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De Rijn-Maasdelta omvat het gebied van de bedijkte Maas, 
de Rijntakken, het benedenrivierengebied tot aan de monding 
van de rivieren in zee en de noordelijke bekkens van de 
Zuidwestelijke Delta. Bij deltabeslissing Rijn-Maasdelta ligt 
de nadruk op het maken van keuzes over ingrepen in het 
hoofdwatersysteem die gevolgen hebben voor het rivierengebied, 
Rijnmond-Drechtsteden en de Zuidwestelijke Delta.

aantal keuzes gemaakt. De verdeling van het water over de 
verschillende riviertakken blijft de basis. De bescherming 
tegen hogere waterstanden op zee kan ook op lange termijn 
in stand worden gehouden met een  ‘open-afsluitbare’ 
kering in de Nieuwe Waterweg. Het afsluiten van de Nieuwe 
Waterweg met een zeesluis is niet nodig, te duur en zou veel 
schade opleveren voor de scheepvaart en getijdennatuur. 
Ook de aanleg van rivierkeringen in het Rijnmondgebied, 
zoals voorgesteld door de commissie Veerman, is geen 
gewenste oplossing.   Voor de ruimtelijke en economische 
ontwikkelingen kan ervan uit worden gegaan dat de Nieuwe 
Waterweg ook in de toekomst afsluitbaar-open blijft. Naar 
verwachting zal op zijn vroegst rond 2070 de Maeslantkering  
worden vervangen. Op basis van de huidige inzichten ligt 
een nieuwe  stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg voor 
de hand. Deze kan met de dan meest actuele inzichten worden 
ontworpen. Op deze manier wordt een goede bereikbaar-
heid vanuit zee behouden en wordt de getijdennatuur in 
stand gehouden. Bij storm sluit de kering, zodat de binnen-
dijkse én de buitendijkse gebieden goed beschermd zijn.

Rijn-Maasdeltabeslissing in een notendop
In het Deltaprogramma is de samenhang in het hoofdwater-
systeem verkend en is onderzocht of systeemingrepen nodig 
zijn om de delta beter te beschermen tegen hoogwater van 
rivieren en zee en om de zoetwatervoorziening te garanderen. 
De conclusie is dat ons huidige systeem een goed fundament 
is voor zowel de waterveiligheid als de zoetwatervoorziening 
om op voort te bouwen, ook op langere termijn. Het Delta-
programma benadrukt dat een goed fundament wel goed 
moet worden onderhouden. Er zijn aanzienlijke opgaven 
in het hele gebied om de waterveiligheid te borgen. Die 
moeten worden aangepakt met dijkversterkingen en rivier-
verruimende maatregelen, maar daarnaast ook ruimtelijke 
maatregelen ‘achter de dijk’ en verbetering van  de rampen-
beheersing.

Huidige hoofdwatersysteem goed fundament 
voor de waterveiligheid en zoetwatervoorziening
Het huidige hoofdwatersysteem biedt een goed fundament 
om op voort te bouwen. Voor waterveiligheid zijn er een 
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De zoet water inlaatpunten bij Gouda en Bernisse zullen zo lang 
mogelijk zoet gehouden worden
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Extra berging van rivierwater op de Grevelingen in het geval 
alle keringen dicht zijn, blijkt geen kosteneffectieve oplos-
sing. De veiligheid van Haringvliet, Hollandsch Diep en 
Merwedes kan goed gewaarborgd worden door de dijken 
daar op orde te houden.  De Deltabeslissing Rijn-Maasdelta 
doet  geen uitspraak over een ander beheer van de Haring-
vlietsluizen. De sluizen worden in 2018 op “een kier” gezet. 
Besloten is daar eerst ervaring mee op te doen.

Voor de zoetwatervoorziening vindt stapsgewijze uitbreiding 
plaats van de Kleinschalige Wateraanvoer via bestaande 
watergangen. Daarmee blijft de zoetwatervoorziening in 
Centraal Holland voldoende op peil. Op termijn kan een 
grootschalige oplossing voor de aanvoer van extra rivier-
water niet worden uitgesloten. Voor het Bernisse-Brielse 
Meer systeem zijn aanvullende maatregelen voor handen 
die de robuustheid van dat systeem verhogen. Dit zoetwater-
systeem is van groot belang voor de havenindustrie en voor 
de greenports in Westland en Oostland.

Nader onderzoek
Voor een aantal onderdelen van de Rijn-Maasdeltabeslissing 
vindt nog nader onderzoek plaats. Ten aanzien van de afvoer-
verdeling van de Rijntakken is in onderzoek of het wenselijk 
en haalbaar is om in de toekomst, vanwege de veiligheid, de 
afvoerverdeling te wijzigen. In dit kader wordt bekeken of, bij 
hoge afvoeren, nog minder water over de Lek kan worden 
afgevoerd en welke gevolgen dit elders heeft.

In de komende periode wordt onderzocht of de huidige 
Maeslantkering nog verbeteringen behoeft om de bedrijfs-
zekerheid te verbeteren. 

Proces
De drie betrokken deelprogramma’s (Rivieren, Zuidwestelijke 
Delta en Rijnmond-Drechtsteden) hebben gezamenlijk de 
besluitvorming over de Rijn-Maasdeltabeslissing voorbereid. 
Het advies over de Rijn-Maasdeltabeslissing aan de Delta-
commissaris is een gezamenlijk advies van de drie regionale 
stuurgroepen.

Kaart Deltabeslissing Rijn-Maasdelta inclusief Zoetwater
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Deltaprogramma
Het Deltaprogramma is een nationaal programma. 
Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen 
werken hierin samen met inbreng van de 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.

De deltacommissaris bevordert de totstandkoming en 
de uitvoering van het Deltaprogramma. Hij doet jaarlijks 
een voorstel voor het Deltaprogramma aan de Ministers 
van IenM en EZ. Dit voorstel bevat maatregelen en 
 voorzieningen ter beperking van overstromingen en 
 waterschaarste. Het Deltaprogramma wordt ieder jaar  
op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal aangeboden.

Het Deltaprogramma kent negen deelprogramma’s:
• Veiligheid
• Zoetwater
• Nieuwbouw en Herstructurering
• Rijnmond-Drechtsteden
• Zuidwestelijke Delta
• IJsselmeergebied
• Rivieren
• Kust
• Waddengebied

www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma
www.deltacommissaris.nl


