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1

Probleem analyse

1 .1

Uit ga ngspu nt e n pr oble e m a n a lyse
De oorspronkelij ke opgave voor DP Rivieren was geënt op het voor de lange t erm ij n
borgen van wat erveiligheid en zoet wat ervoorziening als gevolg van
klim aat verandering ( hogere rivierafvoeren en zeespiegelst ij ging) , uit t e werken in
een voor keurst rat egie in sam enhang m et ruim t elij ke am bit ies. Uit gaande van de
vigerende norm st elling ( overschrij dingskans) .
Deze opgaven dienen in sam enhang beschouwd t e worden m et de kort e t erm ij n
opgaven: nHWBP, om gaan m et piping en de opgaven op m iddellange t erm ij n:
act ualisat ie van bescherm ingsniveaus, zoeken naar kansen voor het inzet t en van
m eerlaagsveiligheid en synergievoordelen die bereikt kunnen worden door slim
koppelen m et de vervangingsopgave nat t e kunst werken.
Bij de probleem analyse is uit gegaan van het feit dat de lopende
uit voeringsprogram m a’s ( Ruim t e voor de Rivier, Maaswerken, NURG en HWBP2) zij n
afgerond en is 2015 als referent iej aar gehant eerd. Bij de berekende
wat erst andst ij ging is uit gegaan van:
a. afvoer van 18.000 m 3 / s bij Lobit h en 4.600 m 3 / s bij Eij sden in het zicht j aar
2100;
b. delt ascenario St oom en Warm ;
c. de beleidsm at ig vast gelegde afvoerverdeling, nl geen afvoert oenam e over
Neder- Rij n en Lek bij afvoeren boven 16.000 m 3 / s bij Lobit h.

1 .2

N e de r rij n- Le k
Uit gaande van het vigerend beleid ( Nat ionaal Wat erplan) om bij afvoeren hoger dan
16.000 m 3/ s geen ext ra wat er via de Nederrij n- Lek af t e voeren best aat de
langet erm ij nwat eropgave als gevolg van klim aat verandering voor de Nederrij n- Lek
alleen uit de gevolgen van zeespiegelst ij ging ( 25 cm bij Schoonhoven t ot 60 cm bij
Krim pen aan de Lek) . Grot e ruim t elij ke frict ies[ 1] best aan op de t raj ect en
Culem borg- Vianen en Beneden- Lek. De kort et erm ij nopgaven best aan uit dij kvakken
aan de zuidzij de van de Lek die niet aan de norm voldoen. De aanpak van piping
speelt langs de gehele Nederrij n- Lek. Langs de gehele Nederrij n- Lek zij n de
econom ische opt im ale bescherm ingsniveaus hoger dan de huidige norm en. Vooral
aan de noordzij de zij n de huidige bescherm ingsniveaus vele fact oren lager
( dij kringen 44 en 45, Krom m e Rij n ( 44- 1) en Gelderse Vallei ( 45- 1, onder m eer
Grebbedij k) . Bij dij kringen 14, 15 en 44 speelt bovendien syst eem wer king een rol:
het wat er kan hier door dij kringen 15 en 44 naar dij kring 14 ( Cent raal Holland)
st rom en. De veiligheid van de Randst ad wordt hierdoor vanuit de rivier bedreigd en
is m om ent eel niet op orde. Aan de zuidzij de is er vanuit beheersing van
slacht offerrisico’s een grot e veiligheidsopgave voor de Alblasserwaard en
Vij fheerenlanden ( dij kring 16) .
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De zoet wat ervoorziening van West - Nederland ( onder m eer Groene Hart ) is
afhankelij k van de inlaat van wat er uit de Lek. Door klim aat verandering kan de
beschikbaarheid van voldoende wat er van goede kwalit eit op dit punt onzeker
worden. Door wat ert ekort kan schade ont st aan voor sect oren als landbouw,
scheepvaart , nat uur, energievoorziening ( koelwat er) , m aar dit t ekort heeft ook
effect op wat erveiligheid in dit gebied ( versnelde bodem daling, verdrogen
veendij ken) .
1 .3

W aal
Voor de lange t erm ij n best aat de opgave uit een wat erst andst ij ging van 55 t ot 85
cm . Deze st ij ging wordt veroorzaakt door zowel een hogere rivierafvoer als ook een
grot ere zeespiegelst ij ging. Vooral langs het deel van de Waal t ussen Tiel en
Gorinchem worden knelpunt en voorzien om dit t e accom m oderen. Keuzes in
Rij nm ond- Drecht st eden kunnen t ot vergrot ing van de opgaven bovenst room s leiden.
I n het gebied van de Waal en de Merwede is sprake van st apeling van de wat ergave
m et ruim t elij ke am bit ies t e verwacht en. De kort et erm ij nopgave best aat uit
dij kvakken aan de noordzij de van de Waal die niet aan de norm voldoen en een
forse opgave om piping aan t e pakken aan zowel noord- als zuidzij de van de Waal.
I n de derde t oet sing is aan de noordzij de van de Waal zo’n 50 km afgekeurd en aan
de zuidzij de 56 km in dij kring 43. Op grond van MKBA en slacht offeranalyse is er
reden om het bescherm ingsniveau in de volgende gebieden t e verbet eren:
Alblasser waard en Vij fheerenlanden ( dij kring 16- 1) , Heerewaarden ( 40- 1) , Land van
Maas en Waal ( 41) en de Bet uwe ( 43) .
De Waal is van oudsher niet alleen een belangrij ke t ransport as; langs de Waal is
t evens een nog st eeds in ont wikkeling zij nde riviergebonden bedrij vigheid zicht baar.
De laagwat eropgave laat een bet ekenisvol knelpunt zien voor de scheepvaart op de
Waal en beperkingen voor wat erinnam e vanuit de Waal.

1 .4

I Jsse l
I n de I Jssel wordt een wat erst andst ij ging van 25 cm t ot 35 cm verwacht door
klim aat verandering. St apeling van de wat eropgave m et ruim t elij ke am bit ies worden
voorzien bij de st eden m et hist orische st adsfront en aan de rivier ( bij voorbeeld
Zwolle, Devent er en Zut phen) . De result at en van de derde t oet sing lat en zien dat
circa 70 km van de dij ken langs de I Jssel nu niet voldoet . Aan de oost elij ke oever
t ussen Zwolle en Devent er liggen de groot st e dij klengt en die niet aan de huidige
norm voldoen. Een deel van de dij ken zal na uit voering van het program m a Ruim t e
voor de Rivier weer aan de norm voldoen. Ook langs de I Jssel spelen nieuwe
inzicht en rondom piping een rol. De opgave op de I Jssel kan st erk st ij gen door
keuzes in het I Jsselm eerpeil en/ of keuzes in de Rij n- Maasdelt a ( Lek ext ra ont zien) .
Op basis vande econom ische analyse vr aagt het bescherm ingsniveauvoor een deel
van de dij kringen binnen de regio aandacht ( dij kringen 47, 48, 50 en 53) . Het
overgrot e deel van de I Jssel heeft een slacht offerrisico van kleiner dan 10 - 5 en
grot er dan 10 - 6 . Aandacht gebieden vorm en de delen langs het Pannerdens kanaal
( Rij nst rangen) en kleine delen aan de west elij ke zij de van de I Jssel die een
slacht offerrisico hebben van grot er dan 10 - 5 . Aandacht spunt voor deze regio is de
grot e ruim t elij ke variat ie in de econom isch opt im ale overst rom ingskans op de
west elij ke I Jsseloever.
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I n de I Jssel- Vecht delt a, het gebied rondom en t ussen Zwolle- Kam pen- Zwart sluis,
kent de wat erveiligheidsopgave een grot e com plexit eit . Dit is m ede gegeven de
sociaal- econom ische cont ext ( groei- regio) en hoge cult uurhist orische en
landschappelij ke waarden ( Nat ionaal Landschap) . Dit gebied heeft t e m aken m et de
m ogelij ke st ij ging van het I Jsselm eerpeil, afgekeurde dij ken in het kader van de
derde t oet sing en een t oenem ende rivierafvoer, t erwij l ook het bescherm ingsniveau
in delen van het gebied aandacht verdient .
Door klim aat verandering kan vanwege een lagere rivierwat erst and over het t raj ect
Arnhem - Zwolle hinder ont st aan voor de scheepvaart . Daarnaast t reedt in het gehele
gebied gelegen aan de I Jssel t oenam e van droogt eschade voor de landbouw op.
1 .5

Maas
De wat erst andst ij ging in de Maas door klim aat verandering varieert t ussen de 25 t ot
90 cm . St apeling van de wat eropgave m et bet ekenisvolle ruim t elij ke am bit ies
worden voorzien bij Maast richt , Venlo en Ravenst ein. De kort et erm ij nopgave
best aat uit vrij wel alle bedij kt e delen van de Lim burgse Maas, zij voldoen niet of
nader onderzoek is vereist . Dit zal in de lopende program m a’s Maaswerken of
daarvan afgeleide program m a’s voor 2015/ 2020 worden opgelost . Vrij wel het
gehele bedij kt e deel van de bovenst room se Maas voldoet wel aan de huidige
norm en. Piping speelt langs Maasdij ken een rol en is deels nog in onderzoek. De
MKBA en Slacht offeranalyse zij n slecht s op delen van de Lim burgse Maas
onderzocht . Hieruit ont st aat het beeld dat op econom ische gronden het
bescherm ingsniveau in dicht bevolkt e kadegebieden aandacht vraagt . Tegelij kert ij d
is een com plicat ie dat voor de veiligheid er vanuit wordt gegaan dat de 1/ 250
dij kr ingen langs de Lim burgse Maas bij een afvoer boven de 1/ 250 overst rom en.
Voor de bedij kt e Maas is er een gebiedsdekkende analyse verricht , waaruit blij kt dat
vanuit econom isch oogpunt het wenselij k zou zij n het bescherm ingsniveau t e
verbet eren.
De lage wat erafvoer als gevolg van klim aat verandering leidt t ot knelpunt en in de
wat erverdeling voor de scheepvaart , regionale wat ervoorziening en
energievoorziening.

1 .6

Con clusie s proble e m a na ly se
De St uurgroepen onder schrij ven dat de bovengenoem de gebieden op grond van
MKBA en slacht offerrisico’s als aandacht sgebied worden aangem erkt en de
bescherm ingsniveaus act ualisat ie vereisen. I n aanvulling daarop wordt ook
onderkend dat er voor niet - aandacht sgebieden sprake kan zij n van verbet ering van
bescherm ingsniveaus. Dit zal kom end j aar nader worden uit gewerkt .
Tevens zij n enkele belangrij ke kennishiat en gesignaleerd. Zo is het wenselij k om
voor het zicht j aar 2050 de wat eropgave af t e leiden ( nu voor het j aar 2100
beschikbaar) , dient de opgave gebaseerd t e worden op
overst rom ingskans/ overst rom ingsrisico en is voor de Lim burgse Maas voor slecht s
een beperkt aant al dij kringen een MKBA en SLA beschikbaar. Tenslot t e is VNK2 nog
niet voor alle dij kringen uit gevoerd.
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2

Mogelij ke St rat egieën Delt aprogram m a Rivieren

2 .1

Uit ga ngspu nt e n st r a t e gie vorm ing
De m ogelij ke st rat egieën voor het rivierengebied zij n gebaseerd op de wat eropgave
voor de lange t erm ij n als gevolg van klim aat verandering, uit gaande van de huidige
norm ering ( overschrij dingskans) . Ook is ervan uit gegaan dat de lopende
uit voeringsprogram m a’s Ruim t e voor de Rivier, Maaswerken en HWBP- 2 zij n
afgerond en de ruim t elij ke reserveringen gehandhaafd blij ven. Het referent iej aar is
dan ook 2015- 2020.
De huidige aanpak best aat per riviert ak uit een m ix van verschillende t ypen
m aat regelen ( dij ken verst erken en rivierverruim ing) . De m ogelij ke st rat egieën zij n
uit gelij kvorm ige t ypen m aat regelen opgebouwd, om de hoekpunt en van het
speelveld in beeld t e brengen. Twee daarvan vorm en een opt im alisat ie van de
huidige st rat egie. I n de derde zij n grot ere ingrepen in het syst eem opgenom en.
Deze overwegingen leiden t ot de volgende m ogelij ke st rat egieën voor
wat erveiligheid:
1. Ruim t e voor de Rivier Plus
I nzet van ruim t elij ke m aat regelen door al gereserveerde gebieden in t e zet t en
( Barro) , uit erwaardm aat regelen en nieuwe gebieden t oe t e voegen aan het
rivierengebied door dij kt eruglegging. Voor de wat erkeringen blij ft het
t radit ionele proces van t oet sen en verst erken van dij ken t evens doorlopen. Een
event uele “ rest ” opgave die niet door ruim t elij ke m aat regelen kan worden
gerealiseerd kan m iddels dij kverhoging wordt opgevangen.
2. Doe m eer m et dij ken
I nzet van verschillende m et hoden om dij ken t e verst erken, waaronder
innovat ieve prevent iem aat regelen zoals delt adij ken, m et als inzet dat t egelij k
m et het t oet sen en verst erken van de dij ken de opgave voor de lange t erm ij n
m et één ingreep gerealiseerd wordt ( zicht j aar 2050) .
3. Syst eem ingrepen
I nzet van m aat regelen voor de wat erst aat kundige inricht ing van het gebied,
veelal m et bovenregionaal effect , bij voorbeeld een nieuwe rivier. Voor de
wat erkeringen blij ft het t radit ionele proces van t oet sen en verst erken van dij ken
t evens doorlopen.
Om inzicht t e krij gen in de effect ivit eit van deze st rat egieën is ook een
referent iest rat egie uit gewerkt . Voor deze st rat egie gelden dezelfde bovengenoem de
uit gangspunt en en best aan de m aat regelen uit sluit end uit de t radit ionele
verbet ering van de wat erkeringen om aan de norm t e voldoen, voort kom end uit de
cyclische t oet sing van de wat erkeringen ( HWBP) .
De kansrij ke st rat egieën, uit t e werken in de volgende fase, zullen weer uit een m ix
van m aat regelen per riviert ak best aan.
Naast bovengenoem de m ogelij ke st rat egieën, wordt voor elke riviert ak indicat ief
onderzocht welke m aat regelen er in de t weede en derde laag ( van de
m eerlaagsveiligheid) genom en kunnen worden. Op basis van de invent arisat ie van
deze m aat regelen zal de kom ende j aren op weg naar de voorkeursst rat egie bekeken
worden welke van deze m aat regelen perspect ief bieden.
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Tevens wordt , daar waar relevant , per m ogelij ke st rat egie st il gest aan bij event uele
consequent ies van een wij ziging van de afvoerverdeling, voort kom end uit de keuzes
op de schaal van Rij n- Maasdelt a en/ of de keuzes vanuit het I Jsselm eergebied.
Helder is al wel dat het volledig st uren van de ext ra Rij nafvoer van 2000 m 3/ s over
de I Jssel niet realist isch is.
I n de navolgende paragrafen wordt per riviert ak ingegaan op de m ogelij ke
st rat egieën.
2 .2

N e de r - Rij n e n Le k
De m ogelij ke st rat egieën kennen beperkingen in het facilit eren van de lange t erm ij n
wat eropgave voor de Neder- Rij n en Lek. Bij de PKB Ruim t e voor de Rivier is al
gebleken dat de m ogelij kheden voor rivier verruim ing beperkt zij n in deze riviert ak.
Tegelij kert ij d zij n m et nam e in het benedenst room se deel van de Lek
dij kverst erkingen com plex en zeer kost baar als gevolg van slappe ondergrond en
ruim t elij ke beperkingen. Verder st room opwaart s zij n er m eer m ogelij kheden voor de
dij kenst rat egie en biedt de st rat egie 'Doe m eer m et dij ken' kansen, zoals de
t oepassing van delt adij ken op enkele st rat egische locat ies ( bij v. Grebbedij k) . De
noodzaak voor afweging van grot e gebaren kom t naar voren. Het zij nieuwe
syst em en creëren dan wel op de I Jsselkop t ot een verdelingswij ziging kom en zodat
Neder- Rij n en Lek ext ra wordt ont zien en ext ra afvoer via Waal en/ of I Jssel
plaat svindt . De lange t erm ij n opt ies kunnen in goede sam enhang worden gekoppeld
aan de kort e t erm ij n opgaven voor deze riviert ak. Zo kunnen de m ogelij ke
st rat egieën in sam enhang m et de act ualisat ie van de bescherm ingsniveaus
bij voorbeeld ook een oplossing bieden voor de problem at iek van de veiligheid van
Cent raal Holland.

2 .3

W aal
De m ogelij ke st rat egieën die de langet erm ij nwat eropgave voor de Waal facilit eren
kunnen zowel best aan uit een aanpak m et dij ken als uit een aanpak m et Ruim t e
voor de Rivier Plus ( aanwenden van gereserveerde gebieden en
uit erwaardm aat regelen) . Zowel de st rat egie Doe m eer m et dij ken als de st rat egie
Ruim t e voor de Rivier Plus kent synergie m et de kort et erm ij nopgaven ( HWBP3,
aanpak piping en verbet eren bescherm ingsniveaus) . Bij dij ken kunnen opgaven
worden gekoppeld, bij rivierverruim ing kan vrij kom en van grond benut worden. Een
andere wat erverdeling waarbij circa 800 m 3 / s ext ra via de Waal wordt afgevoerd om
de Neder- Rij n en Lek ext ra t e ont zien kan m et een dij kenst rat egie worden
gerealiseerd en door een st rat egie m et syst eem ingrepen ( uit breiding
riviersyst eem / grot e gebaren) .

2 .4

I Jsse l
De m ogelij ke st rat egieën die de langet erm ij nwat eropgave voor de I Jssel facilit eren
kunnen zowel best aan uit een aanpak volgens Doe m eer m et dij ken als uit een
aanpak m et Ruim t e voor de Rivier Plus ( aanwenden van gereserveerde gebieden en
uit erwaard- m aat regelen) . Zowel een st rat egie m et inzet op dij ken kent
synergievoordelen m et de kort et erm ij nopgaven ( HWBP3, aanpak piping en
act ualiseren bescherm ingsniveaus) , alsook de aanpak via Ruim t e voor de Rivier
Plus.
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Bij een keuze voor een gewij zigde afvoerverdeling of om de Lek ext ra t e ont zien
( 400 m 3 / s ext ra over I Jssel) en afhankelij k van de keuze voor het al dan niet
‘st ij gen en opzet t en’ van het I Jsselm eerpeil ( m ax 85 cm ext ra opgave in
benedenloop I Jssel) bieden de voornoem de st rat egieën geen oplossing. Dit zal
verregaande ingrepen vereisen die afbreuk doen aan best aande waarden als
rivierfront en van Hanzest eden en landschappelij ke waarden als bom endij ken. Dan
kom en st rat egieën in beeld waar m eerlaagsveiligheid een plek heeft of zij n
syst eem ingrepen in t e zet t en. Het Pannerdensch Kanaal heeft bovendien beperkt e
capacit eit en het vereist ingrij pende aanvullende m aat regelen rond de
split singspunt en om de ext ra afvoer richt ing de I Jssel m ogelij k t e m aken. De
afweging t ussen Lek ext ra ont zien en m eer afvoeren via de I Jssel roept hierdoor het
vraagst uk op over verdeling van lust en en last en.
2 .5

Maas
De m ogelij ke st rat egieën die de langet erm ij nwat eropgave voor de Maas facilit eren
kunnen zowel m et een st rat egie van rivierverruim ing als m et Doe m eer m et dij ken
worden gerealiseerd. Het wel of niet overst room baar zij n van de 1/ 250 dij kringen
langs de Lim burgse Maas vorm t hierin een bij zonder aspect , dat nadere uit werking
krij gt in de vervolgfase. Een ander aandacht spunt voor de Maas is dat
bovenst room se m aat regelen ert oe kunnen leiden dat benedenst room s pieken in
wat erst rom en ( regionale wat eren en Maas) verder sam en kunnen vallen ( om geving
Den Bosch) .

Maas bij Alem
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St rat egisch grondport efeuillem anagem ent Delt aprogram m a Rivieren
Beschikbaarheid van de gronden speelt een belangrij ke rol in de t oekom st ige
uit voering van het Delt aprogram m a. De grondport efeuille bepaalt nam elij k m ede
de snelheid en de kost en van de uit voering. Delt aprogram m a Rivieren kij kt m et
het oog op de t oekom st ige uit voering naar de huidige grondposit ies van het Rij k
in het rivierengebied. Het blij kt dat 45% van het areaal beleidslij n Grot e Rivieren
in handen is van het Rij k. De groot st e grondbezit t ers zij n Financiën/ RVOB m et
circa 50% en St aat sbosbeheer m et circa 30% .
De kom ende t ij d zal het Rij k gronden afst ot en. Dit gebeurt vanuit m eerdere
overwegingen, waaronder de herij king van de EHS. I n de kom ende m aanden
bekij kt Delt aprogram m a Rivieren of er m ogelij k rij ksgronden afgest ot en worden
op locat ies waar wat erveiligheidsm aat regelen worden voorzien. Vanuit het
perspect ief van een efficiënt e realisat ie van plannen zou verkoop dan ongunst ig
zij n.
2 .6

Be oorde ling m oge lij k e st r a t e gie ë n
Onderst aand is een overall- beeld gegeven van de m ogelij ke st rat egieën. Deze
beoordeling is m ede gebaseerd op de t oepassing van de landelij ke
vergelij kingsyst em at iek ( versie voorj aar 2012) . Bij het hoofdcrit erium ‘Doelbereik
Veiligheid’ zij n ook de bet reffende subcrit eria gehant eerd en bij het hoofdcrit erium
‘Funct ies en waarden’ is een relevant e select ie van subcrit eria genom en. De
st rat egieën zij n per crit erium op basis van expert kennis kwalit at ief beoordeeld.
De opzet van de m ogelij ke st rat egieën bepaalt voor een belangrij k deel het
doelbereik voor veiligheid. De st rat egieën zij n im m ers ont wikkeld vanuit een
benadering via overst rom ingskansen en het doelbereik is beoordeeld op basis van
een risicobenadering ( conform vergelij kingssyst em at iek) . De m ogelij ke st rat egieën
zij n dus niet ont wikkeld om t ot een opt im ale risicoreduct ie t e kom en. Bij de
onderst aande beoordeling van de st rat egieën voor doelbereik veiligheid is deze
beperking in acht t e nem en.
Op de volgende pagina’s st aan de kaart en behorend bij de m ogelij ke st rat egieën.
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Ka a r t 1 - St ra t e gie Ruim t e voor de Rivie r Plus, ge he e l N e de rla nd
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Ka a r t 3 - St ra t e gie Syst e e m ingr e pe n, ge he e l N e de r la nd
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Ka a r t 4 - Re fe r e nt ie st ra t e gie , ge he e l N e de r la nd
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Ruim t e voor de Rivie r Plus ( = aanwenden gereserveerde gebieden en
uit erwaardm aat regelen)
De buit endij kse rivierverruim ing en inzet van de lange t erm ij n ruim t elij ke
reserveringen ( uit AMvB Ruim t e en I nfrast ruct uur) bieden voor de m eest e
riviert raj ect en een adequat e oplossing voor de verhoogde rivierwat erst anden. Voor
de Waal t ussen Tiel en Gorinchem dienen aanvullend op de reserveringen
m aat regelen t e worden genom en. I n deze st rat egie blij ft de overst rom ingskans, en
bij een ongewij zigd ruim t elij k gebruik ook schade en aant al slacht offers, op t erm ij n
gelij k aan de huidige sit uat ie. De pot ent iële verhoging van rivierwat erst anden wordt
im m ers geheel gecom penseerd door rivierverruim ing.
Deze st rat egie biedt veelal kansen voor ext ra ruim t elij ke kwalit eit en nat uur langs
de rivieren. Vanwege areaalverlies is het effect op de landbouw negat ief. Gezien de
ruim t elij ke im pact ( procesrisico) is de uit voerbaarheid van de st rat egie,
uit gezonderd langs de Waal ( Waalweelde) , als negat ief beoordeeld. De kost en zij n
vergeleken m et de referent iest rat egie negat ief beoordeeld gezien de com binat ie van
m aat regelen ( HWBP en rivierverruim ing) .
Zie kaart 1 - St rat egie Ruim t e voor de Rivier Plus, geheel Nederland.
Doe m e e r m e t dij k e n ( = opt im alisat ie van huidige st rat egie: aanvulling op HWBPcyclus m et innovat ieve prevent ieve m aat regelen als delt adij ken, klim aat dij ken en
dergelij ke) , waarbij m et één ingreep de opgave voor lange t erm ij n wordt ingevuld.
Deze st rat egie kan de ver hoogde rivierwat erst anden overal oplossen, m et
t echnische innovat ies zij n vele knelpunt en bij t radit ionele dij kenaanpak t e
ondervangen. Deze st rat egie leidt t evens t ot een reduct ie van zowel de
overst rom ingskans als het aant al slacht offers en daarm ee ook het slacht offerrisico.
Dit wordt vooral gerealiseerd door de doorbraakvrij e dij ken. De schade neem t ook
af, m aar wat er kan w el over de dij k kom en en leiden t ot schade.
Deze st rat egie scoort iet s posit iever dan de referent iest rat egie voor de leefbaarheid
en ruim t elij ke kwalit eit . Sprake is van m inder t erugkerende hinder door
dij kverst erking en m ogelij kheden om lokaal m et delt adij ken bet er aan t e sluit en op
regionale wensen voor m edegebruik. De benodigde winning van klei biedt enige
kansen voor nat uur. De uit voerbaarheid is neut raal gescoord vanwege de
ingrij pende m aat regelen ( procesrisico) versus voor delen van m eekoppeling m et het
t oet sen en verst erken van de dij ken ( HWBP) . De kost en voor deze st rat egie liggen
in t ussen de referent iest rat egie en de st rat egie ‘Ruim t e voor de Rivier Plus’ gezien
de com binat iem ogelij kheden m et de reguliere verst erking van de dij ken
( m eekoppeling m et HWBP) .
Zie Kaart 2 - St rat egie Doe m eer m et Dij ken, geheel Nederland.
Sy st e e m ingr e pe n( = ingrepen in wat erst aat kundige inricht ing m et bovenregionaal
effect )
Deze st rat egie kan per riviert ak of voor het hele riviersyst eem ( Rij n) bij dragen aan
het volledig of deels oplossen van de verhoogde rivierwat erst anden. Deze st rat egie
scoort voor het doelbereik in de bet reffende riviert ak daarm ee het zelfde neut rale
doelbereik voor wat erveiligheid als in de st rat egie ‘Ruim t e voor de Rivier Plus) . Bij
de keuze voor een andere afvoerverdeling leidt het in de andere riviert ak t ot een
negat ief effect op het doelbereik. De st rat egieën scoren overwegend neut raal voor
de zoet wat ervoorziening. I n de st rat egie ‘Syst eem ingrepen’ is m ogelij k m ee t e
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koppelen m et m aat regelen voor het opslaan van wat er ( ret ent ie) . De m ogelij kheden
en gevolgen van de inzet van syst eem ingrepen op syst eem niveau ( bovenst room se
ret ent ie voor Rij nt akken) wordt verkend in het vervolgt raj ect .
De st rat egie ‘Syst eem ingrepen’ scoort veelal negat ief voor de leefbaarheid
( doorsnij den gebieden en verbindingen dorpen) . Vanwege areaalverlies is het effect
op de landbouw negat ief. Andere afvoerverdelingen geven m ogelij k effect op de
scheepvaart ( wij ziging m orfologie: t oenam e baggeren) . Vanwege de ingrij pende
ruim t elij ke im pact van de m aat regelen is de uit voerbaarheid van de st rat egie als
st erk negat ief beoordeeld ( procesrisico) . De st rat egie is wat bet reft de
invest eringskost en als hoogst e aangem erkt ( HWBP + ingrij pende c.q. kost bare
m aat regelen) .
Zie Kaart 3 - St rat egie Syst eem ingrepen, geheel Neder land.
Re fe r e n t ie st r a t e gie ( = voort zet t en van de HWBP- cyclus m et t radit ionele
dij kenaanpak, reserveringen blij ven gehandhaafd)
Deze st rat egie lost een deel van de veiligheidsopgaven op m aar kent ook
beperkingen. De overst rom ingskans blij ft m et deze aanpak op t erm ij n het zelfde als
in de huidige sit uat ie. Schade en slachtoffers nem en bij een overst rom ing echt er
iet s t oe vanwege st ij ging van de rivierwat erst and ( grot ere overst rom ingsdiept e) .
Het is niet vanzelfsprekend dat m et deze werkwij ze de benodigde wat erveiligheid op
de lange t erm ij n ( 2050- 2100) t ij dig en kost eneffect ief wordt gerealiseerd.
Deze st rat egie is als negat ief aangem erkt voor leefbaarheid ( regelm at ig
t erugkerende dij kverst erking) en ruim t elij ke kwalit eit ( kwalit eit landschap) .
Bij voorbeeld bij enkele st eden en in gebieden m et hoge waarden voor nat uur,
landschap en cult uur. Gezien het reguliere karakt er van deze aanpak zij n de
uit voerbaarheid en de kost en als neut raal gescoord ( basisinvest ering) .
Zie - Kaart 4 - Referent iest rat egie, geheel Nederland
2 .7

M e e r la a gsve iligh e id
Vrij wel alle st rat egieën die inzet t en op laag 1 leveren een forse reduct ie van het
j aarlij ks verwacht aant al slacht offers en de schade; de m aat regelen zij n vaak ook
erg kost eneffect ief. Laag 1 is dan ook de belangrij kst e pij ler voor risicoreduct ie in
het rivierengebied. Aanleg van een delt adij k kan zinvol zij n op specifieke locat ies.
Bij voorbeeld daar waar st edelij k gebied direct aan de rivier grenst ( Arnhem ) of daar
waar relat ief kort e dij klengt es kunnen leiden t ot doorbraken m et grot e econom ische
schade/ hoge slacht offeraant allen ( Grebbedij k) .
Om cascadewerking t e voorkom en kan een overst room bare dij k worden over wogen
op een aant al plaat sen: langs de noordkant van de Boven Rij n, bij de zuidelij ke
Waaldij k benedenst room s van Nij m egen en bij het oost elij ke deel van de dij k van
dij kring 15. Een overst room bare dij k kan verhoogd of verlaagd worden aangelegd.
Bij het verhoogd aanleggen wordt im pliciet afgewent eld op de aangrenzende dij ken
( benedenst room s of aan de overkant van de rivier) .
De effect ivit eit en vooral de efficiënt ie van bij dragen van laag 2 m aat regelen is
wisselend. Uit de gebiedspilot s en op basis van eerdere st udies en expert j udgem ent
is een aant al locat ies aan t e geven waar com part im ent ering of geleiding zinvol kan
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zij n, zoals event ueel bij de dij kringen in Lim burg ( nader onderzoek is hier nodig) en
langs de west kant van het Am st erdam - Rij nkanaal ( dij kring 43) . Verder
benedenst room s kan bij voorbeeld com part im ent ering worden overwogen om
Gorinchem oost t e bescherm en.
I n de overige dij kringen in het benedenrivierengebied lij kt com part im ent ering geen
zinvolle m aat regel. De dij kringen zij n zeer laaggelegen, waardoor een hoge dij k
nodig is om het wat er t e keren. Bovendien dient de dij k t e worden aangelegd op een
slappe bodem en zij n m eekoppelm ogelij kheden beperkt . Langs de I Jssel kan een
com part im ent eringsdij k op een driet al locat ies worden over wogen: bij Zwolle,
Zut phen en Devent er. Met een com part im ent eringsdij k in het Land van Maas en
Waal kan worden voorkom en dat wat er uit de Waal naar de Maas kan st rom en
( syst eem werking) .Vrij wel alle com part im ent eringsdij ken m oet en worden
gecom bineerd m et een uit laat werk.
Gevolgenreduct ie in het kader van locat iekeuzes en inricht ing is zeer effect ief, bij
herst ruct urering lij kt deze aanpak m inder kost eneffect ief. De inbedding van
risicobewust e planning in lange t erm ij n ruim t elij k beleid en het koppelen van
dergelij ke m aat regelen aan andere ont wikkelingen verdienen nadere aandacht . Ook
in st edelij k regio's zij n deze m aat regelen op lange t erm ij n m ogelij k aant rekkelij k.
Aangepast bouwen is vooral zinvol in gebieden die niet diep onder wat er lopen
( m axim aal orde 1,5 m ) en m et een lage frequent ie overst rom en. Aangepast bouwen
in best aand bebouwd gebied draagt pas op zeer lange t erm ij n serieus bij aan
reduct ie van de gevolgen van een overst rom ing om dat aanpassen van best aande
gebouwen t e duur is en heront wikkeling en groot schalige renovat ie vaak over vele
decennia plaat svinden. Aangepast bouwen kan vooral worden overwogen op locat ies
waar de kom ende j aren veel geïnvest eerd gaat worden in infrast ruct uur en
bebouwing.
I n gebieden die diep onder wat er kom en t e st aan is aangepast bouwen erg last ig.
‘Elders bouwen’ door beperkingen aan de ruim t elij ke ordening lij kt hier een m eer
zinvolle m ogelij kheid. Een dergelij ke beperking aan de ruim t elij ke ordening kan
worden overwogen in de m eest st room afwaart s gelegen delen van hellende
dij kringen in het rivierengebied of in de diepe dij kringen in het overgangsgebied.
Een andere overweging voor elders bouwen kan de aanwezigheid van hoge gronden
zij n. Het m inder kwet sbaar m aken of bescherm en van vit ale obj ect en kan
aant rekkelij k zij n en dient nader uit gewerkt t e worden waarbij een wellicht bredere
invalshoek m oet worden gehant eerd.
Maat regelen in laag 3 die de organisat ie van ram penbeheersing en zelfredzaam heid
verbet eren kunnen ( kost en) effect ief zij n. I n de fase van kansrij ke st rat egieën wordt
de uit werking van m eerlaagsveiligheid in nauwe sam enwerking m et provincies en
gem eent en t er hand genom en.
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3

St rat egievorm ing Delt abeslissing

3 .1

De lt a be slissing Zoe t w a t e r
De st rat egieën vanuit het deelprogram m a Zoet wat er hebben wederzij ds relat ie m et
de opgave van het Deelprogram m a Rivieren op aspect en van afvoerverdeling
( relat ie hoog- laagwat erafvoer verdeling) en op ruim t elij k- econom ische aspect en van
rivier en riviernabij e funct ies ( scheepvaart en ruim t elij ke inricht ing) .
De st rat egieën 1 en 3 van Zoet wat er ( Wat er volgt groot schalig event ueel m et inzet
m arkt ) , hebben als doel om aan de volledige wat ervraag in droogt esit uat ies t e
voldoen. Dat vergt bij snelle klim aat verandering ( W+ ) groot schalige m aat regelen:
bv aanpassing van de aanvoer op het split singspunt bij Pannerden, t ot 200 m 3/ s
ext ra afvoer over de I Jssel in com binat ie m et het afsluit en van de Nieuwe
Wat erweg, of ext ra afvoer over Waal, m inim ale afvoer over de I Jssel in com binat ie
m et m axim ale buffer op I Jsselm eer. Dit brengt zeer hoge kost en m et zich m ee en
vergaande gevolgen voor de funct ies in/ op en rondom de Waal en/ of de I Jssel. I n
deze st rat egie zij n t evens nieuwe groot schalige m aat regelen denkbaar zoals het
aanleggen van nieuwe kanalen en het t ransport eren van wat er vanuit de Waal naar
de Maas.
De overige st rat egieën 2, 4 en 5 ( Wat er volgt beperkt , Wat er st uurt ruim t elij ke
ordening en gebruiker) , geven geen of veel beperkt e gevolgen voor
afvoer wat erverdeling en rivier( - nabij e) funct ies. Bij 4 en 5 worden geen ingrepen in
het hoofdwat ersyst eem gepleegd om de wat ervraag t e kunnen blij ven facilit eren en
wordt vooral een beroep gedaan op de zelfvoorzienendheid van gebruikers en/ of
een andere ruim t elij ke inricht ing.
De afvoerverdeling over de verschillende riviert akken vorm t het scharnierpunt
t ussen de gebiedsgericht e delt abeslissingen en het generieke deelprogram m a
Zoet wat er. Door deelprogram m a Zoet wat er is in deze fase een analyse uit gevoerd
m et de uit erst e st anden van de knoppen. I n de kom ende fase wordt een verkenning
uit gevoerd van eenduidige reëlere com binat iest anden van de regelknoppen, om het
inzicht t e vergrot en in de sam enhang t ussen de deelprogram m a’s bij laagwat er en
om t e kom en t ot kansrij ke st rat egieën.

3 .2

De lt a be slissing Rij n m a a s- de lt a
Vanwege de sam enhang in het hoofdwat ersyst eem van Eysden en Lobit h t ot aan de
zee, is ook op het niveau van de Rij nm aas- delt a een probleem analyse uit gevoerd,
die op 11 novem ber 2011 is behandeld in de best uurlij ke werkconferent ie in
Rot t erdam . Een aant al elem ent en en regelbare kunst werken ( sluizen, st uwen,
st orm vloedkeringen) bepalen in hun onderlinge sam enhang, hoe dit syst eem op
landelij ke schaal funct ioneert of gewij zigd kan worden. Dit zij n de “ st uurknoppen” in
ons hoofdwat ersyst eem . De com binat ie van de m ogelij ke st anden van deze
st uurknoppen bepaalt hoe onder ext reem hoge en lage wat erst anden het wat er over
Nederlandverdeeld wordt , m aar ook hoe ingespeeld kan worden op t oekom st ige
opgaven.
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Drie st rat egische keuzen ( st anden van knoppen) op dit niveau zij n bepalend voor de
uit werking van gebiedsgericht e st rat egieën:
a. Wat doen we m et de a fv oe rv e rde ling van de Rij nt akken?
b. Wat doen we m et de N ie uw e W a t e r w e g, handhaven van de open afsluit bare
huidige sit uat ie?
c. Wat doen we m et het peil en de buffer van het I Jsse lm e e r ?
De st anden van andere knoppen zij n een afgeleide van de st anden van deze drie
knoppen. Overigens dient t e worden opgem erkt dat het daadwerkelij k veranderen
van de st and van een knop in veel gevallen t ot aanzienlij ke t echnische ingrepen zal
leiden m et hoge kost en.
De kaart op pagina 20 geeft de bepalende “ knoppen” weer voor respect ievelij k
hoogwat er ( van belang voor wat erveiligheid) en laagwat er ( van belang voor
zoet wat ervoorziening) .
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Kaart 5: Zeven pot ent iële st uurknoppen in het hoofdwat ersyst eem om de veiligheid t e borgen bij hoge
rivierafvoeren, hoge zeespiegel en st orm op zee
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Bij het uit werken van oplossingen op de schaal van de Rij nm aasm onding is
aanvankelij k het speelveld opgespannen door variant en waarbij de gehele t oenam e
van de rivier afvoer voor het j aar 2100 ( van 16.000 naar 18.000 m 3 / s, zij nde 2000
m 3 / s) over de Waal of over de I Jssel wordt geleid. Handhaven van het huidige beleid
zou leiden t ot een verdeling over de Waal en I Jssel van respect ievelij k 1600 m 3 / s en
400 m 3 / s en geen t oenam e van de afvoer over de Neder- Rij n en Lek.
Het concent reren van de afvoer over de I Jssel ( 2000 m 3 / s ext ra) zou leiden t ot een
wat erst andst ij ging van ongeveer 2 m op de I Jssel. Deze opgave op de I Jssel kan
niet redelij kerwij s m et rivierverruim ing en/ of dij kverhoging opgevangen worden.
Een oplossing waarbij het gehele I Jsseldal als overst rom ingsvlakt e wordt gezien is
dan de enige, m aar weinig realist ische, opt ie. Het verder uit werken van deze variant
is niet zinvol, de wat erst andst ij ging bedraagt het vij fvoudige t en opzicht e van de
st ij ging bij de beleidsm at ig vast gelegde verdeling ( circa 40 cm ) .
Het concent reren van de afvoer over de Waal ( 2000 m 3 / s) leidt t ot een verhoging
van de wat erst and m et gem iddeld 80 cm , t erwij l bij beleidsm at ige afvoer verdeling
de wat erst andverhoging ca 64 cm zou bedragen. Het accom m oderen van een
wat erst andsverhoging van 80 cm is m oeilij k t e realiseren m et een st rat egie van
rivierverruim ing. Bij een st rat egie m et dij kverhoging is deze opgave wel t e
realiseren. Niet t em in is dit geen eenvoudige oplossing, m ede door de kost bare en
t echnisch m oeilij k t e realiseren regelwerken op de split singspunt en en de risico’s
voor inst abilit eit van de rivierm orfologie op deze punt en.
Naast de opt ies voor het concent reren van de afvoer over de I Jssel en de Waal is in
t weede inst ant ie een opt ie voor het ext ra ont zien van de Neder- Rij n en Lek
geform uleerd. Door deze riviert ak j uist bij de afvoeren vanaf 7.000 m 3 / s ( bij Lobit h)
m et circa 1000 m 3 / s t e ont last en, kan de wat erst andverhoging als gevolg van
zeespiegelst ij ging/ st orm op zee grot endeels worden voorkom en op deze riviert ak. I n
de vervolgfase zal de uit werking wor den beper kt t ot deze opgave, die leidt t ot de
verkenning van t wee variant en a) geheel over de Waal; en b) ca800 m 3 / s over de
Waal en ca400 m 3 / s over de I Jssel afvoeren. I n het laat st e geval zou dit kunnen
leiden t ot een t oenam e van de frequent ie van m aat gevende hoogwat ersit uat ies op
de I Jssel.
3 .3

De lt a be slissing I Jsse lm e e r ge bie d
De delt abeslissing I Jsselm eergebied gaat over de ont wikkeling van het peilbeheer in
het I Jsselm eer m ét de daarbij horende afvoerverdeling over de Rij nt akken. De
beslissing rond I Jsselm eergebied reikt daarm ee dus verder dan keuze rond
I Jsselm eerpeil, m aar behelst ook de keuzen rond de afvoerverdeling.
De voorbereiding van de delt abeslissing I Jsselm eergebied is daarm ee een
gem eenschappelij ke verant woordelij kheid van het Delt aprogram m a Rivieren en
I Jsselm eergebied.
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Voor de sam enhang t ussen de delt aprogram m a’s I Jsselm eergebied en Rivieren
wordt een opzet gevolgd die is afgeleid van het t raj ect dat voor de Rij n- Maasdelt a is
doorlopen. I n eerst e inst ant ie worden de relevant e knoppenst anden geïdent ificeerd
in de relat ie t ussen I Jsselafvoer en I Jsselm eer, om deze daarna verder uit t e werken
en zicht t e krij gen op de afhankelij kheden en keuzen rondom de knoppen van het
I Jsselm eergebied. Dit proces is recent opgest art m iddels een eerst e expert sessie in
m aart 2012. Op basis van deze bij eenkom st zij n nu eerst e zogenaam de
‘knopst anden’ voor zowel I Jssel als I Jsselm eer t e benoem en.
Voor het schaalniveau van de delt abeslissing I Jsselm eergebied is de t oekom st ige
verdeling van de t oenam e in de Rij nafvoer over Lek, Waal en I Jssel van belang
( van16000 naar 18000 m 3/ s) , in het bij zonder hoeveel wat er op t erm ij n over de
I Jssel wordt afgevoerd. Relevant is vervolgens hoe de t oenam e in de I Jsselafvoer
sam enhangt m et de ( on) m ogelij kheden voor piekberging op het I Jsselm eer en
de( on- ) m ogelij kheden om overt ollig wat er af t e voeren ( spuien) via sluizen in de
Afsluit dij k.

Knoppen I Jssel
Er zij n ( t ot nu t oe) t wee sit uat ies die voor het gehele hoofdwat ersyst eem van
gezam enlij k belang zij n om nader t e onderzoeken, gebaseerd op de analyse door de
sam enwerkende delt aprogram m a’s in de Rij n- Maasdelt a. Dat zij n:
1. verdeling van het ext ra debiet ( t oenam e van 16000 m 3/ s naar 18000
m 3/ s) volgens het huidige beleid ( Nederrij n/ Lek ont zien, 1/ 3 I Jssel - 2/ 3 Waal) .
Dit bet ekent voor de I Jssel een t oenam e van 2460 m 3/ s naar 2860 m 3/ s. Op
het schaalniveau van de Rij n- Maasdelt a is de opt ie geïnt roduceerd om de Lek
ext ra t e ont zien, ingegeven door de sit uat ie in de benedenloop van de Lek waar
verdergaande dij kverst erkingen prakt isch niet m eer m ogelij k zij n. De afvoer via
de Lek wordt dan verder verkleind door ext ra afvoer via Waal of I Jssel. Op het
schaalniveau van de delt abeslissing I Jsselm eer is het relevant om t e kij ken naar
het
2. ext ra ont zien van de Nederrij n/ Lek, ook al bij lagere dan m aat gevende
om st andigheden ( range 7.000- 13.000 m 3/ s bij Lobit h) , waarbij de ext ra afvoer
via de I Jssel zou worden geleid. Dit bet ekent voor de I Jssel een t oenam e van de
afvoer t ot m axim aal 3260m 3/ s. Bovendien neem t de frequent ie van hoogwat ers
t oe.
Knoppen I Jsselm eer
Overt ollig wat er uit het I Jsselm eer wordt via sluizen in de Afsluit dij k afgevoerd
( ‘gespuid’) naar de Waddenzee. De spuim iddelen in de Afsluit dij k zij n een knop
waarm ee het peilbeheer in het I Jsselm eer geregeld kan worden. Bij veel aanvoer
van wat er via de rivieren is de spuicapacit eit onvoldoende om dat allem aal direct af
t e voeren. Het wat er wordt t ij delij k in het I Jsselm eer geborgen en het gem iddeld
wat erpeil neem t dan t oe. Deze piekberging is ook een knop. Er zij n dus een t weet al
relevant e knoppen t e definiëren:
1. Piekberging op het I Jsselm eer bij hoge afvoeren, piekberging is gerelat eerd aan
het verschil t ussen de gem iddelde wat erst and op het I Jsselm eer en het
st reefpeil;
2. Spuicapacit eit ( afvoer van wat er) via sluizen in Afsluit dij k
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Relat ies en afhankelij kheden t ussen I Jssel – I Jsselm eer
Een t oenam e van de hoogwat erafvoer van de I Jssel leidt t ot aangepast e
ont werpeisen voorde afvoer/ spuicapacit eit in de Afsluit dij k ( spuicom plexen,
event ueel gem aal of com binat ie) ,of t ot aanpassing van de dij khoogt en, waardoor de
piekberging van het I Jsselm eer t oeneem t .
Er is een relat ie t ussen de spuicapacit eit in de Afsluit dij k en de piekberging op het
I Jsselm eer. Hoe grot er de spuicapacit eit , hoe m inder het peil op het I Jsselm eer
t ij delij k zal oplopen bij hoge rivierafvoeren. Toenam e van de piekafvoer in de I Jssel
leidt ook t ot hogere m aat gevende wat erst anden langs de rivier. Tussen Zwolle en
Kam pen ligt een overgangsgebied, de I Jssel- Vecht delt a, waarin rivier en
I Jsselm eerpeil gezam enlij k de m aat gevende om st andigheden bepalen.
Keuzes t en aanzien van de knoppen hebben invloed op de ligging van dit
overgangsgebied. Maat gevende hoogwat ersit uat ies in de m onding van de I Jssel
doen zich ook voor bij een forse ( m aar niet ext rem e) afvoer in com binat ie m et een
st evige wind uit het noordwest en.
Relevant is om m eer inzicht t e krij gen in de com binat ie van st orm vanaf
I Jsselm eer( noord- west ) en m iddelhoge rivierafvoeren en de kansen hierop. Daarbij
is er een relat ie m et West - Nederland, waar een vergelij kbare problem at iek speelt .
I n de zgn. overgangsgebieden kunnen al bij m iddenafvoeren in com binat ie m et
st orm m aat gevende om st andigheden opt reden.
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4

Adapt ief Delt am anagem ent : verbinden van lange t erm ij n m et
kort e t erm ij n gebiedsont w ikkeling

Voor het verkrij gen van inzicht en onderst euning bij het verbinden van de kort e
t erm ij n ruim t elij ke ont wikkelingen m et de wat erveiligheidsopgave voor de lange
t erm ij n, is sam enwerking vanuit DP Rivieren geënt am eerd m et een beperkt aant al
proj ect en, onderst aand de st and van zaken.

I Jsselsprong Zut phen
De st aat ssecret aris heeft in decem ber 2011 beslot en de aanleg van de Tichelbeekse
Waard voor de lange t erm ij n t e behouden. Onderst euning is gegeven aan het proces
van het opst ellen van het m ast erplan m et inform at ie over de langet erm ij nopgave en
m ogelij ke langet erm ij noplossingen. Met het uit voeren van rivierkundige
berekeningen is een beeld gevorm d voor wat nodig is om de wat erveiligheidsopgave
t e dekken. Tevens is onderst euning geboden bij het in beeld brengen van kansen en
knelpunt en voor de keuze van uit voering van planonderdelen op de kort e of lange
t erm ij n.
Ooij en- Wanssum
I n 2011 is een best uursakkoord geslot en door provincie, wat erschappen en
gem eent en voor uit voering van het gebiedsplan. Dit gebiedsplan geeft m ede
invulling aan de veiligheidsopgave voor de lange t erm ij n. De financiële dekking voor
het gebiedsplan ( t ot aal 210 m ilj oen euro) is gevonden bij regionale overheden ( 50) ,
de Maaswerken ( 10) en het Rij k ( 125) . De rest wordt inverdiend via onder m eer
woningbouw, delfst ofwinning en havenont wikkeling.
Maasplassen
Gereed gekom en is een m ast erplan voor het m aasplassengebied m et com m it m ent
t ussen publieke en privat e part ij en. Voorbereidt wordt een plan m er en
st ruct uurvisie voor verschillende deelgebieden.
WaalWeelde
I n 2011 zij n kansrij ke en uit voerbare proj ect en geselect eerd. Hiervoor is door
provincie en Rij k ieder 30 m ilj oen euro gereserveerd. De planningen van de
besluit vorm ing van de st ruct uurvisie WaalWeelde West en de st rat egievorm ing
binnen deelprogram m a Rivieren en de delt abeslissing Rij n- en Maasdelt a zij n op
elkaar afgest em d.
Ravenst ein
Met de inzet van het Delt a- at elier is onderst euning gegeven bij het verbinden van
de gebiedsopgaven Ravenst ein m et de vorm ing van de voorkeursst rat egie voor
wat erveiligheid op de lange t erm ij n.
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Het Deltaprogramma is een nationaal programma.
Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen
werken hierin samen met inbreng van maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven. Het doel is om Nederland
ook voor de volgende generaties te beschermen tegen
hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater.
Het Deltaprogramma kent negen deelprogramma’s:
• Veiligheid
• Zoetwater
• Nieuwbouw en herstructurering
• Rijnmond-Drechtsteden
• Zuidwestelijke Delta
• IJsselmeergebied
• Rivieren
• Kust
• Waddengebied
Het Deltaprogramma staat onder regie van de
deltacommissaris, regeringscommissaris voor
het Deltaprogramma.
www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma
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