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1 Probleem analyse 

1 .1  Uitgangspunten probleem analyse 

De oorspronkelij ke opgave voor DP Rivieren was geënt  op het  voor de lange term ijn 

borgen van waterveiligheid en zoetwatervoorziening als gevolg van 

klimaatverandering (hogere r ivierafvoeren en zeespiegelst ij ging) , uit  te werken in 

een voorkeurst rategie in sam enhang met  ruim telij ke ambit ies. Uitgaande van de 

vigerende normstelling (overschr ijdingskans) . 

 

Deze opgaven dienen in sam enhang beschouwd te worden m et  de korte term ijn 

opgaven:  nHWBP, om gaan met  piping en de opgaven op m iddellange term ijn:  

actualisat ie van bescherm ingsniveaus, zoeken naar kansen voor het  inzet ten van 

m eerlaagsveiligheid en synergievoordelen die bereikt  kunnen worden door slim  

koppelen m et  de vervangingsopgave nat te kunstwerken. 

 

Bij  de probleemanalyse is uitgegaan van het  feit  dat  de lopende 

uitvoeringsprogramm a’s (Ruim te voor de Rivier, Maaswerken, NURG en HWBP2)  zij n 

afgerond en is 2015 als referent iejaar gehanteerd. Bij  de berekende 

waterstandst ij ging is uitgegaan van:  

a. afvoer van 18.000 m 3/ s bij  Lobith en 4.600 m 3/ s bij  Eij sden in het  zicht jaar 

2100;  

b. deltascenario Stoom  en Warm ;   

c. de beleidsm at ig vastgelegde afvoerverdeling, nl geen afvoertoenam e over 

Neder-Rijn en Lek bij  afvoeren boven 16.000 m 3/ s bij  Lobith. 

1 .2  Nederrij n- Lek 

Uitgaande van het  vigerend beleid (Nat ionaal Waterplan)  om  bij  afvoeren hoger dan 

16.000 m 3/ s geen ext ra water via de Nederr ij n-Lek af te voeren bestaat  de 

langeterm ijnwateropgave als gevolg van klim aatverandering voor de Nederr ij n-Lek 

alleen uit  de gevolgen van zeespiegelst ijging (25 cm  bij  Schoonhoven tot  60 cm  bij  

Krim pen aan de Lek) . Grote ruim telij ke fr ict ies[ 1]  bestaan op de t rajecten 

Culem borg-Vianen en Beneden-Lek. De korteterm ijnopgaven bestaan uit  dij kvakken 

aan de zuidzij de van de Lek die niet  aan de norm  voldoen. De aanpak van piping 

speelt  langs de gehele Nederr ij n-Lek. Langs de gehele Nederr ij n-Lek zij n de 

econom ische opt im ale bescherm ingsniveaus hoger dan de huidige norm en. Vooral 

aan de noordzijde zij n de huidige bescherm ingsniveaus vele factoren lager 

(dij kr ingen 44 en 45, Krom m e Rijn (44-1)  en Gelderse Vallei (45-1, onder meer 

Grebbedij k) . Bij  dij kr ingen 14, 15 en 44 speelt  bovendien systeem werking een rol:  

het  water kan hier door dij kr ingen 15 en 44 naar dij kr ing 14 (Cent raal Holland)  

st rom en. De veiligheid van de Randstad wordt  hierdoor vanuit  de r ivier bedreigd en 

is m om enteel niet  op orde. Aan de zuidzijde is er vanuit  beheersing van 

slachtofferr isico’s een grote veiligheidsopgave voor de Alblasserwaard en 

Vij fheerenlanden (dij kr ing 16) .  
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De zoetwatervoorziening van West -Nederland (onder meer Groene Hart )  is 

afhankelij k van de inlaat  van water uit  de Lek. Door klim aatverandering kan de 

beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit  op dit  punt  onzeker 

worden. Door watertekort  kan schade ontstaan voor sectoren als landbouw, 

scheepvaart , natuur, energievoorziening (koelwater) , m aar dit  tekort  heeft  ook 

effect  op waterveiligheid in dit  gebied (versnelde bodem daling, verdrogen 

veendij ken) . 

1 .3  W aal 

Voor de lange term ijn bestaat  de opgave uit  een waterstandst ij ging van 55 tot  85 

cm. Deze st ijging wordt  veroorzaakt  door zowel een hogere r ivierafvoer als ook een 

grotere zeespiegelst ijging. Vooral langs het  deel van de Waal tussen Tiel en 

Gorinchem worden knelpunten voorzien om  dit  te accomm oderen. Keuzes in 

Rijnm ond-Drechtsteden kunnen tot  vergrot ing van de opgaven bovenst rooms leiden. 

I n het  gebied van de Waal en de Merwede is sprake van stapeling van de watergave 

m et  ruim telij ke am bit ies te verwachten. De korteterm ijnopgave bestaat  uit  

dij kvakken aan de noordzijde van de Waal die niet  aan de norm  voldoen en een 

forse opgave om piping aan te pakken aan zowel noord-  als zuidzijde van de Waal. 

I n de derde toetsing is aan de noordzijde van de Waal zo’n 50 km  afgekeurd en aan 

de zuidzijde 56 km  in dij kr ing 43. Op grond van MKBA en slachtofferanalyse is er 

reden om  het  bescherm ingsniveau in de volgende gebieden te verbeteren:  

Alblasserwaard en Vij fheerenlanden (dij kr ing 16-1) , Heerewaarden (40-1) , Land van 

Maas en Waal (41)  en de Betuwe (43) .  

 

De Waal is van oudsher niet  alleen een belangr ij ke t ransportas;  langs de Waal is 

tevens een nog steeds in ontwikkeling zij nde r iviergebonden bedrij vigheid zichtbaar. 

De laagwateropgave laat  een betekenisvol knelpunt  zien voor de scheepvaart  op de 

Waal en beperkingen voor waterinnam e vanuit  de Waal. 

1 .4  I Jssel 

I n de I Jssel wordt  een waterstandst ij ging van 25 cm  tot  35 cm  verwacht  door 

klimaatverandering. Stapeling van de wateropgave m et  ruim telij ke ambit ies worden 

voorzien bij  de steden met  histor ische stadsfronten aan de r ivier  (bij voorbeeld 

Zwolle, Deventer en Zutphen) . De resultaten van de derde toetsing laten zien dat  

circa 70 km van de dij ken langs de I Jssel nu niet  voldoet . Aan de oostelij ke oever 

tussen Zwolle en Deventer liggen de grootste dij klengten die niet  aan de huidige 

norm  voldoen. Een deel van de dij ken zal na uit voering van het  program ma Ruim te 

voor de Rivier weer aan de norm  voldoen. Ook langs de I Jssel spelen nieuwe 

inzichten rondom piping een rol. De opgave op de I Jssel kan sterk st ij gen door 

keuzes in het  I Jsselm eerpeil en/ of keuzes in de Rijn-Maasdelta (Lek ext ra ontzien) . 

Op basis vande econom ische analyse vraagt  het  bescherm ingsniveauvoor een deel 

van de dij kr ingen binnen de regio aandacht  (dij kr ingen 47, 48, 50 en 53) . Het  

overgrote deel van de I Jssel heeft  een slachtofferr isico van kleiner dan 10 -5 en 

groter dan 10 -6.  Aandachtgebieden vormen de delen langs het  Pannerdens kanaal 

(Rijnst rangen)  en kleine delen aan de westelij ke zijde van de I Jssel die een 

slachtofferr isico hebben van groter dan 10 -5.  Aandachtspunt  voor deze regio is de 

grote ruim telij ke variat ie in de econom isch opt im ale overst rom ingskans op de 

westelij ke I Jsseloever. 
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I n de I Jssel-Vechtdelta, het  gebied rondom en tussen Zwolle-Kam pen-Zwartsluis, 

kent  de waterveiligheidsopgave een grote com plexiteit .  Dit  is m ede gegeven de 

sociaal-econom ische context  (groei- regio)  en hoge cultuurhistorische en 

landschappelij ke waarden (Nat ionaal Landschap) . Dit  gebied heeft  te 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 toetsing en een toenem ende r ivierafvoer, terwij l ook het  bescherm ingsniveau 

in delen van het  gebied aandacht  verdient . 

 

Door klimaatverandering kan vanwege een lagere r ivierwaterstand over het  t raject  

Arnhem -Zwolle hinder ontstaan voor de scheepvaart . Daarnaast  t reedt  in het  gehele 

gebied gelegen aan de I Jssel toenam e van droogteschade voor de landbouw op. 

1 .5  Maas 

De waterstandst ij ging in de Maas door klim aatverandering varieert  tussen de 25 tot  

90 cm . Stapeling van de wateropgave m et  betekenisvolle ruim telij ke am bit ies 

worden voorzien bij  Maast r icht , Venlo en Ravenstein. De korteterm ijnopgave 

bestaat  uit  vr ijwel alle bedij kte 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 . Vrijwel het  

gehele bedij kte 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 Slachtofferanalyse zijn slechts op delen van de Limburgse Maas 

onderzocht . Hieruit  ontstaat  het  beeld dat  op econom ische gronden het  

bescherm ingsniveau in dichtbevolkte 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 Limburgse Maas bij  een afvoer boven de 1/ 250 overst rom en.  

 

Voor de bedijkte Maas is er een gebiedsdekkende analyse verr icht , waaruit  blij kt  dat  

vanuit  econom isch oogpunt  het  wenselij k zou zijn het  bescherm ingsniveau te 

verbeteren.  

 

De lage waterafvoer als gevolg van klimaatverandering leidt  tot  knelpunten in de 

waterverdeling voor de scheepvaart , regionale watervoorziening en 

energievoorziening. 

1 .6  Conclusies probleem analyse 

De Stuurgroepen onderschrij ven dat  de bovengenoemde gebieden op grond van 

MKBA en slachtofferr isico’s als aandachtsgebied worden aangem erkt  en de 

bescherm ingsniveaus actualisat ie vereisen. I n aanvulling daarop wordt  ook 

onderkend dat  er voor niet -aandachtsgebieden sprake kan zijn van verbeter ing van 

bescherm ingsniveaus. Dit  zal komend jaar nader worden uitgewerkt . 

 

Tevens zijn enkele belangrij ke kennishiaten gesignaleerd. Zo is het  wenselij k om  

voor het  zicht jaar 2050 de wateropgave af te leiden (nu voor het  jaar 2100 

beschikbaar) , dient  de opgave gebaseerd te worden op 

overst rom ingskans/ overst rom ingsrisico en is voor de Lim burgse Maas voor slechts 

een beperkt  aantal dij kr ingen een MKBA en SLA beschikbaar. Tenslot te is VNK2 nog 

niet  voor alle dij kr ingen uitgevoerd. 
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2 Mogelij ke St rategieën Deltaprogram m a Rivieren 

2 .1  Uitgangspunten st rategievorm ing 

De m ogelij ke st rategieën voor het  r ivierengebied zijn gebaseerd op de wateropgave 

voor de lange term ijn als gevolg van klimaatverander ing, uitgaande van de huidige 

normering (overschrij dingskans) . Ook is ervan uitgegaan dat  de lopende 

uitvoeringsprogram m a’s Ruim te voor de Rivier, Maaswerken en HWBP-2 zijn 

afgerond en de ruim telij ke reserveringen gehandhaafd blij ven. Het  referent iejaar is 

dan ook 2015-2020.  

 

De huidige aanpak bestaat  per r ivier tak uit  een m ix van verschillende typen 

m aat regelen (dij ken versterken en r ivierverruim ing) . De m ogelij ke st rategieën zijn 

uit  gelij kvorm ige typen m aat regelen opgebouwd, om  de hoekpunten van het  

speelveld in beeld te brengen. Twee daarvan vorm en een opt im alisat ie van de 

huidige st rategie. I n de derde zij n grotere ingrepen in het  systeem  opgenom en.  
Deze overwegingen leiden tot  de volgende m ogelij ke st rategieën voor 
waterveiligheid:  

1. Ruim te voor de Rivier Plus  

I nzet  van ruim telij ke m aat regelen door al gereserveerde gebieden in te zet ten 

(Barro) , uiterwaardm aat regelen en nieuwe gebieden toe te voegen aan het  

r ivierengebied door dij kteruglegging. Voor de waterkeringen blij ft  het  

t radit ionele proces van toetsen en versterken van dij ken tevens doorlopen. Een 

eventuele “ rest ”opgave die niet  door ruim telij 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 ethoden om  dijken te versterken, waaronder 

innovat ieve prevent iem aat regelen zoals deltadij ken, met  als inzet  dat  tegelij k 

m et  het  toetsen en versterken van de dij ken de opgave voor de lange term ijn 

m et  één ingreep gerealiseerd wordt  (zicht jaar 2050) .  

3. Systeem ingrepen 

I nzet  van m aat regelen voor de waterstaatkundige inr icht ing van het  gebied, 

veelal m et  bovenregionaal effect , bij voorbeeld een nieuwe r ivier. Voor de 

waterker ingen blij ft  het  t radit ionele proces van toetsen en versterken van dij ken 

tevens doorlopen. 

 

Om  inzicht  te kr ij gen in de effect iviteit  van deze st rategieën is ook een 

referent iest rategie uitgewerkt . Voor deze st rategie gelden dezelfde bovengenoem de 

uitgangspunten en bestaan de m aat regelen uitsluitend uit  de t radit ionele 

verbetering van de waterker ingen om  aan de norm  te voldoen, voortkom end uit  de 

cyclische toetsing van de waterker ingen (HWBP).  

 

De kansrij ke st rategieën, uit  te werken in de volgende fase, zullen weer uit  een m ix 

van m aat regelen per r ivier tak bestaan. 

 

Naast  bovengenoemde mogelij ke st rategieën, wordt  voor elke r iviertak indicat ief 

onderzocht  welke m aat regelen er in de tweede en derde laag (van de 

m eerlaagsveiligheid)  genom en kunnen worden. Op basis van de inventar isat ie van 

deze m aat regelen zal de kom ende jaren op weg naar de voorkeursst rategie bekeken 

worden welke van deze m aat regelen perspect ief bieden.  
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Tevens wordt , daar waar relevant , per mogelij ke st rategie st il gestaan bij  eventuele 

consequent ies van een wij ziging van de afvoerverdeling, voortkomend uit  de keuzes 

op de schaal van Rijn-Maasdelta en/ of de keuzes vanuit  het  I Jsselmeergebied. 

Helder is al wel dat  het  volledig sturen van de ext ra Rijnafvoer van 2000 m3/ s over 

de I Jssel niet  realist isch is. 

 

I n de navolgende paragrafen wordt  per r iviertak ingegaan op de m ogelij ke 

st rategieën.  

2 .2  Neder- Rijn en Lek 

De m ogelij ke st rategieën kennen beperkingen in het  faciliteren van de lange term ijn 

wateropgave voor de Neder-Rijn en Lek. Bij  de PKB Ruim te voor de Rivier is al 

gebleken dat  de m ogelij kheden voor r iv ierverruim ing beperkt  zijn in deze r iviertak. 

Tegelij kert ij d zij n m et  nam e in het  benedenst roomse deel van de Lek 

dij kversterkingen complex en zeer kostbaar als gevolg van slappe ondergrond en 

ruim telij ke beperkingen. Verder st room opwaarts zijn er m eer m ogelij kheden voor de 

dij kenst rategie en biedt  de st rategie 'Doe m eer m et  dij ken' kansen, zoals de 

toepassing van deltadij ken op enkele st rategische locat ies (bij v. Grebbedij k) . De 

noodzaak voor afweging van grote gebaren komt  naar voren. Hetzij  nieuwe 

system en creëren dan wel op de I Jsselkop tot  een verdelingswij ziging komen zodat  

Neder-Rijn en Lek ext ra wordt  ontzien en ext ra afvoer via Waal en/ of I Jssel 

plaatsvindt . De lange term ijn opt ies kunnen in goede sam enhang worden gekoppeld 

aan de korte term ijn opgaven voor deze r iviertak. Zo kunnen de m ogelij ke 

st rategieën in sam enhang m et  de actualisat ie van de bescherm ingsniveaus 

bij voorbeeld ook een oplossing bieden voor de problemat iek van de veiligheid van 

Cent raal Holland. 

2 .3  W aal 

De m ogelij ke st rategieën die de langeterm ijnwateropgave voor de Waal facilit eren 

kunnen zowel bestaan uit  een aanpak m et  dij ken als uit  een aanpak m et  Ruim te 

voor de Rivier Plus (aanwenden van gereserveerde gebieden en 

uiterwaardm aat regelen) . Zowel de st rategie Doe meer m et  dij ken als de st rategie 

Ruim te voor de Rivier Plus kent  synergie met  de korteterm ijnopgaven (HWBP3, 

aanpak piping en verbeteren bescherm ingsniveaus) . Bij  dij ken kunnen opgaven 

worden gekoppeld, bij  r ivierverruim ing kan vr ij komen van grond benut  worden. Een 

andere waterverdeling waarbij  circa 800 m 3/ s ext ra via de Waal wordt  afgevoerd om  

de Neder-Rijn en Lek ext ra te ontzien kan met  een dij kenst rategie worden 

gerealiseerd en door een st rategie m et  systeem ingrepen (uitbreiding 

r iviersysteem / grote gebaren) .  

2 .4  I Jssel 

De m ogelij ke st rategieën die de langeterm ijnwateropgave voor de I Jssel faciliteren 

kunnen zowel bestaan uit  een aanpak volgens Doe m eer m et  dij ken als uit  een 

aanpak m et  Ruim te voor de Rivier Plus (aanwenden van gereserveerde gebieden en 

uiterwaard-m aat regelen) . Zowel een st rategie m et  inzet  op dij ken kent  

synergievoordelen met  de korteterm ijnopgaven (HWBP3, aanpak piping en 

actualiseren bescherm ingsniveaus) , alsook de aanpak via Ruim te voor de Rivier 

Plus.  
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Bij  een keuze voor een gewijzigde afvoerverdeling of om  de Lek ext ra te ontzien 

(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 ten’ van het  I Jsselm eerpeil (m ax 85 cm  ext ra opgave in 

benedenloop I Jssel)  bieden de voornoemde st rategieën geen oplossing. Dit  zal 

verregaande ingrepen vereisen die afbreuk doen aan bestaande waarden als 

r ivierfronten van Hanzesteden en landschappelij ke waarden als bomendij ken. Dan 

kom en st rategieën in beeld waar m eerlaagsveiligheid een plek heeft  of zijn 

systeem ingrepen in te zet ten. Het  Pannerdensch Kanaal heeft  bovendien beperkte 

capaciteit  en het  vereist  ingrij pende aanvullende m aat regelen rond de 

split singspunten om de ext ra afvoer r icht ing de I Jssel mogelij k te maken. De 

afweging tussen Lek ext ra ontzien en meer afvoeren via de I Jssel roept  hierdoor het  

vraagstuk op over verdeling van lusten en lasten.  

2 .5  Maas 

De m ogelij ke st rategieën die de langeterm ijnwateropgave voor de Maas faciliteren 

kunnen zowel m et  een st rategie van r ivierverruim ing als m et  Doe m eer m et  dij ken 

worden gerealiseerd. Het  wel of niet  overst roombaar zij n van de 1/ 250 dij kr ingen 

langs de Lim burgse Maas vorm t  hier in een bij zonder aspect , dat  nadere uitwerking 

kr ij gt  in de vervolgfase. Een ander aandachtspunt  voor de Maas is dat  

bovenst roomse m aat regelen ertoe kunnen leiden dat  benedenst room s pieken in 

waterst rom en ( regionale wateren en Maas)  verder sam en kunnen vallen (om geving 

Den Bosch) . 

 

 
Maas bij  Alem  
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2 .6  Beoordeling m ogelij ke st rategieën 

Onderstaand is een overall-beeld gegeven van de m ogelij ke st rategieën. Deze 

beoordeling is m ede gebaseerd op de toepassing van de landelij ke 

vergelij kingsystemat iek (versie voorjaar 2012) . Bij  het  hoofdcriter ium  ‘Doelbereik 

Veiligheid’ zij n ook de bet reffende subcriter ia gehanteerd en bij  het  hoofdcr iter ium  

‘Funct ies en waarden’ is een relevante select ie van subcriter ia genomen. De 

st rategieën zijn per cr iter ium  op basis van expertkennis kwalitat ief beoordeeld.  

 

De opzet  van de m ogelij ke st rategieën bepaalt  voor een belangrij k deel het  

doelbereik voor veiligheid. De st rategieën zijn im m ers ontwikkeld vanuit  een 

benadering via overst rom ingskansen en het  doelbereik is beoordeeld op basis van 

een r isicobenadering (conform  vergelij k ingssystemat iek) . De mogelij ke st rategieën 

zijn dus niet  ontwikkeld om tot  een opt imale r isicoreduct ie te kom en. Bij  de 

onderstaande beoordeling van de st rategieën voor doelbereik veiligheid is deze 

beperking in acht  te nem en. 

 

Op de volgende pagina’s staan de kaarten behorend bij  de m ogelij ke st rategieën. 

 

 

 

St rategisch grondportefeuillem anagement  Deltaprogram ma Rivieren 
Beschikbaarheid van de gronden speelt  een belangrij ke rol in de toekom st ige 

uit voering van het  Deltaprogram m a. De grondportefeuille bepaalt  nam elij k m ede 

de snelheid en de kosten van de uitvoering. Deltaprogram ma Rivieren kij kt  met  

het  oog op de toekom st ige uitvoering naar de huidige grondposit ies van het  Rij k 

in het  r ivierengebied. Het  blij kt  dat  45%  van het  areaal beleidslij n Grote Rivieren 

in handen is van het  Rij k. De grootste grondbezit ters zij n Financiën/ RVOB m et  

circa 50%  en Staatsbosbeheer met  circa 30% .  

 

De kom ende t ijd zal het  Rij k gronden afstoten. Dit  gebeurt  vanuit  m eerdere 

overwegingen, waaronder de herij king van de EHS. I n de kom ende m aanden 

bekij kt  Deltaprogram m a Rivieren of er m ogelij k r ij ksgronden afgestoten worden 

op locat ies waar waterveiligheidsm aat regelen worden voorzien. Vanuit  het  

perspect ief van een efficiënte realisat ie van plannen zou verkoop dan ongunst ig 

zijn.  
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Kaart  1  -  St rategie Ruim te voor de Rivier  Plus, geheel Nederland 
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Kaart  2  -  St rategie Doe m eer m et  Dijken, geheel Nederland 
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Kaart  3  -  St rategie Systeem ingrepen, geheel Nederland 
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Kaart  4  -  Referent iest rategie, geheel Nederland 
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Ruim te voor de Rivier  Plus (=  aanwenden gereserveerde gebieden en 
uiterwaardm aat regelen)  

De buitendij kse r ivierverruim ing en inzet  van de lange term ijn ruim telij ke 

reserver ingen (uit  AMvB Ruim te en I nfrast ructuur)  bieden voor de m eeste 

r iviert rajecten een adequate oplossing voor de verhoogde r ivierwaterstanden. Voor 

de Waal tussen Tiel en Gorinchem  dienen aanvullend op de reserveringen 

m aat regelen te worden genom en. I n deze st rategie blij ft  de overst rom ingskans, en 

bij  een ongewijzigd ruim telij k gebruik ook schade en aantal slachtoffers, op term ijn 

gelij k aan de huidige situat ie. De potent iële verhoging van r ivierwaterstanden wordt  

im mers geheel gecompenseerd door r ivierverruim ing.  

 

Deze st rategie biedt  veelal kansen voor ext ra ruim telij ke kwaliteit  en natuur langs 

de r ivieren. Vanwege areaalver lies is het  effect  op de landbouw negat ief. Gezien de 

ruim telij ke im pact  (procesr isico)  is de uitvoerbaarheid van de st rategie, 

uitgezonderd langs de Waal (Waalweelde) , als negat ief beoordeeld. De kosten zijn 

vergeleken m et  de referent iest rategie negat ief beoordeeld gezien de com binat ie van 

maat regelen (HWBP en r ivierverruim ing) . 

 

Zie kaart  1 -  St rategie Ruim te voor de Rivier Plus, geheel Nederland. 

 

Doe m eer m et  dij ken  (=  opt im alisat ie van huidige st rategie:  aanvulling op HWBP-

cyclus m et  innovat ieve prevent ieve maat regelen als deltadij ken, klim aatdij ken en 

dergelij ke) , waarbij  m et  één ingreep de opgave voor lange term ijn wordt  ingevuld. 

Deze st rategie kan de verhoogde r ivierwaterstanden overal oplossen, m et  

technische innovat ies zij n vele knelpunten bij  t radit ionele dij kenaanpak te 

ondervangen. Deze st rategie leidt  tevens tot  een reduct ie van zowel de 

overst rom ingskans als het  aantal slachtoffers en daarm ee ook het  slachtofferr isico. 

Dit  wordt  vooral gerealiseerd door de doorbraakvrije dij ken. De schade neem t  ook 

af, maar water kan wel over de dij k kom en en leiden tot  schade. 

 

Deze st rategie scoort  iets posit iever dan de referent iest rategie voor de leefbaarheid 

en ruim telij ke kwaliteit .  Sprake is van m inder terugkerende hinder door 

dij kversterking en m ogelij kheden om lokaal met  deltadij ken beter aan te sluiten op 

regionale wensen voor m edegebruik. De benodigde winning van klei biedt  enige 

kansen voor natuur. De uitvoerbaarheid is neut raal gescoord vanwege de 

ingrijpende m aat regelen (procesrisico)  versus voordelen van meekoppeling met  het  

toetsen en versterken van de dij ken (HWBP) . De kosten voor deze st rategie liggen 

in tussen de referent iest rategie en de st rategie ‘Ruim te voor de Rivier Plus’ gezien 

de com binat iem ogelij kheden m et  de reguliere versterking van de dij ken 

(m eekoppeling m et  HWBP) . 

 

Zie Kaart  2 -  St rategie Doe m eer m et  Dij ken, geheel Nederland. 

 

Systeem ingrepen(= ingrepen in waterstaatkundige inr icht ing m et  bovenregionaal 

effect )  

Deze st rategie kan per r iviertak of voor het  hele r iviersysteem (Rijn)  bijdragen aan 

het  volledig of deels oplossen van de verhoogde r ivierwaterstanden. Deze st rategie 

scoort  voor het  doelbereik in de bet reffende r iviertak daarm ee hetzelfde neut rale 

doelbereik voor waterveiligheid als in de st rategie ‘Ruim te voor de Rivier Plus) . Bij  

de keuze voor een andere afvoerverdeling leidt  het  in de andere riviertak tot  een 

negat ief effect  op het  doelbereik. De st rategieën scoren overwegend neut raal voor 

de zoetwatervoorziening. I n de st rategie ‘Systeem ingrepen’ is mogelij k m ee te 
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koppelen m et  m aat regelen voor het  opslaan van water ( retent ie) . De m ogelij kheden 

en gevolgen van de inzet  van systeem ingrepen op systeemniveau (bovenst roomse 

retent ie voor Rijntakken)  wordt  verkend in het  vervolgt raject . 

 

De st rategie ‘Systeem ingrepen’ scoort  veelal negat ief voor de leefbaarheid 

(doorsnijden 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:  toenam e baggeren) . Vanwege de ingrijpende 

ruim telij ke im pact  van de m aat regelen is de uit voerbaarheid van de st rategie als 

sterk negat ief beoordeeld (procesrisico) . De st rategie is wat  bet reft  de 

investeringskosten als hoogste aangemerkt  (HWBP +  ingr ij pende c.q. kostbare 

m aat regelen) . 

 

Zie Kaart  3 -  St rategie Systeemingrepen, geheel Neder land. 

 

Referent iest rategie  (=  voortzet ten van de HWBP-cyclus met  t radit ionele 

dij kenaanpak, reserveringen blij ven gehandhaafd)  

Deze st rategie lost  een deel van de veiligheidsopgaven op m aar kent  ook 

beperkingen. De overst rom ingskans blij ft  m et  deze aanpak op term ijn hetzelfde als 

in de huidige situat ie. Schade en slachtoffers nem en bij  een overst rom ing echter 

iets toe vanwege st ijging van de r ivierwaterstand (grotere overst rom ingsdiepte) . 

Het  is niet  vanzelfsprekend dat  m et  deze werkwij ze de benodigde waterveiligheid op 

de lange term ijn (2050-2100)  t ijdig en kosteneffect ief wordt  gerealiseerd. 

 

Deze st rategie is als negat ief aangem erkt  voor leefbaarheid ( regelm at ig 

terugkerende dij kversterking)  en ruim telij ke kwaliteit  ( kwaliteit  landschap) . 

Bij voorbeeld bij  enkele steden en in gebieden m et  hoge waarden voor natuur, 

landschap en cultuur. Gezien het  reguliere karakter van deze aanpak zijn de 

uitvoerbaarheid en de kosten als neut raal gescoord (basisinvester ing) . 

 

Zie -  Kaart  4 -  Referent iest rategie, geheel Nederland 

2 .7  Meerlaagsveiligheid 

Vrijwel alle st rategieën die inzet ten op laag 1 leveren een forse reduct ie van het  

jaar lij ks verwacht  aantal slachtoffers en de schade;  de m aat regelen zijn vaak ook 

erg kosteneffect ief. Laag 1 is dan ook de belangrij kste pij ler voor r isicoreduct ie in 

het  r ivierengebied. Aanleg van een deltadij k kan zinvol zij n op specifieke locat ies. 

Bij voorbeeld daar waar stedelij k gebied direct  aan de r ivier grenst  (Arnhem )  of daar 

waar relat ief korte dij klengtes kunnen leiden tot  doorbraken m et  grote econom ische 

schade/ hoge slachtofferaantallen (Grebbedijk) .  

 

Om cascadewerking te voorkomen kan een overst room bare dij k worden overwogen 

op een aantal plaatsen:  langs de noordkant  van de Boven Rijn, bij  de zuidelij ke 

Waaldij k benedenst room s van Nijmegen en bij  het  oostelij ke deel van de dij k van 

dij kr ing 15. Een overst room bare dij k kan verhoogd of verlaagd worden aangelegd. 

Bij  het  verhoogd aanleggen wordt  impliciet  afgewenteld op de aangrenzende dij ken 

(benedenst room s of aan de overkant  van de r ivier) .  

 

De effect iviteit  en vooral de efficiënt ie van bijdragen van laag 2 maat regelen is 

wisselend. Uit  de gebiedspilots en op basis van eerdere studies en expert  judgement  

is een aantal locat ies aan te geven waar com part im enter ing of geleiding zinvol kan 
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zijn, zoals eventueel bij  de dij kr ingen in Limburg (nader onderzoek is hier nodig)  en 

langs de westkant  van het  Amsterdam-Rijnkanaal (dij kr ing 43) . Verder 

benedenst room s kan bij voorbeeld com part imentering worden overwogen om 

Gorinchem oost  te beschermen.  

 

I n de over ige dij kr ingen in het  benedenrivierengebied lij kt  com part im enter ing geen 

zinvolle m aat regel. De dij kr ingen zijn zeer laaggelegen, waardoor een hoge dij k 

nodig is om  het  water te keren. Bovendien dient  de dij k te worden aangelegd op een 

slappe bodem  en zijn m eekoppelm ogelij kheden beperkt . Langs de I Jssel kan een 

com part im enter ingsdij k op een drietal locat ies worden overwogen:  bij  Zwolle, 

Zutphen en Deventer. Met  een com part im enteringsdij k in het  Land van Maas en 

Waal kan worden voorkom en dat  water uit  de Waal naar de Maas kan st rom en 

(systeem werking) .Vrijwel alle compart imenter ingsdij ken m oeten worden 

gecombineerd met  een uit laatwerk.  

 

Gevolgenreduct ie in het  kader van locat iekeuzes en inricht ing is zeer effect ief, bij  

herst ructurering lij kt  deze aanpak m inder kosteneffect ief. De inbedding van 

r isicobewuste planning in lange term ijn ruim telij k beleid en het  koppelen van 

dergelij ke m aat regelen aan andere ontwikkelingen verdienen nadere aandacht . Ook 

in stedelij k regio's zijn deze m aat regelen op lange term ijn m ogelij k aant rekkelij k.  

Aangepast  bouwen is vooral zinvol in gebieden die niet  diep onder water lopen 

(m aximaal orde 1,5 m )  en m et  een lage frequent ie overst romen. Aangepast  bouwen 

in bestaand bebouwd gebied draagt  pas op zeer lange term ijn serieus bij  aan 

reduct ie van de gevolgen van een overst rom ing omdat  aanpassen van bestaande 

gebouwen te duur is en herontwikkeling en grootschalige renovat ie vaak over vele 

decennia plaatsvinden. Aangepast  bouwen kan vooral worden overwogen op locat ies 

waar de kom ende jaren veel geïnvesteerd gaat  worden in infrast ructuur en 

bebouwing.  

 

I n gebieden die diep onder water komen te staan is aangepast  bouwen erg last ig. 

‘Elders bouwen’ door beperkingen aan de ruim telij ke ordening lij kt  hier een m eer 

zinvolle m ogelij kheid. Een dergelij ke beperking aan de ruim telij ke ordening kan 

worden overwogen in de meest  st roomafwaarts gelegen delen van hellende 

dij kr ingen in het  r iv ierengebied of in de diepe dij kr ingen in het  overgangsgebied. 

Een andere overweging voor elders bouwen kan de aanwezigheid van hoge gronden 

zijn. Het  m inder kwetsbaar maken of beschermen van vitale objecten kan 

aant rekkelij k zijn en dient  nader uitgewerkt  te worden waarbij  een wellicht  bredere 

invalshoek m oet  worden gehanteerd. 

 

Maat regelen in laag 3 die de organisat ie van rampenbeheersing en zelfredzaam heid 

verbeteren kunnen (kosten)effect ief zijn. I n de fase van kansrij ke st rategieën wordt  

de uitwerking van meerlaagsveiligheid in nauwe samenwerking met  provincies en 

gemeenten ter hand genomen. 
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3 St rategievorm ing Deltabeslissing 

3 .1  Deltabeslissing Zoetw ater 

De st rategieën vanuit  het  deelprogramm a Zoetwater hebben wederzijds relat ie met  

de opgave van het  Deelprogram ma Rivieren op aspecten van afvoerverdeling 

( relat ie hoog- laagwaterafvoerverdeling)  en op ruim telij k-econom ische aspecten van 

r ivier en r iviernabije funct ies (scheepvaart  en ruim telij ke inr icht ing) .  

De st rategieën 1 en 3 van Zoetwater (Water volgt  grootschalig eventueel m et  inzet  

m arkt ) , hebben als doel om  aan de volledige watervraag in droogtesituat ies te 

voldoen. Dat  vergt  bij  snelle klim aatverandering (W+ )  grootschalige m aat regelen:  

bv aanpassing van de aanvoer op het  split singspunt  bij  Pannerden, tot  200 m3/ s 

ext ra afvoer over de I Jssel in com binat ie m et  het  afsluiten van de Nieuwe 

Waterweg, 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 kosten 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 rategie zij n tevens nieuwe grootschalige maat regelen denkbaar zoals het  

aanleggen van nieuwe kanalen en het  t ransporteren van water vanuit  de Waal naar 

de Maas. 

 

De overige st rategieën 2, 4 en 5 (Water volgt  beperkt , Water stuurt  ruim telij ke 

ordening en gebruiker) , geven geen of veel beperkte gevolgen voor 

afvoerwaterverdeling en r ivier( -nabije)  funct ies. Bij  4 en 5 worden geen ingrepen in 

het  hoofdwatersysteem  gepleegd om  de watervraag te kunnen blij ven facilit eren en 

wordt  vooral een beroep gedaan op de zelfvoorzienendheid van gebruikers en/ of 

een andere ruim telij ke inr icht ing.  

 

De afvoerverdeling over de verschillende r iviertakken vorm t  het  scharnierpunt  

tussen de gebiedsger ichte deltabeslissingen en het  gener ieke deelprogram ma 

Zoetwater. Door deelprogram m a Zoetwater is in deze fase een analyse uitgevoerd 

met  de uiterste standen van de knoppen. I n de komende fase wordt  een verkenning 

uitgevoerd van eenduidige reëlere com binat iestanden van de regelknoppen, om  het  

inzicht  te vergroten in de sam enhang tussen de deelprogram ma’s bij  laagwater en 

om  te komen tot  kansrij ke st rategieën. 

3 .2  Deltabeslissing Rijnm aas- delta  

Vanwege de sam enhang in het  hoofdwatersysteem van Eysden en Lobith tot  aan de 

zee, is ook op het  niveau van de Rijnmaas-delta een probleem analyse uitgevoerd, 

die op 11 novem ber 2011 is behandeld in de bestuurlij ke werkconferent ie in 

Rot terdam . Een aantal elementen en regelbare kunstwerken (sluizen, stuwen, 

storm vloedker ingen)bepalen in hun onderlinge samenhang, hoe dit  systeem  op 

landelij ke schaal funct ioneert  of gewijzigd kan worden. Dit  zij n de “stuurknoppen”  in 

ons hoofdwatersysteem . De combinat ie van de mogelij ke standen van deze 

stuurknoppen bepaalt  hoe onder ext reem hoge en lage waterstanden het  water over 

Nederlandverdeeld wordt , m aar ook hoe ingespeeld kan worden op toekom st ige 

opgaven.  



 

 

Deltaprogramm a |  Rivieren |  Bij lage DP2013|  definit ief |  juni 2012 

Pagina 19 van 24

Drie st rategische keuzen (standen van knoppen)  op dit  niveau zijn bepalend voor de 

uitwerking van gebiedsgerichte st rategieën:  
a. Wat  doen we m et  de afvoerverdeling van de Rijntakken? 
b. Wat  doen we m et  de Nieuw e W aterw eg , handhaven van de open afsluitbare 

huidige situat ie? 
c. Wat  doen we m et  het  peil en de buffer van het  I Jsselm eer? 

 

De standen van andere knoppen zijn een afgeleide van de standen van deze drie 

knoppen. Overigens dient  te worden opgemerkt  dat  het  daadwerkelij k veranderen 

van de stand van een knop in veel gevallen tot  aanzienlij ke technische ingrepen zal 

leiden met  hoge kosten. 

 

De kaart  op pagina 20 geeft  de bepalende “knoppen”  weer voor respect ievelij k 

hoogwater (van belang voor waterveiligheid)  en laagwater (van belang voor 

zoetwatervoorziening) . 
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Kaart  5:  Zeven potent iële stuurknoppen in het  hoofdwatersysteem om de veiligheid te borgen bij  hoge 

r ivierafvoeren, hoge zeespiegel en storm  op zee 
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Bij  het  uitwerken van oplossingen op de schaal van de Rijnmaasmonding is 

aanvankelij k het  speelveld opgespannen door varianten waarbij  de gehele toename 

van de r ivierafvoer voor het  jaar 2100 (van 16.000 naar 18.000 m3/ s, zij nde 2000 

m 3/ s)  over de Waal of over de I Jssel wordt  geleid. Handhaven van het  huidige beleid 

zou leiden tot  een verdeling over de Waal en I Jssel van respect ievelij k 1600 m 3/ s en 

400 m 3/ s en geen toenam e van de afvoer over de Neder-Rijn en Lek. 

 

Het  concent reren van de afvoer over de I Jssel (2000 m 3/ s ext ra)  zou leiden tot  een 

waterstandst ij ging van ongeveer 2 m  op de I Jssel. Deze opgave op de I Jssel kan 

niet  redelij kerwij s m et  r ivierverruim ing en/ of dij kverhoging opgevangen worden. 

Een oplossing waarbij  het  gehele I Jsseldal als overst rom ingsvlakte wordt  gezien is 

dan de enige, m aar weinig realist ische, opt ie. Het  verder uitwerken van deze variant  

is niet  zinvol,  de waterstandst ij ging bedraagt  het  vij fvoudige ten opzichte van de 

st ijging bij  de beleidsmat ig vastgelegde verdeling (circa 40 cm) . 

 

Het  concent reren van de afvoer over de Waal (2000 m 3/ s)  leidt  tot  een verhoging 

van de waterstand m et  gem iddeld 80 cm , terwij l bij  beleidsm at ige afvoerverdeling 

de waterstandverhoging ca 64 cm  zou bedragen. Het  accomm oderen van een 

waterstandsverhoging van 80 cm  is m oeilij k te realiseren met  een st rategie van 

r ivierverruim ing. Bij  een st rategie m et  dij kverhoging is deze opgave wel te 

realiseren. Niet tem in is dit  geen eenvoudige oplossing, m ede door de kostbare en 

technisch moeilij k te realiseren regelwerken op de split singspunten en de r isico’s 

voor instabilit eit  van de r ivierm orfologie op deze punten. 

 

Naast  de opt ies voor het  concent reren van de afvoer over de I Jssel en de Waal is in 

tweede instant ie een opt ie voor het  ext ra ontzien van de Neder-Rijn en Lek 

geform uleerd. Door deze r iviertak juist  bij  de afvoeren vanaf 7.000 m 3/ s (bij  Lobith)  

m et  circa 1000 m 3/ s te ont lasten, kan de waterstandverhoging als gevolg van 

zeespiegelst ijging/ storm  op zee grotendeels worden voorkom en op deze r iviertak. I n 

de vervolgfase zal de uitwerking worden beperkt  tot  deze opgave, die leidt  tot  de 

verkenning van twee varianten 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  laatste geval zou dit  kunnen 

leiden tot  een toenam e van de frequent ie van m aatgevende hoogwatersituat ies op 

de I Jssel. 

3 .3  Deltabeslissing I Jsselm eergebied 

De deltabeslissing I Jsselm eergebied gaat  over de ontwikkeling van het  peilbeheer in 

het  I Jsselm eer m ét  de daarbij  horende afvoerverdeling over de Rijntakken. 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 deltabeslissing I Jsselm eergebied is daarm ee een 

gemeenschappelij ke verantwoordelij kheid van het  Deltaprogramm a Rivieren en 

I Jsselmeergebied. 
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Voor de sam enhang tussen de deltaprogram m a’s I Jsselm eergebied en Rivieren 

wordt  een opzet  gevolgd die is afgeleid van het  t raject  dat  voor de Rijn-Maasdelta is 

door lopen. I n eerste instant ie worden de relevante knoppenstanden geïdent ificeerd 

in de relat ie tussen I Jsselafvoer en I Jsselmeer, om  deze daarna verder uit  te werken 

en zicht te kr ij gen op de afhankelij kheden en keuzen rondom de knoppen van het  

I Jsselm eergebied. Dit  proces is recent  opgestart  m iddels een eerste expertsessie in 

maart  2012. Op basis van deze bij eenkomst  zijn nu eerste zogenaamde 

‘knopstanden’ voor zowel I Jssel als I Jsselm eer te benoem en. 

 

Voor het  schaalniveau van de deltabeslissing I Jsselm eergebied is de toekom st ige 

verdeling van de toename in de Rijnafvoer over Lek, Waal en I Jssel van belang 

(van16000 naar 18000 m3/ s) , in het  bij zonder hoeveel water op term ijn over de 

I Jssel wordt  afgevoerd. Relevant  is vervolgens hoe de toename 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  overtollig water af te voeren (spuien)  via sluizen in de 

Afsluitdij k. 
 
Knoppen I Jssel 

Er zijn ( tot  nu toe)  twee situat ies die voor het  gehele hoofdwatersysteem van 

gezam enlij k belang zijn om  nader te onderzoeken, gebaseerd op de analyse door de 

samenwerkende deltaprogram ma’s in de Rijn-Maasdelta. Dat  zijn:  

1. verdeling van het  ext ra debiet  ( toename van 16000 m 3/ s naar 18000 

m 3/ s)volgens het  huidige beleid (Nederr ijn/ Lek ontzien, 1/ 3 I Jssel -  2/ 3 Waal) .  

Dit  betekent  voor de I Jssel een toename van 2460 m 3/ s naar 2860 m 3/ s. Op 

het  schaalniveau van de Rijn-Maasdelta is de opt ie geïnt roduceerd om  de Lek 

ext ra te ontzien, ingegeven door de situat ie in de benedenloop van de Lek waar 

verdergaande dij kversterkingen prakt isch niet  meer mogelij 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 deltabeslissing I Jsselmeer is het  relevant  om  te kij ken naar 

het  

2. ext ra ontzien van de Nederr ij n/ Lek, ook al bij  lagere dan m aatgevende 

om standigheden ( range 7.000-13.000 m 3/ s bij  Lobith) , waarbij  de ext ra afvoer 

via de I Jssel zou worden geleid. Dit  betekent  voor de I Jssel een toename van de 

afvoer tot  m axim aal 3260m 3/ s. Bovendien neem t  de frequent ie van hoogwaters 

toe. 
 
Knoppen I Jsselm eer 

Overtollig water uit  het  I Jsselm eer wordt  via sluizen in de Afsluitdij k afgevoerd 

( ‘gespuid’)  naar de Waddenzee. De spuim iddelen in de Afsluitdij k zijn een knop 

waarmee het  peilbeheer in het  I Jsselmeer geregeld kan worden. Bij  veel aanvoer 

van water via de r ivieren is de spuicapaciteit  onvoldoende om dat  allemaal direct  af 

te voeren. Het  water wordt  t ij delij k in het  I Jsselm eer geborgen en het  gem iddeld 

waterpeil neem t  dan toe. Deze piekberging is ook een knop. Er zijn dus een tweetal 

relevante knoppen te definiëren:  

1. Piekberging op het  I Jsselmeer bij  hoge afvoeren, piekberging is gerelateerd aan 

het  verschil t ussen de gem iddelde waterstand op het  I Jsselm eer en het  

st reefpeil;  

2. Spuicapaciteit  (afvoer van water)  via sluizen in Afsluitdij k 
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Relat ies en afhankelij kheden tussen I Jssel – I Jsselm eer 

Een toename van de hoogwaterafvoer van de I Jssel leidt  tot  aangepaste 
ontwerpeisen voorde afvoer/ spuicapaciteit  in de Afsluitdij k (spuicom plexen, 
eventueel gem aal of combinat ie) ,of tot  aanpassing van de dij khoogten, waardoor de 
piekberging van het  I Jsselm eer toeneem t . 
 
Er is een relat ie tussen de spuicapaciteit  in de Afsluitdij k en de piekberging op het  
I Jsselmeer. Hoe groter de spuicapaciteit , hoe m inder het  peil op het  I Jsselm eer 
t ijdelij k zal oplopen bij  hoge r ivierafvoeren. Toenam e van de piekafvoer in de I Jssel 
leidt  ook tot  hogere maatgevende waterstanden langs de r ivier. Tussen Zwolle en 
Kam pen ligt  een overgangsgebied, de I Jssel-Vechtdelta, waar in r ivier en 
I Jsselm eerpeil gezam enlij k de m aatgevende om standigheden bepalen. 
 
Keuzes ten aanzien van de knoppen hebben invloed op de ligging van dit  
overgangsgebied. Maatgevende hoogwatersituat 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 met  een 
stevige wind uit  het  noordwesten. 
 
Relevant  is om  m eer inzicht  te kr ij gen in de com binat ie van storm  vanaf 
I Jsselmeer(noord-west )  en m iddelhoge r ivierafvoeren 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 met  
storm  maatgevende omstandigheden opt reden. 
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4 Adapt ief Deltam anagem ent :  verbinden van lange term ijn m et  
korte term ijn gebiedsontwikkeling 

Voor het  verkrij gen van inzicht  en ondersteuning bij  het  verbinden van de korte 

term ijn ruim telij ke ontwikkelingen m et  de waterveiligheidsopgave voor de lange 

term ijn, is samenwerking vanuit  DP Rivieren geëntameerd m et  een beperkt  aantal 

projecten, onderstaand de stand van zaken. 

 

I Jsselsprong Zutphen 

De staatssecretaris heeft  in decem ber 2011 besloten de aanleg van de Tichelbeekse 

Waard voor de lange term ijn te behouden. Ondersteuning is gegeven aan het  proces 

van het  opstellen van het  masterplan met  informat ie over de langeterm ijnopgave en 

mogelij ke langeterm ijnoplossingen. Met  het  uitvoeren van r iv ierkundige 

berekeningen is een beeld gevorm d voor wat  nodig is om  de waterveiligheidsopgave 

te dekken. Tevens is ondersteuning geboden bij  het  in beeld brengen van kansen en 

knelpunten voor de keuze van uit voering van planonderdelen op de korte of lange 

term ijn.  

 

Ooijen-Wanssum  

I n 2011 is een bestuursakkoord gesloten door provincie, waterschappen en 

gem eenten voor uitvoering van het  gebiedsplan. Dit  gebiedsplan geeft  m ede 

invulling aan de veiligheidsopgave voor de lange term ijn. De financiële dekking voor 

het  gebiedsplan ( totaal 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, delfstofwinning en havenontwikkeling. 

 

Maasplassen 

Gereed gekomen is een masterplan voor het  m aasplassengebied m et  com m itm ent  

tussen publieke en pr ivate part ijen. Voorbereidt  wordt  een plan m er en 

st ructuurvisie voor verschillende deelgebieden. 

 

WaalWeelde 

I n 2011 zijn kansrij ke en uitvoerbare projecten geselecteerd. Hiervoor is door 

provincie en Rij k ieder 30 m iljoen euro gereserveerd. De planningen van de 

besluitvorm ing van de st ructuurvisie WaalWeelde West  en de st rategievorm ing 

binnen deelprogramma Rivieren en de deltabeslissing Rijn-  en Maasdelta zijn op 

elkaar afgestem d. 

 

Ravenstein 

Met  de inzet  van het  Delta-atelier is ondersteuning gegeven bij  het  verbinden van 

de gebiedsopgaven Ravenstein m et  de vorm ing van de voorkeursst rategie voor 

waterveiligheid op de lange term ijn. 





Colofon

Deltaprogramma Rivieren

St. Annastraat 261 | 6525 GR Nijmegen

Dit is een uitgave van:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Deltaprogramma Rivieren

September 2012

Deltaprogramma | Rivieren

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


