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1 Inleiding 

1.1 Algemene analyse 

Op het derde Nationaal Deltacongres is gekozen voor een meer interactieve relatie 

tussen het publiek en de sprekers. Dit heeft geresulteerd in een meer dan 270 

inhoudelijke vragen en opmerkingen vanuit de zaal over de aan bod gekomen 

onderwerpen. In dit document zijn deze vragen en opmerkingen geëvalueerd, 

geanalyseerd en worden op de hoofdlijnen zoveel mogelijk vragen beantwoord.  

 

Met name het thema zoetwater (30%), het thema veiligheid (20%) en de regionale 

deelprogramma’s (18%) kregen veel aandacht van het publiek. Een grote restgroep 
(29%) betrof algemene vragen en opmerkingen over het Deltaprogramma. Onder 

nieuwbouw en herstructurering (3%) zijn alleen de reacties over de 

klimaatbestendige stad opgenomen. Het onderwerp ruimtelijke inrichting & 

veiligheid is meegenomen onder het thema veiligheid.  

 

Over het geheel genomen waren er iets meer vragen (144) dan opmerkingen (132). 

Hierbij zijn vragen reacties die extra informatie behoeven van de sprekers en zijn 

opmerkingen reacties die extra informatie toevoegen aan de discussie. Per thema 

waren er duidelijke verschillen in de verhouding tussen vragen en opmerkingen. Bij 

zoetwater en de regionale deelprogramma’s waren er vooral vragen, bij veiligheid en 
algemeen kwamen er juist meer opmerkingen. 
 

 

 

1.2 Algemene reactie 

In het algemeen is er sprake van veel relevante en nuttige reacties vanuit de 

aanwezigen. De door het publiek gegeven bevestiging van reeds aanwezige 

denkprocessen én alternatieve benaderingen van gekozen paden hebben een 

meerwaarde voor het Deltaprogramma. De reacties zullen dan ook worden 

meegenomen in de besluitvorming in aanloop naar het DP 2014 en de 

Deltabeslissingen in 2015. Daarin zullen antwoorden en reacties op vele van de 

vragen en opmerkingen concreet vorm krijgen. 
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De hoge gronden worden vanwege hun hoge ligging maar in hele beperkte mate 

vanuit het hoodwatersysteem van zoetwater voorzien. De zoetwatervoorziening van 

de hoge gronden vindt vooral plaats vanuit het beekstelsel/de regionale systemen. 

Het beekstelsel wordt in die zin betrokken bij de analyses van de regionale 

zoetwatervraag. Het vasthouden van zoetwater in de regionale systemen op de hoge 

gronden is van belang voor deze systemen zelf. 

2.3.2 Adaptatie en ruimtelijke inrichting 

In het deltaprogramma zoetwater worden verschillende strategieën onderzocht 

waarin bij in één strategie het aanbod van water centraal staat. Bij deze strategie 

moeten functies zich aanpassen aan het wateraanbod, verplaatsen naar een andere 

locatie of schade accepteren. Als de overheid hierbij een grote rol houdt zal zij 

hierop sturen met behulp van beleidsinstrumenten zoals het stimuleren van 

waterbesparingen en het maken van specifieke keuzes in de ruimtelijke ordening. 

De kosten van een dergelijke strategie zijn nog niet in kaart gebracht.  

2.3.3 Publiek vs. privaat en vraag & aanbod  

2.3.4 Het beleid voor zoetwater wordt naast technische informatie ook gebaseerd op 

politiek-bestuurlijke afwegingen. Deze afwegingen hebben te maken met wie de 

regie voert over de verdeling van zoetwater en met de inrichting van het systeem. 

De meest bepalende dilemma’s voor mogelijke strategieën betreffen de keuze 
tussen publieke en private zoetwatervoorziening en tussen sturen op aanbod of 

vraag.  

 

Binnen het deelprogramma zoetwater worden in de volgende fase kansrijke 

strategieën per regio en per gebruiksfunctie uitgewerkt. Samen met de 

gebiedsgerichte deelprogramma’s, zal op basis hiervan verder gegaan worden om te 

komen tot relevante doelen en kansrijke oplossingen. Er vindt daarbij geen keuze 

plaats voor één (landelijke uniforme) strategie, want niet elke strategie is op elke 

locatie voor elke gebruiker inzetbaar. Deze aanpak biedt in bepaalde delen van 

Nederland kansen voor innovatieve en onafhankelijke watersystemen zoals het 

zelfvoorzienend watersysteem van de landbouw op Texel. 

2.3.5 Veiligheid en zoetwater 

Strategieën voor waterveiligheid en zoetwater zijn sterk met elkaar verweven. 

Opgaven met betrekking tot waterveiligheid, ruimtelijke adaptatie en 

zoetwatervoorziening komen met name samen in de Rijn-Maasdelta en het 

IJsselmeer, die via de afvoerverdeling op de Rijntakken onderling verbonden zijn.  

2.3.6 Overig 

De deltabeslissingen komen in samenhang tot stand en daarbij zijn de oplossingen 

vanuit de deelprogramma’s zoetwater en IJsselmeer goed op elkaar afgestemd. 

Onderdeel van de analyses van zoetwater betreft daarbij onder andere de 

optimalisatie van het systeem om dit robuuster te maken. In het Deltaprogramma 

blijft waterbewustzijn en het betrekken van de burger een belangrijk thema. Binnen 

het programma wordt nagedacht over hoe het belang van werken aan onze delta bij 

de “gemiddelde Nederlander” onder de aandacht kan blijven worden gebracht. 
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ieder individu op kan rekenen. Het beschermingsniveau wordt uigedrukt als een 

individuele kans op overlijden door een overstroming per jaar.  

 

Preventie blijft de basis van de waterveiligheidsaanpak. De komende jaren moet 

duidelijk worden in welke mate de tweede en derde laag kunnen bijdragen aan de 

veiligheid die de eerste laag biedt.  

3.3.5 Communicatie 

Goede communicatie is van groot belang voor het creëren en handhaven van 

draagvlak. Bij meerlaagsveiligheid worden moeilijke afwegingen gemaakt om tot 

een gewogen veiligheidsniveau te komen. Het is daarbij belangrijk burgers inzicht te 

geven in deze afwegingen zodat zij begrijpen welke argumentatie eraan ten 

grondslag ligt. Daarnaast is het belangrijk dat burgers zich bewust zijn van het 

veiligheidsniveau dat op hen van toepassing is om de mogelijkheid te bieden 

hiernaar te handelen en de juiste verwachtingen te scheppen. Daarom is voor het 

Deltaprogramma het ontwikkelen van een gerichte publiekscommunicatie ook van 

belang. Vanzelfsprekend zullen wij dat samen met onze partners doen. 

  











Interactie derde Nationaal Deltacongres 19 

 

5.3.1.1 Bestuurlijke aanpak en strategie 

Het IJsselmeer heeft verscheidene functies (drinkwater, landbouw, recreatie, etc.) 

die gebruik maken van water in IJsselmeer.  Op dit moment is het deelprogramma 

bezig een peilregime ontwikkelen dat het mogelijk maakt om op het juiste moment 

en de juiste plaats het juiste volume beschikbaar te hebben om in de verschillende 

behoeften te voorzien.  

 

Tot 2050 wordt een peilbesluit voorbereid dat meer uitgaat van voorraadbeheer dan 

van het handhaven van een vast peil om de waterbuffer te kunnen benutten. 

Komende tijd worden maatregelen verder uitgewerkt en gekoppeld aan het concept 

van meerlaagsveiligheid. Voorop staat daarbij de veiligheid en drinkwater, overige 

functies kennen onderling geen specifieke indeling. 

 

Alle overheden rond het IJsselmeergebied werken met elkaar samen in de 

Bestuurlijke Kerngroep IJsselmeergebied. De verschillende projecten waaronder de 

Afsluitdijk zijn hier onderdeel van.  Elke partij heeft zijn eigen bevoegdheden en 

taken en alle partijen werken vanuit deze bevoegdheden en taken samen en 

stemmen af. Rijkswaterstaat is beheerder van het IJsselmeergebied, en levert input 

in de gebiedsagenda Noord-Holland. 

 

In het Deltaprogramma wordt een gezamenlijke beslissing voorbereid. 

Ontwikkelingen en belangen in de verschillende gebieden in Nederland worden 

zorgvuldig tegen elkaar afgewogen in het licht van het nationaal belang. Een aparte 

gebiedsagenda voor het IJsselmeer is vooralsnog niet aan de orde. De 

ontwikkelingen in onze buurlanden worden nauwlettend gevolgd en besproken en 

afgestemd in het internationaal overleg.  

5.3.1.2 Pompen vs. dijkverhoging 

Het volume aan water in het IJsselmeer is zo’n 4500 miljoen m3. De jaarlijkse 
hoeveelheid water in de zomermaanden vanuit het IJsselmeer naar de omgeving 

(incl. water naar Markermeer en Veluwerandmeren) varieert globaal tussen de 1000 

en 2000 miljoen m3. Voor de zoetwatervoorziening is alleen de bovenlaag van de 

waterschijf van belang. De reden hiervoor is dat het water naar de omgeving onder 

vrij verval plaats vindt. Anders gezegd; als het waterpeil in het IJsselmeer lager is 

dan in de omgeving, kan er geen water vanuit het IJsselmeer worden ingelaten. 

 

Onderzoek in het deelprogramma IJsselmeergebied levert op dat mee blijven stijgen 

met de zeespiegel op de lange duur negatieve effecten zal hebben. De vraag is dan 

ook niet ‘pompen of spuien’, maar ‘hoe lang blijft spuien de beste oplossing? In het 
DP2013 is geconcludeerd dat rekening wordt gehouden met de noodzaak tot 

pompen op de lange termijn.  

 

In het kader van het project Afsluitdijk worden nu ook al pompen geïnstalleerd 

(periode 2017-2020). De pompen moeten een grote capaciteit hebben om in de 

toekomst het peil onder controle te kunnen houden en hiermee de veiligheid van de 

dijken te kunnen garanderen. Voor een peildaling van 1 cm in het IJsselmeer in één 

dag is een pompcapaciteit nodig van zo’n 150 m3/s. 
 

Het uitdiepen van het IJsselmeer zou ook als maatregel gezien kunnen worden om 

de veiligheid in het gebied te vergroten. Het grote nadeel is dat een dergelijke 

maatregel vele malen duurder is dan de andere maatregelen. 
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5.3.1.3 Natuur en ruimtelijke inrichting 

Natuurontwikkeling is een belangrijke doelstelling in het IJsselmeergebied. Bij alle 

maatregelen en kansen die worden uitgewerkt worden de effecten op 

natuurontwikkeling onderzocht en mee gewogen. De provincies en gemeenten 

werken de ruimtelijke inrichting van het gebied uit. Dit is de meerwaarde van het 

Deltaprogramma: alle partijen zitten met elkaar aan tafel waardoor alle opties met 

elkaar op haalbaarheid en samenwerking kunnen worden besproken. De ruimtelijke 

inrichting is een essentieel onderdeel van de maatregelen die worden uitgewerkt in 

het Deltaprogramma. 

5.3.2 Rijn-Maasdelta 

5.3.2.1 Havenontwikkeling 

Het Deltaprogramma draait om de bescherming tegen hoogwater en het op orde 

houden van zoetwatervoorziening op lange termijn (2050 – 2100). Maar óók op het 

garanderen van een veilig vestigings- en investeringsklimaat in Nederland. De 

bereikbaarheid van de Rotterdamse haven en  de scheepvaart is daar onderdeel 

van. Het belang van de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven wordt daarom op 

een volwaardige manier meegewogen binnen het Deltaprogramma. Alle strategieën 

worden daarom ook getoetst op de effecten voor de bereikbaarheid voor de 

scheepvaart.  

 

Door de ligging aan zee van de haven speelt de waterverdeling geen grote rol voor 

de hoeveelheid water (diepgang van schepen) in de haven zelf, dit speelt meer 

bovenstrooms van de haven. Wat betreft de zoetwatervoorziening voor de haven is 

het van belang dat de zoetwatervoorziening vanuit het Brielse meer gegarandeerd 

blijft door voldoende zoetwateraanvoer.  

 

Met betrekking tot het hoofdwatersysteem heeft de Nationale Stuurgroep – op 

voorspraak van de Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden – er inmiddels voor gekozen 

de ingrepen ‘afsluiten van de Nieuwe Waterweg met een zeesluis’ en ‘een ring van 
afsluitbare rivierkeringen’ af te laten vallen als kansrijke strategieën. Het afsluitbaar 
open houden van de Nieuwe Waterweg is een maatregel die in alle kansrijke 

strategieën zal zitten.  

 

Het bellenscherm is een innovatieve maatregel om de verzilting in de Rijn-

Maasmonding te beperken. Door vanaf de rivierbodem een gordijn van luchtbellen in 

het water te blazen wordt zoutindringing vanuit de zee tegengegaan. Onderzoek lijkt 

uit te wijzen dat het een haalbare en kosteneffectieve maatregel is, er wordt nog 

onderzocht hoe het scherm effectiever en het meest energie- en kostenbesparend 

kan worden ingezet. 

5.3.2.2 Rivieren 

De keuzes binnen het waterhuishoudkundige hoofdsysteem zijn een belangrijke 

verbinding tussen de gebiedsgerichte deelprogramma’s. De afvoerverdeling over de 
verschillende riviertakken vormt het scharnierpunt tussen gebiedsgerichte 

Deltabeslissingen. Komend jaar pakken drie deelprogramma’s gezamenlijk enkele 
vraagstukken op het niveau van de Rijn-Maasdelta op. 

 

Momenteel wordt er onderzocht hoe een afvoer toename van de Rijn van 16.000 

naar 18.000 m3/s verdeeld kan worden over de verschillende Rijntakken. (Lek, 

IJssel en Waal). In het kader van het Deltaprogramma zullen daar beslissingen over 

genomen worden. Op dit moment is in ieder geval helder dat het niet realistisch is 
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bij een stijgende piekafvoer van de Rijn de extra afvoer volledig over de IJssel te 

voeren. Bij hoge rivier afvoer hebben Waal en Haringvliet de grootste afvoer- 

bergingscapaciteit. De waterkeringen langs deze watersystemen hebben een 

beschermingsniveau wat hierop berekend is.   

 

Een ander gezamenlijk vraagstuk betreft de effecten van een open of gesloten 

zeezijde. De gevolgen hiervan kan tot ver stroomopwaarts merkbaar zijn. Uit 

voorlopige analyses blijkt dat het verwijderen van de Haringvlietsluizen negatieve 

effecten heeft op de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening. Scheiding van zee 

en riviersysteem met keersluizen kent ook enkele belangrijke nadelen: dit type 

keersluizen verhoogt de waterstanden stroomopwaarts en bovendien is adequate en 

samenhangende inzet  van deze sluizen met operationele risico’s omgeven.  
 

In het Rivierengebied, Rijnmond-Drechtsteden en de Zuidwestelijke Delta (Rijn-

Maasdelta) kan aan de opgaven op de lange termijn in principe worden voldaan met 

combinaties van dijkversterkingen en rivierverruiming, gekoppeld aan 

gebiedsontwikkeling. In de programma’s Ruimte voor de Rivier en de Maaswerken 
zijn hier goede ervaringen mee opgedaan. Er zijn echter ook gebieden waar 

ingrijpender maatregelen nodig zijn. De belangrijkste keuzes die het Rijk moet 

nemen in het Maasgebied hebben betrekking op de beschermingsniveaus en de 

maatregelen om deze te realiseren. De uiteindelijke besluiten hierover zullen naar 

verwachting medio 2014 in het voorstel Deltabeslissing veiligheid vastgelegd 

worden. 
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6.3.2 Innovatie 

Innovatie is in het Deltaprogramma is van groot belang. De Deltacommissaris maakt 

zich hard voor innovaties die financieel of maatschappelijk voordeel opleveren bij 

het bereiken van de doelen van het Deltaprogramma. Het gaat om het creëren van 

meer waterveiligheid of een verbeterde zoetwatervoorziening met hetzelfde geld, 

dezelfde waarde creëren met minder geld, of om maatschappelijk beter 

accepteerbare oplossingen op te leveren. Daarnaast maakt de Deltacommissaris zich 

hard om innovaties een plek te geven die het Nederlandse bedrijfsleven 

ondersteunen.  

 

Vanzelfsprekend is het Deltafonds gereserveerd voor het verwezenlijken van de 

doelen van het Deltaprogramma. Om deze doelen te bereiken is, vanwege de 

inherente onzekerheid van de toekomst, gekozen voor een flexibele aanpak; 

adaptief deltamanagement. De basiswaarden van het Deltaprogramma 

(duurzaamheid, solidariteit en flexibiliteit) zijn daarbij onderdeel van het kader 

waarbinnen oplossingen en ook innovaties worden beoordeeld.  

 

Maar innovaties zijn ook interessant waar het gaat om het verbinden van andere 

ambities met projecten voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening, denk aan het 

meekoppelen van energieprojecten of het verzilveren van economische of 

ecologische kansen. Daartoe is het belangrijk dat de partijen die belang hebben bij 

het verwezenlijken van ambities voldoende gehoord worden en op tijd geïnformeerd 

zijn over toekomstige projecten. 

 

In het Deltaprogramma wordt dan ook grote waarde gehecht aan 

stakeholdercommunicatie. Het Deltaprogramma biedt daarmee essentiële 

experimenteerruimte voor het Nederlandse bedrijfsleven om te komen tot 

praktijkvoorbeelden van vernieuwende projecten om zo de concurrentiepositie in het 

buitenland te versterken. 

6.3.3 Communicatie 

Het Deltaprogramma is van essentieel belang voor het behouden van een leefbare 

delta. Goede informatie voorziening leidt tot de juiste bewustwording onder de 

bewoners van onze Delta. Er zijn vele manieren om een boodschap over te dragen. 

Het Deltaprogramma is een programma voor de zeer lange termijn, en het is van 

belang dat de communicatie op zo’n wijze georganiseerd wordt dat deze aansluit bij 
de tijdspanne waarover de boodschap overgedragen moet worden. In het 

Deltaprogramma wordt dit jaar gestart met de ontwikkeling van 

publiekscommunicatie. De partners in het Deltaprogramma zullen daar zeker bij 

betrokken worden. 

6.3.4 Integraliteit 

Het werken aan de delta is nauw verbonden met ruimtelijke kwaliteit en met natuur. 

Een belangrijk instrument daarbij is integrale gebiedsontwikkeling. Dat betekent dat 

er actief naar gestreefd wordt zowel de planvorming als de uitvoering van de fysieke 

maatregelen van het Deltaprogramma te verbinden met opgaven op andere 

beleidsterreinen. Dit kan zowel op nationaal niveau zijn als op gebiedsgericht. De 

gebiedsgerichte uitwerking maakt het mogelijk gebruik te maken van koppeling met 

regionale ruimtelijk-economische ontwikkelingen.  

 

Dat betekent dat er zeker aandacht is voor landschappelijke en cultuurhistorische 

inpassing en de maatschappelijke en economische waarde van landbouwgrond in de 
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besluitvorming. Het voorbeeld van de integrale aanpak op stedelijk niveau is de 

klimaatbestendige stad. Het meewegen van milieubelangen in de besluitvorming 

wordt bovendien gewaarborgd door een milieueffectrapportage (m.e.r.). De opvolger 

van het Nationaal Waterplan zal een m.e.r. procedure doorlopen. Met het oog op 

mogelijke verankering van de deltabeslissingen in dit plan, zal ook voor de 

deltabeslissingen deze m.e.r. worden benut.  

6.3.5 Financiering 

Op 1 januari 2013  is het Deltafonds c.q. het Deltaprogramma als zelfstandig 

begrotingsfonds van start gegaan. In het Deltaprogramma wordt gewerkt aan 

doelmatige integrale oplossingen van de nationale waterveiligheids- en 

zoetwateropgaven. Daarbij staan niet alleen het Rijk en de waterschappen aan de 

lat, maar dragen alle bestuurlijke partners van het Deltaprogramma een (financiële) 

verantwoordelijkheid. Waterschappen dragen 50% bij aan hun 

hoogwaterbeschermingsmaatregelen. In welke mate door hen ook extra 

natuurdoelen worden gerealiseerd is aan de waterschappen zelf.  

 

Bij het realiseren van toekomstige integrale oplossingen kan het 

experimenteerartikel een rol spelen. Via dit artikel ontstaat ruimte voor de realisatie 

van extra ambities op het gebied van bijvoorbeeld natuur, milieu en ruimtelijke 

kwaliteit kan. Het Deltafonds dient daarbij niet als bekostigingsbron maar als 

financieringsbron. Middelen moeten extern door andere onderdelen van de 

rijksbegroting, andere overheden of derden worden aangevuld. 

 

De wet Hof heeft geen invloed op het Deltafonds daar deze buiten de strekking van 

de wet valt. De wet heeft wel invloed op de beschikbare middelen van partijen die 

betrokken zijn bij het Deltaprogramma. Echter, hoewel de wet enerzijds de 

financieringsmogelijkheden van decentrale overheden beperkt, ontstaan er 

anderzijds kansen voor innovatieve contractsvormen. 

6.3.6 Deltaviewer   

De Deltaviewer wordt op dit moment beschikbaar gesteld aan alle geïnteresseerde 

organisaties. Dit zijn naast musea bijvoorbeeld ook onderwijsinstellingen en 

waterschappen. In samenwerking met o.a. de Vrije Universiteit wordt gekeken naar 

de mogelijkheden van gebruik van de Deltaviewer in het onderwijs.  

 

De Deltaviewer wordt jaarlijks up-to-date gehouden. Vanwege de grootte van de 

databestanden is de software in de huidige vorm (nog) niet geschikt voor een 

bruikbare distributie/gebruik via internet. Op dit moment wordt gekeken naar 

mogelijkheden dit te ondervangen en een internetversie beschikbaar te maken. 

Daarnaast wordt gewerkt aan een Engelstalige versie. 

6.3.7 Overig 

Alle deelprogramma’s baseren hun werk op dezelfde mogelijke toekomstbeelden 
voor klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen. Hierbij wordt uit 

gegaan van vier mogelijke deltascenario’s: Druk, Stoom, Rust en Warm. 
 

De deltascenario’s zijn eind 2012 up-to-date gebracht met actuele kennis van 

Deltares, het KNMI, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Planbureau 

(CPB) en het Landbouw-Economisch Instituut.  


