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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding  

In het Deltaprogramma werkt het Rijk, samen met provincies, waterschappen en gemeenten, aan de 

bescherming van Nederland tegen overstromingen, een tekort aan zoetwater en de gevolgen van extreem 

weer in 2050, met een doorkijk naar 2100. In 2014 heeft het Rijk de Deltabeslissingen en bijbehorende 

voorkeurstrategieën vastgelegd in het Rijksbeleid. De bij het Deltaprogramma betrokken partijen hebben 

Prinsjesdag 2014 middels ondertekening van de Bestuursovereenkomst aangegeven zich te committeren 

aan de nadere uitwerking en realisatie van de in DP 2015 beschreven Deltabeslissingen, regionale 

strategieën en Deltaplannen. 

De Stuurgroep Deltaprogramma heeft april 2016 besloten dat, in aanvulling op de jaarlijkse monitoringcyclus 

(‘Meten, Weten, Handelen), iedere 6 jaar een systematische herijking plaatsvindt van de Deltabeslissingen 

en regionale strategieën. Een eerste invulling van de herijking is uitgeschreven in het Deltaprogramma 2017 

(Achtergronddocument F). In mei 2018 is de Stuurgroep akkoord gegaan met een voorstel voor de 

werkwijze. 

Momenteel vindt de eerste herijking plaats. De Stuurgroep Deltaprogramma bespreekt in april 2020 de 

voorstellen voor aanpassingen aan de Deltabeslissingen en regionale strategieën uit 2014. Ten behoeve van 

een volwaardige bespreking van die voorstellen worden synthesedocumenten opgesteld. De 

synthesedocumenten bevatten de inhoudelijke onderbouwing van de voorstellen. Deze worden extern 

gereviewed in de periode 15 januari tot 31 maart 2020.  

1.2 Deze milieueffectbeoordeling en samenhang met planMER 
voor het Nationaal Water Programma 2022-2027 

Dit rapport beschrijft de milieueffecten van voorstellen voor aanpassingen van de Deltabeslissingen en 

regionale strategieën uit 2014. Deze rapportage wordt meegenomen in die externe review. Een deel van die 

voorstellen zullen opgenomen worden in het Nationaal Water Programma 2022-2027, en vormen daarmee 

onderdeel van het bijbehorende planMER. Dit rapport is daarmee een bouwsteen voor het planMER voor het 

NWP 2022-2027, dat de planmer-procedure doorloopt. Het ontwerp planMER wordt door het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat in de periode februari tot en met december 2020 opgesteld. Het Stafbureau 

voor de Deltacommissaris heeft zitting in de begeleidingsgroep voor het NWP 2022-2027 en voor het 

planMER ervan. Eind 2020 wordt het ontwerp planMER ter visie gelegd. 

Voorliggende milieueffect rapportage is breder dan het planMER in de zin dat die ook (voor zover mogelijk) 

de milieueffecten beschrijft van voorstellen voor aanpassingen die hun beslag zullen krijgen in regionale of 

lokale beleidsprocessen. 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat een nadere beschrijving van het Deltaprogramma en de eerste zesjaarlijkse herijking 

waar deze milieueffectbeoordeling onderdeel van is.  

In hoofdstuk 3 staat de methodiek voor de milieueffectbeoordeling. Deze is overgenomen uit de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau voor het planMER voor het Nationaal Waterprogramma 2022-2027 en op een 

aantal punten nader uitgewerkt. De methodiek bestaat uit twee onderdelen.  

1. Trechterproces voor de bepaling van de reikwijdte van de effectbeoordeling. 

2. Methodiek en diepgang van het effectenonderzoek. 

 

Voor alle aanpassingsvoorstellen naar aanleiding van de herijking van de Deltabeslissingen en 

voorkeursstrategieën is een trechterproces doorlopen om te bepalen of de milieueffecten in beeld kunnen 

worden gebracht met het oog op de planmer-procedure die het Nationaal Water Programma 2022-2027 

doorloopt. Het resultaat hiervan staat in hoofdstuk 4. Daarnaast is de methodiek en diepgang van het 

effectenonderzoek tijdens de planMER-fase beschreven. Voor de aanpassingsvoorstellen die in de 

milieueffectbeoordeling moeten worden meegenomen, zijn in hoofdstuk 5, 6 en 7 de effecten beschreven.  
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2 HET DELTAPROGRAMMA EN DE EERSTE HERIJKING 

In dit hoofdstuk staat op hoofdlijnen het Deltaprogramma en de beleidscontext beschreven. Vervolgens 

wordt de herijking toegelicht.  

2.1 Het Deltaprogramma; Deltabeslissingen en 
voorkeurstrategieën 

In het Deltaprogramma werkt het Rijk, samen met de provincies, waterschappen en gemeenten aan de 

opgaven voor het waterdomein in Nederland. De plannen komen tot stand onder leiding van de regerings-

commissaris voor het Deltaprogramma: de deltacommissaris.Het doel van het Deltaprogramma is dat de 

waterveiligheid, de zoetwatervoorziening en de ruimtelijke inrichting in 2050 klimaatbestendig en water-

robuust zijn, zodat ons land de grotere extremen van het klimaat veerkrachtig kan blijven opvangen.  

Daarvoor zijn in 2014 door de Deltacommissaris vijf ‘Deltabeslissingen’ voorgesteld waarin de hoofdkeuzes 

voor de aanpak van waterveiligheid, zoetwatervoorziening en een klimaatbestendige en waterrobuuste 

inrichting van Nederland zijn gemaakt. De Deltabeslissingen zijn voor de verschillende delen van Nederland 

vertaald in gebiedsgerichte voorkeursstrategieën voor waterveiligheid en zoetwater. De voorkeurstrategieën 

geven richting aan de keuze van maatregelen om het doel van het Deltaprogramma te bereiken. De 

maatregelen staan in de Deltaplannen Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie.  

De bij het Deltaprogramma betrokken partijen hebben Prinsjesdag 2014 middels ondertekening van de 

Bestuursovereenkomst aangegeven zich te committeren aan de nadere uitwerking en realisatie van de in DP 

2015 beschreven Deltabeslissingen, regionale strategieën en Deltaplannen. 

Het jaarlijkse Deltaprogramma beschrijft de voortgang van de uitwerking en uitvoering van de Delta-

beslissingen, voorkeursstrategieën en Deltaplannen. 

 Deltabeslissingen en voorkeursstrategieën 

Deltabeslissingen zijn hoofdkeuzen voor de aanpak van waterveiligheid, zoetwatervoorziening en een klimaatbestendige 

en waterrobuuste inrichting van Nederland. De vijf Deltabeslissingen zijn: 

• Deltabeslissing Waterveiligheid: nieuwe aanpak voor de bescherming van mensen en economie tegen 

overstromingen; 

• Deltabeslissing Zoetwater: nieuwe aanpak voor het beperken van watertekorten en het optimaal benutten van 

zoetwater voor economie en nutsfuncties; 

• Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie: nieuwe en gerichte aanpak voor waterrobuuste en klimaatbestendige 

(her)ontwikkeling in bebouwd gebied;  

• Deltabeslissing Rijn-Maasdelta: structurerende keuzen voor waterveiligheid in de Rijn-Maasdelta. 

• Deltabeslissing IJsselmeergebied: structurerende keuzen voor waterveiligheid en zoetwater in het IJsselmeergebied. 

In aanvulling hierop heeft de deltacommissaris voorgesteld hoe om te gaan met zandsuppleties langs de kust: de 

strategische beslissing Zand. 

Voorkeursstrategieën: 

• Rijnmond-Drechtsteden 

• Zuidwestelijke Delta 

• IJsselmeergebied 

• Rivier Rijn 

• Rivier Maas 

• Kust 

• Waddengebied 

2.2 De eerste herijking 

De Stuurgroep Deltaprogramma heeft april 2016 besloten dat, in aanvulling op de jaarlijkse monitoringcyclus 

(‘Meten, Weten, Handelen), iedere 6 jaar een systematische herijking plaatsvindt van de Deltabeslissingen 

en regionale strategieën. Momenteel vindt de eerste herijking plaats. Het doelbereik staat daarbij centraal: 

de mate waarin de doelen zoals vastgelegd in Deltaprogramma 2015 op tijd bereikt worden. De resultaten 

van de herijking komen in Deltaprogramma 2021.  
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3 METHODIEK 

Dit hoofdstuk geeft aan hoe in deze milieueffectbeoordeling wordt omgegaan met de aanpassingsvoorstellen 

in de herijking van het Deltaprogramma. Deze methodiek is gebaseerd op de effectbeoordeling in het 

planMER voor het Nationaal Water Programma 2022-2027, zoals beschreven in de Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau van het Nationaal Waterprogramma 2022-2027. In de NRD voor het planMER voor het 

Nationaal Water Programma 2022-2027 is de reikwijdte en het detailniveau van het effectenonderzoek 

beschreven. De aanpak van het effectenonderzoek bestaat uit twee onderdelen: 

• Trechterproces voor de bepaling van de reikwijdte van de effectbeoordeling. 

• Methodiek en diepgang van het effectenonderzoek (planMER en Natura 2000-gebieden).  

 

Hieronder staat de aanpak voor het planMER toegelicht. De milieueffectbeoordeling richt zich op 

aanpassingsvoorstellen van de Deltacommissaris. Het kabinet heeft nog geen beleidsbeslissingen hierover 

gemaakt. Het is dan ook nog niet duidelijk in hoeverre de aanpassingen worden vastgelegd in het NWP 

2022-2027. 

3.1 Trechterproces: reikwijdte 

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven zijn er op basis van de herijking aanpassingsvoorstellen voor de 

Deltabeslissingen en bijbehorende voorkeursstrategieën geformuleerd. Om te beoordelen of en hoe een 

aanpassingsvoorstel kan worden beoordeeld in het planMER, is er een trechterproces ontwikkeld. Dit proces 

is weergegeven in Figuur 1.  

 

Figuur 1 Trechterproces van beleid- en beheervoornemens in het Nationaal Water Programma 2022-2027 die in het 
planMER terechtkomen en de wijze van beoordelen en alternatievenformulering. 

 

Het trechterproces vindt alleen plaats voor aanpassingsvoorstellen die in de planperiode 2022-2027 worden 

gerealiseerd. De trechtering bestaat uit vijf ‘zeven’, die hieronder worden beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft 

de resultaten van het trechterproces. De aanpassingsvoorstellen die ‘overblijven’ na de trechtering zijn op de 
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milieueffecten beoordeeld. In de volgende paragraaf staat de methodiek van deze beoordeling. In Hoofdstuk 

5 en verder zijn de effectbeoordelingen uitgewerkt. 

Zeef 1: concreetheid 

Deze zeef is erop gericht onderscheid te maken in procesmatige aanpassingsvoorstellen en concrete 

aanpassingsvoorstellen. Procesmatige aanpassingsvoorstellen zijn bijvoorbeeld intenties in een proces die 

kunnen leiden tot nieuw beleid en beheer, bestuurlijke afspraken over uitvoering, het ontwikkelen van 

(wettelijke) instrumenten en handreikingen of nader onderzoek. Effecten van dergelijke voornemens zijn niet 

in te schatten omdat de aard van eventuele vervolgbesluiten nog onduidelijk is. Alleen de concrete 

aanpassingen gaan door naar zeef 2. 

Zeef 2: milieugevolgen 

Alleen aanpassingsvoorstellen waarvan de milieugevolgen zijn in te schatten worden op onderzocht in het 

planmer (en dus ook in deze milieueffectbeoordeling) en gaan door naar de derde zeef. In deze tweede zeef 

wordt gefilterd aan de hand van de volgende vragen:  

a. Treden er mogelijk milieueffecten op? 

b. Heeft het voornemen een ruimtelijke component? 

c. Zijn er mogelijk significante negatieve gevolgen voor de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen? 

Als er op één van deze vragen een bevestigend antwoord komt, dan gaat het aanpassingsvoorstel door naar 

zeef 3. Aanpassingen zonder milieugevolgen worden in de effectbeoordeling beschouwd op kansen en 

risico’s die gebruikt kunnen worden voor vervolgbesluiten. 

Zeef 3: status 

De status van een aanpassingsvoorstel bepaalt de wijze waarop deze in de effectbeoordeling wordt 

beoordeeld. Aanpassingsvoorstellen die nieuw zijn, die dus niet in het Nationaal Waterplan 2016-2021 of het 

Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021 stonden, worden volledig beoordeeld in het 

planMER; zowel op doelbereik, milieueffecten als op gebieden. Aanpassingsvoorstellen die in feite 

continuering zijn van huidig nationaal beleid en beheer gaan door naar zeef 4. 

Zeef 4: gewijzigde situatie 

Wanneer de herijking resulteert in een voorstel om het staand beleid te continueren en tevens sprake is van 

gewijzigde situaties of nieuwe kennis en inzichten, worden volledig opnieuw beoordeeld in het planMER voor 

het Nationaal Water Programma 2022-2027 (en dus ook in voorliggende milieueffectbeoordeling). De 

verwachte milieueffecten kunnen door deze gewijzigde omstandigheden en/of nieuwe kennis en inzichten 

namelijk anders uitvallen dan in de eerdere planMER-en was voorzien. In onderstaand tekstkader staat een 

overzicht van de gewijzigde situaties waarmee in het planMER voor het Nationaal Water Programma 2022-

2027 rekening wordt gehouden. 

 Overzicht van gewijzigde situaties 

Gewijzigde fysieke omstandigheden: 

- Versnelde zeespiegelstijging 

- Toename wateroverlast door clusterbuien 

- Toename zoutintrusie 

- Toenemende kans op droogte 

- Versnelde toename van kans op hittegolf 

- Toename invasieve exoten 

Nieuwe kennis en inzichten: 

- Sociaaleconomische ontwikkelingen 

- Energietransitie brengt grote opgaven met zich mee, waaronder ruimtelijke ingrepen (windparken, zonneparken, 

etc.) 

Nieuwe wet- en regelgeving: 

- Doorontwikkeling Beoordelings- en Toets-instrumentarium voor de waterkeringen 

- Nieuwe stikstofaanpak door de Raad van State-uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof 
Tekstkader 1 Overzicht van gewijzigde situaties waaraan in het planMER Nationaal Water Programma 2022-2027 wordt 
getoetst (zeef 4) 
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Beleid en beheer uit het Nationaal Waterplan 2016-2021 en het Beheer- en ontwikkelplan voor de 

rijkswateren 2016-2021 die worden voortgezet zijn reeds beoordeeld in de planMER-en bij deze plannen en 

hoeven daarom voor het Nationaal Water Programma 2022-2027 niet opnieuw te worden onderzocht. De 

verandering ten opzichte van de referentiesituatie van continuering van bestaand beleid is immers per 

definitie gelijk aan nul. In het planMER voor het Nationaal Water Programma 2022-2027 wordt dit beleid en 

beheer meegenomen bij de beoordeling van doelbereik en in de effectbeoordeling op gebiedsniveau, omdat 

ze cumulatief met andere beleid invloed kunnen hebben op doelbereik en gebiedseffecten.  

Zeef 5: alternatieven of doel bijstellen 

Uit de effectbeoordeling blijkt voor het totaal van de voornemens of hiermee de nationale waterdoelen (zie 

paragraaf 3.2) en de doelen voor de gebieden kunnen worden bereikt, of niet. Indien niet, dan vindt een 

oriëntatie plaats of extra inspanningen realistisch zijn om het doel alsnog te behalen. Dit leidt dan tot een 

alternatief op het originele voornemen en dan wordt het trechterproces en de milieueffectbeoordeling (deels) 

opnieuw uitgevoerd. Als een dergelijk alternatief niet realistisch is, dan wordt dit gemotiveerd en dient het 

doel te worden bijgesteld.  

Een andere reden om een alternatief te ontwikkelen en opnieuw te beoordelen ligt in de Wet 

natuurbescherming, namelijk als er zeker significante gevolgen optreden en binnen de methodiek van een 

ADC-toets het uitwerken van alternatieven vereist is.1 

3.2 Methodiek effectbeoordeling planMER 

De effecten zijn op basis van expert judgement ingeschat. Deze effecten zijn kwalitatief beschreven. Voor 

het kwalitatief uitdrukken van de effecten van de voornemens wordt gebruik gemaakt van onderstaande 

vijfpuntsschaal:  

Tabel 1 vijfpuntsschaal die is gebruikt bij de effectbeoordeling 

Score Effect 

- - Sterk negatief effect 

- Negatief effect 

0 Neutraal effect 

+ Positief effect 

++ Sterk positief effect 

 

Het referentiealternatief vormt het kader waartegen de effecten van de voornemens van het Nationaal Water 

Programma 2022-2027 worden afgezet. Het referentiealternatief wordt gevormd door de huidige situatie en 

rekening houdend met bestaand beleid en de autonome ontwikkelingen. Het referentiealternatief is in de 

effectbeoordeling (hoofdstukken 5 en 6) uitgewerkt voor de afzonderlijke aanpassingsvoorstellen.  

Er is in de effectbeoordeling onderscheid gemaakt tussen korte termijn- en lange termijneffecten. Korte 

termijneffecten vinden plaats in de planperiode van het Nationaal Water Programma 2022-2027, dus voor de 

situatie rond 2027. Lange termijneffecten rond 2050 door de aanpassingsvoorstellen van nu worden 

inzichtelijk gemaakt op basis van een gevoeligheidsanalyse.  

Zoals weergegeven in Figuur 1 bestaat de effectbeoordeling voor het Nationaal Water Programma 2022-

2027 uit drie onderdelen: 

 

1 Als uit de Passende beoordeling blijkt dat aantasting van natuurlijke kenmerken niet is uit te sluiten, dan volgt de ADC-toets: 
•Zijn er Alternatieve oplossingen met minder gevolgen voor het gebied? 
•Zijn er Dwingende redenen van groot openbaar belang waarom het moet doorgaan? 
•Als er geen alternatieven zijn, maar wel dwingende redenen van groot openbaar belang, dan moet er Compensatie plaatsvinden. 
De ADC-toets hoeft niet in de Passende beoordeling of het milieueffectrapport te worden opgenomen. 
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• Beoordeling op doelbereik 

• Beoordeling op milieueffecten 

• Beoordeling voor gebieden 

 

In de volgende paragrafen staan de beoordelingskaders voor de afzonderlijke onderdelen.  

 

3.2.1 Beoordelingskader doelbereik 

In het planMER wordt allereerst getoetst aan de nationale waterdoelen. Het niet halen van doelen kan reden 

zijn om alternatieven te formuleren. In de NRD is aangegeven dat dit beoordelingskader nog nadere 

uitwerking behoeft. Voor voorliggende effectbeoordeling hebben we het beoordelingskader gebaseerd op: 

• De wettelijke ‘water’taken van het kabinet; 
• De hoofdonderwerpen van het Nationaal Water Programma 2022-2027; 
• De planMER-en voor het Nationaal Waterplan 2016-2021 en het Beheer- en ontwikkelplan voor de 

rijkswateren 2016-2021  
• En uitgebreid met watergerelateerde nationale belangen uit de NOVI. 

In het Deltaprogramma wordt gewerkt aan het klimaatbestendig maken van Nederland op het gebied van 

waterveiligheid, zoetwater beschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie. Daarbij richt  ruimtelijke adaptatie zich 

met name op een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting ten aanzien van wateroverlast, hitte, 

droogte en gevolgen van overstromingen. In het Nationaal Waterprogramma 2022-2027 komen meerdere 

beleidstrajecten, waaronder het Deltaprogramma, bijeen. Om die verschillende beleidstrajecten te 

accommoderen is voor het Waterprogramma een thema-indeling en gebiedsindeling gekozen die wat afwijkt 

van de Deltaprogramma indelingen. 

Het voorliggend milieueffect rapport is primair geschreven ten behoeve van voorbereiding van 

besluitvorming in de context van het Deltaprogramma, maar vormt ook input voor het planMER voor het 

Nationaal Waterprogramma 2022-2027. Ten behoeve van consistentie en het voorkomen van overlap is er in 

dit rapport voor gekozen om voor het beoordelingskader de hoofdindeling te volgen van het 

Waterprogramma, en voor de invulling van het onderdeel Klimaatadaptatie aan te sluiten bij de indeling van 

ruimtelijke adaptatie van het Deltaprogramma, dus de beoordeling op doelbereik van de 

aanpassingsvoorstellen te richten op wateroverlast, hitte, droogte en gevolgen van overstromingen. 

Tabel 2: Beoordelingskader doelbereik 

Hoofdbeoordelings-
aspect 

Sub-beoordelingsaspect Beoordelingscriteria 

Waterveiligheid Artikel 2.1 Waterwet 

Voorkoming en waar nodig beperking van 

overstromingen. 

 

Nationaal belang (NOVI): 

Waarborgen van de waterveiligheid. 

• Verandering in de kans en het gevolg 

van overstromingen vanuit de rivieren en 

de zee. 

Zoetwater Artikel 2.1 Waterwet 

• Voorkoming en waar nodig beperking van 

waterschaarste. 

• Vervulling van maatschappelijke functies door 

watersysteem. 

 

Nationaal belang (NOVI): 

• Waarborgen van een duurzame 

drinkwatervoorziening en voldoende 

beschikbaarheid van zoetwater. 

• Verandering in zoetwatervoorraad 

(IJsselmeergebied). 

• Verandering waterbeschikbaarheid in 

gebieden zonder wateraanvoer. 

• Verandering in zoet-zoutgradiënt rivieren 

en deltawateren. 

Waterkwaliteit en 

natuur 

Europese Kaderrichtlijn Maritieme Strategie: • Haalbaarheid van het bereiken van de 

ecologische waterkwaliteit (KRW-

doelen) in 2027. 
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Hoofdbeoordelings-
aspect 

Sub-beoordelingsaspect Beoordelingscriteria 

• Noordzee beschermen en herstellen […] schone, 

gezonde en productieve zee met een rijke 

biologische diversiteit […].  

 

Europese Kaderrichtlijn Water: 

• Beschermen en verbeteren waterkwaliteit van 

oppervlaktewateren voor 2027. 

 

Natura 2000/ Wet natuurbescherming 

• Instandhouden en verbeteren Europees beschermde 

habitats en soorten. 

 

Artikel 2.1 Waterwet 

• Bescherming en verbetering van de chemische en 

ecologische kwaliteit van watersystemen. 

 

Art. 1.3 Besluit natuurbescherming: 

• Verantwoordelijk voor natuurbeheer van de 

rijkswateren. 

 

Nationaal belang (NOVI) 

• Goede waterkwaliteit van oppervlaktewater. 

• Verbeteren en beschermen van de biodiversiteit. 

• Haalbaarheid van het bereiken van de 

chemische waterkwaliteit (KRW-doelen) 

in 2027. 

• Haalbaarheid van het bereiken van de 

Natura 2000-instandhoudings-

doelstellingen. 

• Negatieve effecten op de biodiversiteit. 

 

 

Scheepvaart Artikel 2.1 Waterwet 

• Vervulling van maatschappelijke functies door 

watersysteem. 

 

Artikel 2.1 Scheepvaartverkeerswet 

• Verantwoordelijk voor scheepvaartverkeer op 

rijkswateren. 

 

Nationaal belang (NOVI): 

• Waarborgen en realiseren van een veilig, robuust en 

duurzaam mobiliteitssysteem. 

• In stand houden en ontwikkelen van de 

hoofdinfrastructuur voor mobiliteit. 

• Effect op de nautische veiligheid op de 

rijkswateren. 

• Effect op de toegankelijkheid voor 

scheepvaart op de rijkswateren. 

 

Klimaatadaptatie Programma Ruimtelijke Adaptatie van het 

Deltaprogramma  

• Effect op wateroverlast, hitte, droogte en 

gevolgen van overstromingen 

 

3.2.2 Beoordelingskader milieueffecten 

Voor de beoordeling van het voorgenomen beleid en beheer op de milieueffecten wordt onderstaand 

beoordelingskader (zie Tabel 3) uit de NRD gehanteerd. Water en natuur gerelateerde doelen zitten niet in 

dit beoordelingskader, omdat deze onderdeel zijn van de nationale waterdoelen en dus al onderdeel zijn van 

de beoordeling op doelbereik (zie paragraaf 3.2.1).  

Het beoordelingskader uit de NRD is voor het onderdeel natuur gewijzigd. Om overlap met het 

beoordelingskader doelbereik te voorkomen zijn de beoordelingsaspecten over het Natura 2000-beleid uit 

het beoordelingskader milieueffecten gehaald. Alleen de beoordelingsaspecten binnen thema natuur die 

over ander natuurbeleid dan Natura 2000 gaan staan in het beoordelingskader milieueffecten. 
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Tabel 3 Beoordelingskader milieueffecten. Bron: NRD Nationaal Water Programma 2022-2027 

Thema Beoordelingsaspecten Aanpak 

Natuur Ecosystemen en ecologische relaties, mede ten 

behoeve van soorten in brak en zout water 

(zoet-zout-gradiënt), in zoetwater en op land 

Kwalitatief op basis van de mate waarin sturingsvariabelen 

van ecosystemen worden aangetast 

Bodem Bodemstructuur/-waarden en bodemdaling Kwalitatief op basis van de mate waarin bodemstructuur/ -

waarden worden aangetast en/ of negatieve effecten op 

bodemdaling optreden 

Verontreinigingen  Kwalitatief op basis van de mate waarin verontreinigingen 

optreden 

Grondwaterstanden en -stroming Kwalitatief op basis van de mate waarin effecten op 

grondwaterstanden en -stroming optreden 

Gebruiksfuncties Wonen Kwalitatief op basis van de mate waarin de woonfunctie 

wordt aangetast. Zie RWS.nl/Omgevingswijzer 

Landschap: openbare ruimte, beleving, stilte, 

duisternis 

Kwalitatief op basis van de mate waarin landschappelijke 

kwaliteiten worden aangetast. 

Cultuurhistorie, erfgoed, archeologie Kwalitatief op basis van de mate waarin cultuurhistorische, 

erfgoed en archeologische waarden worden aangetast 

Industrie/bedrijven (inclusief energie) Kwalitatief op basis van de mate waarin effecten op de 

industriële activiteiten en bedrijvigheid optreden 

Landbouw Kwalitatief op basis van de mate waarin effecten voor de 

landbouwsector optreden 

Visserij Kwalitatief op basis van de mate waarin effecten voor de 

visserijsector optreden 

Recreatie (o.a. zwemwater) Kwalitatief op basis van de mate waarin effecten voor de 

recreatiesector optreden 

Duurzaamheid CO₂ en andere broeikasgassen Kwalitatief op basis van de mate waarin effecten op CO₂-
emissie en andere broeikasgassen optreden

Natuurlijke hulpbronnen: minerale en fossiele 

hulpbronnen, circulariteit, materiaalgebruik

Kwalitatief op basis van de mate waarin effecten op 

natuurlijke hulpbronnen optreden

 

3.2.3 Beoordeling per gebied 

Het Nationaal Water Programma 2022-2027 onderscheidt een aantal watersystemen, waarvoor het van 

belang is om gebiedsgewijs effecten in beeld te krijgen en tevens de cumulatie van alle voornemens per 

gebied. In het planMER voor het Nationaal Water Programma 2022-2027 wordt daarom beoordeeld hoe het 

voorgenomen beleid en beheer regionaal uitwerkt.  

In voorliggende beoordeling is deze beoordeling afzonderlijke aanpassingsvoorstellen in cumulatie met de 

voornemens in de NRD. Naar verwachting zullen er in de planMER-fase voor het Nationaal Water 

Programma 2022-2027 voornemens bij komen, afvallen en/ of wijzigen. De voorliggende beoordeling is 

daarom een eerste aanzet.  

Voor de gebiedsbeoordeling is gebruik gemaakt van het beoordelingskader voor milieueffecten (zie vorige 

paragraaf), maar het detailniveau van deze beoordeling per gebied is gedetailleerder en er wordt nader 

ingegaan op de effecten van voorgenomen gebiedsgericht beleid, beheer en maatregelen. 
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4 UITKOMST TRECHTERINGSPROCES 
AANPASSINGSVOORSTELLEN 

Dit hoofdstuk beschrijft welke aanpassingsvoorstellen vanuit de herijking van de Deltabeslissingen en 

voorkeursstrategieën kunnen worden beoordeeld op de milieueffecten en vervolgens op welke wijze de 

effecten zijn beoordeeld. Dit is gedaan aan de hand van het trechteringsproces dat in de NRD is opgenomen 

en in hoofdstuk 3 staat beschreven. 

Een totaaloverzicht van alle aanpassingsvoorstellen en de resultaten van de trechtering per zeef is 

opgenomen in de bijlage.  

4.1 Resultaten zeef 1: concreetheid 

In totaal zijn 42 beleidsvoornemens gedefinieerd in de herijking van de Deltabeslissingen. Hiervan zijn er 8 

gedefinieerd als een concreet voornemen. De andere 34 voornemens zijn procesafspraken, aankondigingen 

van onderzoeken, verfijningen van beleid e.d. 

4.2 Resultaten zeef 2: milieugevolgen 

Van de 8 concrete voornemens zijn er 7 waarvan de milieugevolgen zijn in te schatten en 1 waarvan de 

milieugevolgen niet zijn in te schatten. Deze laatste betreft de aanpassing van beleid: Zoetwaterdoel voor 

2050: In 2050 moet Nederland weerbaar zijn tegen zoetwatertekort. Deze wordt behandeld in hoofdstuk 7. 

Daarnaast wordt in dit hoofdstuk ook de optie behandeld van Winterpeilstijging van het Markermeer. 

4.3 Resultaten zeef 3: nieuw of continuering van beleid 

Van de 7 concrete voornemens waarvan de milieugevolgen zijn in te schatten zijn er 3 die nieuw zijn. Deze 

betreffen: 

1. Na 2050 inzetten op gematigde beheersing van de meerpeilpieken in het IJsselmeer. Dit voornemen 

is behandeld in hoofdstuk 5. 

2. Klimaatbestendige zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem. Hierbij gaat het om het slimmer 

verdelen en vasthouden van water, wat leidt tot een robuustere of klimaatbestendige watervoorziening 

uit het hoofdwatersysteem. Het gaat om een kansrijke strategie waarvoor nadere uitwerking nodig is 

en er moet nog een zorgvuldige afweging van belangen worden gemaakt. Dit voornemen is behandeld 

in hoofdstuk 6. 

3. Herstel van de grondwatervoorraden via water- en peilbeheer. In gebieden waar de 

grondwatervoorraden in 2018 en 2019 onder druk hebben gestaan zetten beheerders waar mogelijk in 

op herstel via water- en peilbeheer. Dit voornemen is behandeld in hoofdstuk 6. 

 

4.4 Resultaten zeef 4: gewijzigde situatie 

Van de 7 concrete voornemens waarvan de milieugevolgen zijn in te schatten zijn er 4 voortzetting van 

bestaand beleid.  

Er is nog beoordeeld of sprake is van gewijzigde omstandigheden of inzichten, want in dat geval is het zinnig 

om een nieuwe milieueffectbeoordeling uit te voeren, in aanvulling op het reeds uitgevoerde planMER.2 Er 

zijn geen gewijzigde omstandigheden of inzichten na de eerdere herijking. Om die reden maken 

voortzettingen van bestaand beleid deel uit van de referentiesituatie en zijn ze meegenomen in de 

referentiebeschrijving. De milieugevolgen zijn niet expliciet opnieuw in kaart gebracht.  

 

2 RHDHV, 1 juli 2014: Milieueffectrapport Ontwerpplan tussentijdse wijziging Nationaal Waterplan; PlanMER voor de verankering van 
het rijksbeleid dat voortvloeit uit de voorstellen voor Deltabeslissingen en voorkeursstrategieën zoals opgenomen in het 
Deltaprogramma 2015. 
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5 DELTABESLISSING EN VOORKEURSSTRATEGIE 
IJSSELMEERGEBIED 

Dit hoofdstuk benut informatie uit het Synthesedocument Deltaprogramma IJsselmeergebied en 

Herijkingsdocument IJsselmeergebied, waarin onder meer een overzicht is opgenomen van verrichte studies 

en gedane adviezen die ten grondslag liggen aan de voorgestelde aanpassingen. 

Voor het IJsselmeergebied is er één aanpassingsvoorstel geselecteerd dat op zijn milieueffecten is 
beoordeeld in dit hoofdstuk: 

1. Het concrete besluit om na 2050 in te zetten op gematigde beheersing van de meerpeilpieken in het 
IJsselmeer. 

Voorts wordt voor het IJsselmeergebied een aantal procesmatige keuzen genomen, dan wel wordt 
bestaand beleid voortgezet. Zie hiervoor hoofdstuk 4 en de bijlage. 

 

5.1 Referentie en aanpassingsvoorstellen 

In deze paragraaf wordt de referentiesituatie voor het IJsselmeergebied beschreven. Dit is de situatie 

waartegen de effecten van de aanpassingsvoorstellen worden beoordeeld. Allereerst wordt een beknopte 

systeembeschrijving van het IJsselmeergebied gegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de autonome 

ontwikkelingen, het huidige beleid en de toekomstige opgaven. 

5.1.1 Korte systeembeschrijving IJsselmeergebied 

Het IJsselmeergebied is de spil van de Nederlandse waterhuishouding. Het IJsselmeergebied is te verdelen 

in IJsselmeer, Markermeer en Veluwerandmeren (zie Figuur 2). De meerpeilen van de drie eenheden 

worden op een bepaald niveau gereguleerd.  

Het overtollige water wordt grotendeels afgevoerd via de spuisluizen in de Afsluitdijk. Momenteel wordt dit 

nog gerealiseerd door spuien, maar aanvullend aan de spuiwerken komen in de Afsluitdijk pompen. 

Gemiddeld wordt er circa 16 miljard m3 water per jaar naar het IJsselmeer afgevoerd, waarvan bijna 75% 

afkomstig is vanuit de IJssel, en 25% vanuit de Vecht, de neerslag op het meer zelf en directe lozingen 

vanuit de omliggende regionale watersystemen. Via het IJsselmeer wordt het rivierwater van de IJssel en de 

Vecht en regionale systemen afgevoerd naar de Waddenzee. Het IJsselmeergebied is in de zomer een 

belangrijke zoetwatervoorraad voor Noord-Nederland. 

Het gebied herbergt bijzondere waarden voor natuur en cultuurhistorie. Door de Afsluitdijk is de veiligheid 

verhoogd en landaanwinning mogelijk gemaakt. Er is een zoetwatervoorraad gecreëerd waar landbouw, 

industrie en natuur in een groot deel van Nederland van profiteren. Daarnaast maakt de samenleving op 

allerlei manieren gebruik van de meren en oevers. 

Het IJsselmeergebied is de belangrijkste zoetwatervoorraad van Nederland. De beschikbare voorraad hangt 

nauw samen met het peil in de meren. Het peil is ook bepalend voor de waterveiligheid. Het 

Deltaprogramma heeft als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en de 

zoetwatervoorziening op orde te houden. De opgave voor het IJsselmeergebied is een doorvertaling van dit 

generieke doel. 
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Figuur 2: Meerpeilen in het IJsselmeergebied (bron: Rijkswaterstaat: Peilbesluit IJsselmeergebied 2018) 

 

5.1.2 Autonome ontwikkelingen 

In het huidig IJsselmeergebied-systeem ontstaan (grotere) problemen door autonome 

(klimaat)ontwikkelingen. De autonome ontwikkelingen stellen het IJsselmeergebied en het waterbeleid in het 

IJsselmeergebied in de toekomst op drie fronten op de proef:  

1. zeespiegelstijging,  

2. hogere piekafvoeren en  

3. zoetwatertekorten.  

Hieronder worden de drie punten toegelicht.  

Zeespiegelstijging en hogere piekafvoeren 

De zeespiegelstijging en de hogere piekafvoeren hebben invloed op de afvoer naar de Waddenzee en de 

meerpeilen en ze worden daarom gezamenlijk behandeld. 

Door zeespiegelstijging ontstaan problemen in het spuien vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee. Als het 

gemiddeld meerpeil van het IJsselmeer gelijk wordt gehouden met behulp van spuisluizen en pompen, 

neemt uiteraard het aandeel van spuien in de waterafvoer af naarmate de zeespiegel stijgt. Bij een 

zeespiegelstijging van 1,15 meter is het aandeel van spuien in de waterafvoer nagenoeg nihil, en kan de 

afvoer van het overtollige water alleen nog door pompen worden gerealiseerd. Extremere weersomstandig-

heden leiden tot hogere piekafvoeren van de Rijn/IJssel/Vecht. Door de toename van extreme neerslag 

neemt de piekafvoer van directe lozingen vanuit de regionale watersystemen in hoogte en aantal toe. Om al 

deze redenen is de optie opengehouden om het winterpeil in het IJsselmeer nog maximaal 30 cm te laten 

stijgen. 

Spuien is alleen mogelijk als de waterstand van het IJsselmeer hoger is dan de waterstand op de 
Waddenzee. Bij ongunstige wind kan soms langere tijd niet gespuid worden, waardoor het waterpeil op het 
IJsselmeer stijgt. Dit leidt tot meerpeilpieken, waarmee in de Deltabeslissing 2015 geen rekening is 
gehouden. Door klimaatveranderingen neemt het belang van de relatie ‘waterafvoer-piekbeheersing’ toe. 
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Beheersen van de meerpeilpieken is daarom van essentieel belang voor de veiligheid van het 
IJsselmeergebied. 

Zeespiegelstijging dat optreedt als structureel probleem en ongunstige wind die optreedt als ‘tijdelijk’ 
probleem verminderen de spuicapaciteit in de Afsluitdijk waardoor het waterpeil op het IJsselmeer stijgt. Dit 
leidt tot een toename van het aantal meerpeilpieken.  

Zoetwatertekorten  

De zomer van 2018 heeft geleerd dat de zoetwatervraag alleen maar toeneemt. Dit komt vooral door een 
toename van extremen (hitte en droogte). Door sociaaleconomische ontwikkelingen en voor het tegengaan 
van bodemdaling door veenoxidatie wordt een toenemende vraag naar zoetwater voorzien.  

De droogte van 2018 maakte de gevoeligheid van het IJsselmeer voor verzilting zichtbaar. Naast een 
bedreiging van de drinkwatervoorziening leidt verzilting van het IJsselmeer ook tot een gevaar voor de 
regionale watersystemen waar IJsselmeerwater o.a. wordt gebruikt (doorspoelen) om verzilting vanuit 
andere bronnen tegen te gaan. Verzilting kan tot grote problemen leiden in het IJsselmeergebied, zeker in 
tijden van droogte. Vanwege de consequenties hiervan voor de regionale watersystemen is het van groot 
belang in te zetten op het behoud en voor de toekomst zeker stellen van de strategische zoetwatervoorraad 
van het IJsselmeergebied. 

5.1.3 Huidig beleid 

In de Deltabeslissing uit 2015 is het centrale doel voor het IJsselmeergebied: een veilig en veerkrachtig 

IJsselmeergebied. De afgelopen jaren is dit beleid verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Hieronder is de 

stand van zaken van het huidige beleid opgenomen in antwoord op de hierboven gesignaleerde problemen.    

Spuien en pompen 

De waterafvoer vanuit IJsselmeergebied vindt plaats met een combinatie van spuien en pompen (spuien als 

het kan, pompen als het moet). In 2050 zijn de bestaande spuisluizen in de Afsluitdijk aan vervanging toe. 

Uitgangspunt van huidig beleid is dat er ook na 2050 nog gespuid wordt via de spuisluizen in de Afsluitdijk. 

Het gemiddelde winterpeil van het IJsselmeer, Markermeer en Veluwerandmeren blijft tot 2050 op het 

huidige niveau gehandhaafd. Als dit noodzakelijk en kosteneffectief is, stijgt het peil in het IJsselmeer na 

2050 beperkt mee met de zeespiegel (10-30 cm). Voor deze mogelijke stijging van het winterpeil wordt een 

beleidsmatige reservering opgenomen in het buitendijkse gebied. Stakeholders bepalen zelf op welke 

manier zij rekening houden met de mogelijke stijging van het winterpeil. 

Toename van meerpeilpieken 

Oevers worden zoveel mogelijk flexibel ingericht in combinatie met de lopende dijkversterkingen. In 

tegenstellingstelling tot het IJsselmeer, waar na 2050 de optie wordt opengehouden om het winterpiel 

beperkt mee te laten stijgen (zie hiervoor), wordt het peil op het Markermeer en de Veluwerandmeren gelijk 

gehouden (mogelijk met inzet van gemalen).  

Zoetwaterbuffer en weerbaarheid 

Met de zoetwatervoorziening wordt stapsgewijs ingespeeld op veranderingen in het klimaat en de vraag. Dit 

in samenhang met het hoofdwatersysteem, de regionale systemen (aan- en afvoer van zoetwater) en de 

gebruikers (gebruik van zoetwater).  

Om in de toekomst (beter) weerbaar te zijn tegen zoetwatertekorten, moeten we water zuiniger gebruiken, 

meer en langer vast zien te houden en bufferen om beter kunnen verdelen. Dit geldt niet alleen voor de 

regionale watersystemen maar ook voor het hoofdwatersysteem. Regionale waterbeheerders nemen geen 

spijt-maatregelen voor het beperken van de watervraag en vergroten het bufferende vermogen van de 

regionale watersystemen. Het gebied dat vanuit het IJsselmeergebied wordt voorzien van zoetwater wordt 

niet uitgebreid richting West-Nederland. 

Vaststelling van het flexibele peil in het IJsselmeer, Markermeer en het IJmeer leidt tot de structurele 

beschikbaarheid van een buffervoorraad zoetwater van 400 miljoen m3 (waterschijf van 20 cm) in het 

IJsselmeer, Markermeer en het IJmeer. Nieuwe inzichten laten zien dat deze voorraad richting 2050 bij de 
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meest extreme klimaatscenario’s niet toereikend is. Wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn kan dit 

toenemen tot een waterschijf van 40 á 50 centimeter. Daarna zijn er nog andere maatregelen, zoals 

afvoeren van de rivieren vergroten of meer schade accepteren. 

Als gevolg van een grotere watervraag in het IJsselmeergebied en de langere periodes van lage Rijnafvoer 

in zowel de matige als sterke klimaatverandering neemt het buffergebruik van het IJsselmeer naar zichtjaar 

2100 verder toe. Dit heeft als gevolg dat de bufferschijf van 20 centimeter vaker wordt benut: van ongeveer 

eens in de 20 jaar in 2050 naar ongeveer eens in de 15 jaar in 2100. De toename in de frequentie van dit 

buffergebruik tussen nu en 2050 is echter vele malen groter: van eens in de 100 jaar naar eens in de 20 jaar. 

5.1.4 Aanpassingsvoorstellen  

Bij de herijking van de Deltabeslissingen in het IJsselmeergebied is er één voornemen geselecteerd dat 

nieuw is ten opzichte van de Deltabeslissing van 2015 en die op zijn milieueffecten is beoordeeld in dit 

hoofdstuk:  

1. Het concrete besluit om na 2050 in te zetten op gematigde beheersing van de meerpeilpieken in het 

IJsselmeer. 

 

5.2 Aanpassingsvoorstel Gematigde meerpeilpiekbeheersing 
IJsselmeer en andere opties 

5.2.1 Achtergrond en invulling 

Klimaatverandering leidt tot toename van de meerpeilpieken. Gemiddeld wordt er ca. 16 miljard kubieke 

meter water per jaar naar het IJsselmeer aangevoerd. Bijna driekwart daarvan is afkomstig uit de IJssel, de 

rest uit de Vecht en uit de neerslag op het meer en de directe omgeving. Het water wordt grotendeels 

afgevoerd via de spuisluizen in de Afsluitdijk. Spuien is mogelijk wanneer de waterstand aan de meerzijde 

van de Afsluitdijk hoger is dan aan de zeezijde. Bij ongunstige wind kan er, soms langere tijd, niet gespuid 

worden van IJsselmeer naar Waddenzee. Dit betekent dat het meerpeil stijgt: er ontstaat een piek in het 

meerpeil. Bij langdurig beperkte spuimogelijkheden en hoge aanvoer van water kunnen deze pieken hoog 

oplopen. Klimaatverandering leidt tot hogere pieken in de watertoevoer. Dit betekent dat er in een periode 

waarin niet gespuid kan worden meer water kan worden aangevoerd, waardoor de pieken in de meerpeilen 

zullen toenemen. 

5.2.2 Andere opties 

Er zijn vanuit twee verschillende insteken andere opties voor meerpeilpiekbeheersing mogelijk: 

• Techniek: pompen of spuien 

• Intensiteit meerpeilpiekbeheersing 

Hieronder volgt een toelichting.  

Techniek: pompen of spuien 

Stijging van het gemiddeld meerpeil en toename van de meerpeilpieken kan worden voorkomen door 

vergroting van de spuicapaciteit of door de bouw van gemalen. Daarbij geldt dat, door zeespiegelstijging, 

vergroting van de spuicapaciteit slechts een tijdelijke oplossing is. Een belangrijk inzicht uit ISWP is dat 

spuien anders doorwerkt op meerpeilpieken dan pompen. Door vergroten van de spuicapaciteit worden de 

hoge meerpeilpieken meer verlaagd dan de lage meerpeilpieken. Dit komt doordat bij hoge meerpeilpieken 

het verval over de spuimiddelen groter is dan bij lage meerpeilpieken en dus de afvoercapaciteit groter is. 

Pompen hebben dit effect nauwelijks. Met pompen worden de minder extreme meerpeilpieken beter 

beheerst dan de extreme pieken. Wanneer de waterafvoer in de toekomst meer afhankelijk wordt van 

pompen zal de meerpeilstatistiek (dat is: de frequenties waarmee bepaalde meerpeilen worden 

overschreden) veranderen. Het gelijk houden aan de huidige statistiek is technisch niet mogelijk.  

Intensiteit meerpeilpiekbeheersing 

Er kan gekozen worden voor een sterke beheersing van de meerpeilpieken (met extreem grote pomp-

capaciteit) of een minder sterke beheersing ervan (met minder pompcapaciteit). Bij sterke beheersing 
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worden ten opzichte van de huidige situatie extreme pieken gelijk gehouden, maar dalen de minder extreme 

pieken in hoogte. Bij beperkte beheersing worden frequent optredende pieken gelijk gehouden, maar nemen 

extremere pieken toe in hoogte. Sterke beheersing van de meerpeilpieken vraagt grote pompcapaciteit. Als 

het gemiddeld winterpeil van het IJsselmeer gelijk gehouden wordt is voor een sterke beheersing van de 

meerpeilpieken over 150 jaar een pompcapaciteit van 3200 m3/seconde nodig. Een sterke beheersing 

betekent dat pieken met een overschrijdingsfrequentie van eenmaal per 100.000 jaar niet in hoogte mogen 

toenemen. Het gevolg daarvan is dat alle frequenter voorkomende pieken in hoogte zullen afnemen. Als de 

pieken beperkt beheerst worden is de benodigde pompcapaciteit 1200 m3/seconde. Pieken met een 

overschrijdingsfrequentie van eenmaal per jaar nemen dan niet in hoogte toe, de minder frequent 

voorkomende pieken doen dat dan wel.  

Vanuit het oogpunt van kosten voor waterveiligheid en waterafvoer in het hoofdwatersysteem is er geen 

duidelijke voorkeur voor een sterke of juist minder sterke beheersing van de meerpeilpieken. De som van de 

kosten van waterveiligheid en waterafvoer in het hoofdwatersysteem is het laagst bij een sterke beheersing 

van de meerpeilpieken. Deze kosten nemen maximaal 7% toe bij een matige of beperkte beheersing van de 

meerpeilpieken. Het effect van de beheersing van de meerpeilpieken op de “totale” kosten is daarmee zeer 

klein, zeker gezien de onzekerheden in de berekeningen. Daarnaast geldt dat deze verschillen vrijwel 

wegvallen als dijkversterkingskosten afnemen (bijvoorbeeld door nieuwe, innovatieve methoden van 

versterking). De opbouw van de kosten verandert wel. Bij een sterke beheersing wordt de benodigde pomp-

capaciteit op de Afsluitdijk erg groot. Bij een beperkte beheersing van de pieken is er minder pompcapaciteit 

nodig, maar zullen dijken fors meer versterkt moeten worden. Er zijn verschillende gevoeligheidsanalyses 

uitgevoerd. Daaruit blijkt dat ook bij versnelde zeespiegelstijging, sterke verlaging van de kosten voor water-

afvoer of sterke verlaging van de kosten van dijkversterkingen er geen grote kostenverschillen ontstaan 

tussen de varianten met meer of minder sterke beheersing van de meerpeilpieken.  

Een sterke toename van de meerpeilpieken heeft negatieve effecten voor de omgeving. Net als stijging van 

het gemiddeld winterpeil leidt toename van de meerpeilpieken tot meer wateroverlast en erosie in buiten-

dijkse gebieden en hogere sluitfrequenties van de beweegbare keringen. Er is ook effect op kwel en water-

afvoer vanuit de regionale watersystemen. Pieken zijn wel beperkt in duur, maar kunnen toch enkele weken 

duren. Bovendien treden pieken in de meerpeilen meestal op wanneer de afvoerbehoefte vanuit de 

regionale systemen groot is. Afname van de meerpeilpieken zal gunstige effecten hebben op de waterafvoer 

uit de regio en de sluitfrequentie van beweegbare keringen. Ook de overstroming van laaggelegen buiten-

dijkse gebieden zal afnemen. De meeste bebouwde gebieden zijn op dit moment voldoende beschermd 

tegen pieken. Op sommige plaatsen treedt nu al wel overlast op, maar die wordt veroorzaakt door opwaaiing 

en niet door een piek in het meerpeil.  

 

Figuur 3 Schematische weergave van meerpeil, golfoploop en opwaaiing (bron: Rijkswaterstaat, april 2018: Technische 
en economische analyse van langetermijnstrategieën voor peilbeheer in het IJsselmeergebied; Integrale Studie 
Waterveiligheid en Peilbeheer IJsselmeergebied fase 3). 

 

Ook voor recreatie is de afname weinig relevant, omdat het gaat over het winterseizoen. Voor de natuur kan 

afname van de meerpeilpieken in de winter zelfs negatief uitpakken, omdat de peildynamiek een gunstig 

effect heeft op de natuurlijke verjonging van rietkragen. Vanwege de negatieve effecten op de omgeving zal 

er weinig draagvlak zijn voor sterke toename van de meerpeilpieken. 
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De kosten voor dijkversterking (voor de periode 2025-2175) liggen bij gematigde piekbeheersing ca. 1 

miljard lager dan bij beperkte piekbeheersing en ruim een miljard hoger dan bij sterke piekbeheersing. Bij 

gematigde piekbeheersing zijn de kosten van dijkversterkingen voor de periode 2050 t/m 2175 ca. 2 miljard, 

dat is ongeveer gelijk aan de kosten die vóór 2050 gemaakt moeten worden om de dijken aan te passen aan 

de nieuwe normering en ontwerpsystematiek. De kosten van waterafvoer voor de periode 2050-2175 geven 

een omgekeerd beeld. Die zijn bij gematigde beheersing van de meerpeilpieken ruim een miljard hoger dan 

bij beperkte beheersing en een miljard lager dan bij sterke beheersing van de meerpeilpieken. 

Keuze voor gematigde beheersing van de meerpeilpieken 

Een gematigde beheersing van de meerpeilpieken wordt beschouwd als de juiste middenweg. Beperkte en 

sterke meerpeilpiekbeheersing zijn geen realistische alternatieven. De redeneerlijn voor de keuze van 

gematigde piekbeheersing is:  

a. De totale kosten voor waterafvoer en waterveiligheid lopen weinig uiteen bij beperkte, matige of sterke 

beheersing van de meerpeilpieken. Vanuit dat gezichtspunt is er dus geen duidelijke voorkeur. 

b. Bij beperkte piekbeheersing ontstaan er negatieve effecten, zoals toename van wateroverlast in 

buitendijkse gebieden en verhoogde sluitfrequentie van beweegbare keringen. Daarnaast hebben de 

grotere dijkversterkingen die daardoor nodig zijn negatieve ruimtelijke gevolgen. Deze variant is dus niet 

aan te bevelen. 

c. Bij sterke piekbeheersing wordt het peil veel strakker gestuurd dan nu het geval is. Er zijn weinig 

argumenten om dat te willen. Bovendien is hiervoor op termijn een dusdanig grote pompcapaciteit nodig 

dat dit niet realistisch is geacht. 

d. Bij gematigde piekbeheersing verandert er relatief weinig ten opzichte van de huidige situatie. Het past 

dus goed bij de huidige inrichting van het systeem. Bij een gematigde beheersing van de pieken (orde 

van grootte: pieken met een overschrijdingsfrequentie van 10 jaar worden gelijk gehouden) zullen de 

meest voorkomende pieken geleidelijk wat in hoogte afnemen en zullen de incidentele pieken geleidelijk 

in hoogte toenemen. Bij de keuze voor gematigde beheersing zijn nauwelijks negatieve effecten voor de 

omgeving meer. Door deze keuze van de “middenweg” blijven daarbij zowel de benodigde pomp-

capaciteit als de benodigde dijkversterkingen realistisch van omvang.  

e. Gematigde meerpeilpiekbeheersing maakt de waterveiligheid robuuster, want in feite zijn er twee stevige 

verdedigingslinies: forse pompcapaciteit en stevige dijken. Bij de beperkte en sterke meerpeilpiek-

beheersing ligt de nadruk op dijkversterking resp. pompcapaciteit. De keuze voor de middenweg van de 

gematigde meerpeilpiekbeheersing biedt ook meer ruimte voor adaptatie. Het is makkelijker om in de 

toekomst meer de kant van extra pompen of meer die van extra dijkversterkingen op te gaan. 

 

5.3 Effectbeoordeling Gematigde meerpeilpiekbeheersing 
IJsselmeer 

In de volgende paragrafen zijn de drie effectbeoordelingen voor het aanpassingsvoorstel Meerpeilpiek-

beheersing IJsselmeer uitgewerkt: beoordeling op doelbereik, beoordeling op milieueffecten en beoordeling 

per gebied.  

Als referentie is de huidige situatie genomen. De frequent optredende meerpeilpieken (eenmaal per 10 jaar 

of vaker) zullen geleidelijk in hoogte afnemen, de minder frequent optredende pieken zullen geleidelijk in 

hoogte toenemen. 

5.3.1 Beoordeling op doelbereik 

In onderstaande tabel is de effectbeoordeling van het doelbereik samengevat. Gematigde meerpeilpiek-

beheersing van het IJsselmeer draagt licht positief bij aan het doel voor klimaatadaptatie. 

Tabel 4 Samenvattende tabel Gematigde meerpeilpiekbeheersing IJsselmeer 

Doel Beoordelingsaspect Totale effectbeoordeling 

Waterveiligheid Overstromingsrisico 0 
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Doel Beoordelingsaspect Totale effectbeoordeling 

Zoetwater Zoetwatervoorraad. 0 

Waterbeschikbaarheid in gebieden 

zonder wateraanvoer  

0 

Zoet-zoutgradiënt rivieren en 

deltawateren 

0 

Waterkwaliteit en natuur KRW-doelen 0 

Natura 2000-

instandhoudingsdoelstellingen 

0 

Biodiversiteit 0 

Scheepvaart Nautische veiligheid 0 

Toegankelijkheid 0 

Klimaatadaptatie Opvang van de gevolgen van droogte 0 

Opvang van de gevolgen hitte 0 

Opvang van de gevolgen van 

wateroverlast 

+ 

Opvang van de gevolgen van 

overstromingen 

0 

 

Hieronder volgt per doel uit het beoordelingskader een toelichting op de effectbeoordeling. 

Waterveiligheid 

Bij een gematigde beheersing van de meerpeilpieken in het IJsselmeer verandert de kans op 

overstromingen rond het IJsselmeer ten opzichte van de referentie niet. Voor gematigde beheersing van de 

meerpeilpieken in het IJsselmeer zijn beperkt aanvullende maatregelen nodig tegen overstromingen, dit om 

aan de wettelijke normstelling te voldoen. Gematigde meerpeilpiekbeheersing van het IJsselmeer heeft 

daarom geen invloed op het doelbereik voor waterveiligheid. 

Zoetwater  

Een gematigde meerpeilpiekbeheersing heeft geen invloed op het doelbereik voor zoetwater, want de 

zoetwaterbuffer is niet gebaseerd op het niveau van kortstondige pieken.  

Waterkwaliteit en natuur 

Ten principale vormen fluctuaties in meerpeilen een natuurlijker situatie dan het dempen van fluctuaties. In 

dat opzicht is iedere beheersing van meerpeilpieken dus negatief.  

Gematigde meerpeilpiekbeheersing van het IJsselmeer heeft geen invloed op de chemische of ecologische 

waterkwaliteit, omdat het een maatregel is die alleen incidentele en kortdurende veranderingen geeft in de 

waterhoogte. Bovendien is het optreden van meerpeilpieken in het groeiseizoen (zomerperiode) erg 

zeldzaam, de meeste situaties doen zich voor in de winter. Het aanpassingsvoorstel belemmert daarom niet 

het tijdig bereiken van de KRW-doelen. 

De relevante Natura 2000-gebieden zijn IJsselmeer, Ketelmeer-Vossemeer en Zwarte Meer. Het Zwarte 

Meer kan worden beschermd tegen hoog water door de balgstuw bij Ramspol (dit gebeurt ongeveer eens 
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per jaar), dus hierop is geen invloed. Verreweg de meeste instandhoudingsdoelstellingen in de Natura 2000-

gebieden hebben betrekking op vogels, die niet worden beïnvloed door de mate van meerpeilpiekbeheersing 

die leidt tot incidentele meerpeilpieken. Voor zover het beschermde habitattypen betreft (H1330B - Schorren 

en zilte graslanden (binnendijks), H3140 - Kranswierwateren, H3150 - Meren met krabbenscheer en 

fonteinkruiden, H6430 - Ruigten en zomen, H6510B - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote 

vossenstaart), H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen), H1903 - Groenknolorchis), is de verwachting 

dat sporadische doch tijdelijke overstromingen geen negatieve invloed hebben. Daarbij komt dat de meeste 

zware noordwesterstormen zich voordoen in de winter, als er minder effect is op vegetatie (buiten het 

groeiseizoen).3 Voor de Noordse woelmuis (H1340) kan overstroming wel een probleem opleveren vanwege 

verdrinking. Aangezien bij gematigde meerpeilpiekbeheersing ongeveer even vaak overstromingen optreden 

als in de referentiesituatie, is dit vanuit de juridisch gedefinieerde instandhoudingsdoelstellingen relatief 

gezien gelijk aan de referentie. Gematigde meerpeilpiekbeheersing in het IJsselmeer heeft geen effect op 

het bereiken van de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen. 

Gezien de ongeveer gelijke mate van overstromingsfrequentie als de referentie, is gematigde meerpeilpiek-

beheersing niet van invloed op de biodiversiteit. 

Scheepvaart 

Gematigde meerpeilpiekbeheersing in het IJsselmeer heeft geen invloed op de nautische veiligheid. Bij 

gematigde meerpeilpiekbeheersing van het IJsselmeer zijn niet extra werkzaamheden aan bruggen en 

sluizen nodig ten opzichte van de referentiesituatie. Gematigde meerpeilpiekbeheersing heeft geen effect op 

het bereiken van de doelen voor scheepvaart. 

Klimaatadaptatie 

De gematigde meerpeilpiekbeheersing van het IJsselmeer is een gedeeltelijke bijdrage aan 

klimaatadaptatie, zoals dat in de NOVI is omschreven. Voor het onderdeel opvang van een natter klimaat is 

het een pré dat beide strategieën pompen of verdere dijkverbeteringen in balans zijn uitgevoerd en op 

termijn verder kunnen worden uitgebouwd. Meerpeilpiekbeheersing heeft vanwege het incidentele karakter 

en optreden in vooral het winterseizoen geen gevolgen voor de opvang van droogte.  

5.3.2 Beoordeling op milieueffecten 

In onderstaande tabel staan de resultaten van de effectbeoordeling op de milieueffecten ten opzichte van de 

referentiesituatie. Gematigde meerpeilpiekbeheersing heeft positieve effecten op de bodemstructuur drie 

gebruiksfuncties en duurzaamheid. Het aanpassingsvoorstel heeft licht negatieve effecten op natuur. Op de 

overige thema’s en beoordelingsaspecten scoort het aanpassingsvoorstel neutraal. 

Tabel 5 Resultaten beoordeling van het aanpassingsvoorstel gematigde meerpeilpiekbeheersing in het IJsselmeer op 
milieueffecten. 

Thema Beoordelingsaspect Score 

Natuur Ecosystemen en ecologische relaties 0 

Bodem Bodemstructuur/-waarden en 

bodemdaling 

0 

Verontreinigingen  0 

Grondwaterstanden en -stroming 0 

Gebruiksfuncties Wonen 0 

Landschap 0 

 

3 Dit is ontleend aan de momenten dat de balgstuw bij Ramspol is gesloten op https://nl.wikipedia.org/wiki/Balgstuw_bij_Ramspol.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Balgstuw_bij_Ramspol
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Thema Beoordelingsaspect Score 

Cultuurhistorie, erfgoed, archeologie 0 

Industrie/bedrijven en energie 0 

Landbouw 0 

Visserij 0 

Recreatie 0 

Duurzaamheid CO₂ en andere broeikasgassen 0 

Natuurlijke hulpbronnen 0 

 

Natuur 

Gematigde meerpeilpiekbeheersing beperkt natuurlijke overstromingen van buitendijkse natuur in gelijke 

mate als de referentie en het treedt incidenteel op. Het effect op ecosystemen en ecologische relaties is 

daarom neutraal beoordeeld. 

Bodem 

Bij gematigde meerpeilpiekbeheersing zijn evenveel dijkversterkingen nodig rond het IJsselmeer en tot in de 

watersystemen die hiermee samenhangen als in de referentie, waarbij de bodemstructuur kan worden 

aangetast. Echter, op en bij dijken is deze al aangetast. 

Er komen geen verontreinigingen vrij bij een gematigde meerpeilpiekbeheersing. 

De kwel achter de dijken bij gematigde meerpeilpiekbeheersing heeft een dusdanig kortstondig effect dat het 

als nihil is verondersteld op grondwaterstromen. 

Gebruiksfuncties 

De kwel achter de dijken bij gematigde meerpeilpiekbeheersing heeft een dusdanig kortstondig effect dat het 

als nihil is verondersteld op de gebruiksfunctie wonen. 

Gematigde meerpeilpiekbeheersing tast landschappelijke waarden niet aan, dus een neutraal effect. 

Rond het IJsselmeer en tot in de watersystemen die hiermee samenhangen is erfgoed aanwezig in de 

havens en langs de dijken. Bij gematigde meerpeilpiekbeheersing zijn vergelijkbare dijkverbeteringen nodig 

rond IJsselmeer en tot in de watersystemen die hiermee samenhangen als bij de referentiesituatie, dus een 

neutraal effect. 

Rond IJsselmeer en tot in de watersystemen die hiermee samenhangen is buitendijks gelegen bedrijvigheid, 

die evenveel hinder ondervindt bij gematigde meerpeilpiekbeheersing als bij de referentiesituatie, dus een 

neutraal effect. 

De landbouw ligt voor het overgrote deel binnendijks en ondervindt geen hinder van gematigde 

meerpeilpiekbeheersing. 

Een gematigde meerpeilpiekbeheersing heeft geen invloed op de visstand en dus geen effect op de visserij. 

Een gematigde meerpeilpiekbeheersing heeft geen invloed op de recreatie vanwege het kortstondige 

karakter. 
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Duurzaamheid 

Een gematigde meerpeilpiekbeheersing betekent vergelijkbare pompcapaciteit als de referentiesituatie, dus 

evenveel CO2-emissie en andere broeikasgassen. Het effect is neutraal beoordeeld. Overigens zijn deze 

emissies te voorkomen door inzet van duurzame energie bij de pompen. Een combinatie met windenergie 

ligt voor de hand.  

Bij vergelijkbare maatregelen voor de waterveiligheid zijn evenveel materialen en grondstoffen nodig. Het 

effect op natuurlijke hulpbronnen is daarom neutraal. 

5.3.3 Beoordeling per gebied 

De gematigde meerpeilpiekbeheersing in het IJsselmeer heeft invloed binnen het watersysteem 

IJsselmeergebied. Het interfereert mogelijk met een aantal andere voornemens van het Nationaal Water 

Programma 2022-2027. Welke dat zijn of worden is nog niet bekend, omdat het planMER voor het Nationaal 

Water Programma integraal wordt opgesteld in het voorjaar van 2020. Vooralsnog is gebruik gemaakt van 

de voorlopige lijst van voornemens die staan in de NRD voor het planMER Nationaal Water Programma 

2022-2027, alsmede van de update van de voornemens die daarin staan voor het Deltaprogramma. 

Met geen van de voornemens uit de NRD voor het planMER Nationaal Water Programma 2022-2027 wordt 

enige interactie verwacht. Dit komt doordat de gematigde meerpeilpiekbeheersing een sporadisch, beperkt 

en tijdelijk karakter heeft. 

5.4 Samenvatting effectbeoordeling aanpassingsvoorstel 

Uit de beoordelingen op doelbereik, milieueffecten en per gebied blijkt dat de gematigde beheersing van 

meerpeilpieken vrijwel geen positieve of negatieve effecten met zich brengt ten opzichte van de 

referentiesituatie hoe daar op dit moment mee wordt omgegaan. Voor het onderdeel opvang van een natter 

klimaat is het een pré dat beide strategieën pompen of verdere dijkverbeteringen in balans zijn uitgevoerd en 

op termijn verder kunnen worden uitgebouwd.   
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6 DELTABESLISSING ZOETWATER 

Dit hoofdstuk benut informatie uit het Synthesedocument Deltaprogramma Zoetwater en Herijkingsdocument 

Zoetwater, waarin onder meer een overzicht is opgenomen van verrichte studies en gedane adviezen die ten 

grondslag liggen aan deze milieubeoordeling. 

Voor Zoetwater zijn er twee aanpassingsvoorstellen geselecteerd die op hun milieueffecten zijn beoordeeld 
in dit hoofdstuk: 

1. Het concrete besluit om in te zetten op een klimaatbestendige zoetwatervoorziening van het 
hoofdwatersysteem. 

2. Het concrete besluit om herstel van de grondwatervoorraden via water- en peilbeheer te organiseren.  

Voorts wordt voor Zoetwater een aantal procesmatige keuzen genomen, dan wel wordt bestaand beleid 
voortgezet. Zie hiervoor hoofdstuk 4 en de bijlage. 

 

6.1 Beschrijving referentiesituatie 

In deze paragraaf wordt de referentiesituatie van de Zoetwaterstrategie beschreven. Dit is de situatie 

waartegen de effecten van de aanpassingsvoorstellen worden beoordeeld. Allereerst wordt een beknopte 

systeembeschrijving van de zoetwaterverdeling in Nederland gegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de 

autonome ontwikkelingen, het huidige beleid en de toekomstige opgaven. 

6.1.1 Algemene kenschets zoetwater 

Zoetwater is op allerlei manier verweven in onze samenleving. Voldoende zoetwater is cruciaal voor onder 
meer de stabiliteit van dijken en stedelijke bebouwing en de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening. Diverse 
economische sectoren van betekenis, zoals landbouw, scheepvaart en industrie, zijn voor hun productie 
afhankelijk van zoetwater. Ook waterrijke natuur, het leefmilieu in de stad en de volksgezondheid zijn 
afhankelijk van voldoende zoetwater.  
 
Het aanbod van zoetwater is echter niet altijd toereikend voor de vraag. De deltascenario’s laten zien dat in 
de toekomst vaker watertekorten kunnen optreden door klimaatverandering, verzilting en sociaal-
economische ontwikkelingen. Anticiperen op deze mogelijke ontwikkelingen is daarom in het belang van de 
Nederlandse economie en maatschappij. De Deltabeslissing zoetwater draagt hier aan bij, onder meer via 
het proces van waterbeschikbaarheid en slim watermanagement. Op deze manier kan Nederland zijn 
gunstige zoetwatersituatie ook in de toekomst benutten voor een sterkte economische positie en een 
aantrekkelijke leefomgeving. 
 
Voldoende zoetwater is cruciaal voor onder meer de stabiliteit van dijken en stedelijke bebouwing en de 
drinkwater- en elektriciteitsvoorziening. Nederland heeft de afgelopen eeuwen een stevig fundament 
opgebouwd voor de zoetwatervoorziening. Deze bestaan onder andere uit de stuwen in de Nederrijn 
waarmee de verdeling van de Rijnafvoer tussen de Waal, Lek en IJssel verdeeld kan worden. Ook zijn er de 
Haringvlietsluizen en de strategische zoetwatervoorraden van het IJsselmeer en Biesbosch / Haringvliet / 
Hollandsdiep (zie Figuur 4). Daarnaast is externe verzilting als gevolg van het indringen van zoutzeewater 
via de open verbinding tussen de Nieuwe Waterweg en de Noordzee een steeds groter probleem (zie Figuur 
5).  
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Figuur 4 Schematische weergave van het Stuurbaar Buffernetwerk van zoetwater (bron: Hydrologic, 30 september 2019: 
Nadere verkenning Stuurbaar Buffernetwerk). 
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Figuur 5 Zoetwater (donkerblauw) en zoutwater (lichtblauw) in Nederland. 

 

Al in 2015 werd geconstateerd dat het aanbod van zoetwater niet altijd toereikend is voor de vraag. 

Klimaatverandering, verzilting en de sociaaleconomische ontwikkelingen maken dat de verwachting is dat in 

de toekomst vaker watertekorten zullen optreden.  

6.1.2 Autonome ontwikkelingen 

De zomer en het najaar van 2018 waren uitzonderlijk droog. Deze periode heeft het urgentiebesef versterkt 

en het belang van het Deltaprogramma Zoetwater onderstreept. De langdurige droogte van 2018 heeft op 

verschillende plaatsen en voor diverse gebruikers tot problemen geleid en (toekomstige) knelpunten 

inzichtelijk gemaakt. Daarbij heeft de door minister van Infrastructuur en Waterstaat ingerichte Beleidstafel 

Droogte bijgedragen aan het benoemen van lessen en maatregelen om in de toekomst beter voorbereid te 

zijn op droogte.  

Tegelijkertijd hebben de bestaande maatregelen uit het Deltaplan Zoetwater hun nut bewezen. Hierbij gaat 

het onder meer om het nieuwe peilbesluit voor het IJsselmeer, de Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden-

Nederland en Slim Watermanagement. Ook de verdringingsreeks voor oppervlaktewater heeft goed 

gefunctioneerd. Nederland bleek over het algemeen goed voorbereid op (dreigend) watertekort. Wel 

moesten er soms lastige prioriteiten gesteld worden en het was niet mogelijk alle schade te voorkomen. Dat 

was vooral zichtbaar op de hoge zandgronden, waar op de meeste plaatsen geen wateraanvoer mogelijk is. 

Uitzakkende grondwaterstanden leidden tot droogval van waterlopen en extreem lage grondwaterstanden. 

Daarnaast bleek verzilting moeilijk beheersbaar en was het IJsselmeer ook gevoeliger voor verzilting dan 

verwacht. 

Waar de tussen 2015 – 2017 in beeld gebrachte knelpunten en mogelijke maatregelen voortborduurden op 

de bestaande strategieën, heeft de droogte van 2018 laten zien dat er mogelijk meer nodig is om ook in de 

toekomst weerbaar te zijn en blijven tegen zoetwatertekort. De nieuwe inzichten in (toekomstige) knelpunten 

kunnen leiden tot herbevestiging van of opstellen van nieuw beleid voor het hoofdwater- en grondsysteem 

en tot bestuurlijke keuzes over nieuwe en of aangescherpte maatregelen. Ook kunnen maatregelen die op 

meer lange termijn waren voorzien naar voren worden gehaald. 

6.2 Aanpassingsvoorstel van het beleid Klimaatbestendige 
zoetwatervoorziening 

Er is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om met een stuurbaar buffernetwerk het 

hoofdwatersysteem meer klimaatbestendig te maken. Op basis hiervan lijkt een klimaatbestendige 

Watervoorziening Hoofdwatersysteem een kansrijke strategie voor de lange termijn zoetwatervoorziening 

vanuit het hoofdwatersysteem. Deze strategie richt zich op het slimmer verdelen en vasthouden van water. 

Wat betreft de klimaatbestendige watervoorziening hoofdwatersysteem is onderscheid te maken in vier 

maatregelclusters: 

• Optimaal profiteren van de voorraadbuffer IJsselmeer en Markermeer 

• Aanwijzen van zoetwaterbuffers in Midden-West Nederland als strategische zoetwatervoorziening 

• Aanwijzen van strategische zoetwaterbuffers in zuidrand Rijn-Maasmonding 

• Ontwikkelen operationeel instrument voor aanpassen waterverdeling Rijntakken bij lage afvoer 
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Figuur 6 Innamepunten oppervlaktewater voor zoetwater en drinkwater in Nederland. 

 

6.2.1 Huidig beleid 

In het Deltaprogramma 2015 wordt voorgesteld om de zoetwatervoorziening van West-Nederland op orde te 

houden door de calamiteitenaanvoer vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal stap voor stap uit te 

breiden. Het Rijk en de waterschappen zijn daar verantwoordelijk voor.  

De zoetwateraanvoer vanuit het Brielse Meer wordt stapsgewijs robuuster. Het optimaliseren van bestaande 

systemen is voorlopig genoeg.  

Om de verzilting te bestrijden vindt ‘slim watermanagement’ plaats, onder meer in de Hollandsche IJssel, het 

Amsterdam-Rijnkanaal, het Noordzeekanaal en de stuw bij Hagestein. 

Daarnaast voorziet de strategie in zuiniger gebruik van water, onder meer door toepassingen van innovaties 

in het regionale watersysteem en bij de gebruikers.  

6.2.2 Aanpassingsvoorstel 

Concreet wordt voorgesteld om bij (dreigende) watertekorten de vaste waterverdelingsregels uit de Tweede 

Nota Waterhuishouding (1984) los te laten om gericht delen van het benedenrivierengebied zoet te houden 

en de buffervoorraad op het IJsselmeer tussentijds aan te vullen. Zo wordt de zoetwatervoorziening van 
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West-Nederland en het IJsselmeergebied robuuster en is er minder water nodig is om zoutindringing bij de 

Nieuwe Waterweg tegen te gaan. Het bespaarde water kan bijvoorbeeld worden ingezet om bodemdaling in 

veenweidegebieden tegen te gaan. 

Midden-West Nederland 

Het huidige beleid is erop gericht om zoutindringing via de Nieuwe Waterweg zoveel mogelijk te voorkomen. 

Het nieuwe beleid voorkomt niet meer alle zoutindringing, maar stuurt op het efficiënt zoet houden van delen 

van het hoofdwatersysteem en van waaruit Midden-West Nederland van zoetwater voorzien kan worden 

(aanwijzen van strategische zoetwaterbuffers). In Midden-West Nederland betekent dit concreet de 

bovenloop van de Hollandse IJssel en Lek, plus het Amsterdam-Rijnkanaal aanwijzen als strategische 

zoetwaterbuffers. 

Het aanwijzen van deze zoetwaterbuffers vraagt soms om een aanpassing van de waterverdeling. De 

calamiteitenaanvoer vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal is bestaand beleid. Optimalisatie van deze 

route is mogelijk door situationeel meer water door te laten bij de stuw Hagestein en de Irenesluizen. Dit 

water wordt via het Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal aan de Waal onttrokken.  

Zuidrand Rijn-Maasmonding 

Het aanwijzen van het Hollandsdiep + Haringvliet als zoetwaterbuffer om zo de zoetwateronttrekkingspunten 

hier te faciliteren en de aanvoer van zoetwater naar het Brielse Meer robuust te houden is het behouden van 

de huidige praktijk. 

Waterbuffer IJsselmeer en Markermeer 

Om bij dreigende uitputting de zoetwaterbuffer in het IJsselmeergebied tussentijds te kunnen aanvullen, 

wordt de mogelijkheid onderzocht om water via het Amsterdam-Rijnkanaal naar het Markermeer aan te 

voeren. Deze maatregel moet het mogelijk maken om de watervoorraad in het IJsselmeergebied tijdig aan te 

vullen, ook als de IJsselafvoer onvoldoende is. De haalbaarheid van deze aanvoerroute wordt nog verder 

verkend.  

6.2.3 Andere opties 

Het verder vergroten van de buffer in het IJsselmeer 

De Deltabeslissing IJsselmeergebied voorziet in flexibel peilbeheer in het hoofdwatersysteem. De eerste 

stap leidt tot een structureel beschikbare zoetwatervoorraad, bestaande uit een waterschijf van 20 

centimeter in het IJsselmeer, het Markermeer en de Zuidelijke Randmeren. Nieuwe inzichten laten zien dat 

een bufferschijf van 20 cm richting 2050 bij de meest extreme klimaatscenario’s niet toereikend is in het 

scenario STOOM en extra maatregelen nodig zijn om de aanvoer te vergroten of schade te accepteren. Als 

meer zoetwater nodig is, dan kan deze voorraad met aanvullende maatregelen toenemen tot een waterschijf 

van 40 á 50 centimeter. Boven een buffervoorraad van 50 centimeter worden de consequenties voor het 

IJsselmeergebied erg groot en de kosten hoog (PlanMER tussentijdse wijziging NWP – Deltaprogramma 

P2015). Dit is niet realistisch geacht.  
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 Klimaatscenario’s 

Als Deltaland moet Nederland anticiperen op sociaal-

economische en klimatologische ontwikkelingen. De 

vier Deltascenario’s voor 2050 en 2100 (RUST, 

WARM, DRUK en STOOM) geven inzicht in mogelijke 

toekomstbeelden voor Nederland, bij meer of mindere 

mate van economische groei en klimaatverandering. 

De Deltascenario’s zijn gebaseerd op de klimaat-

scenario’s van het KNMI en de sociaaleconomische 

Welvaart- en Leefomgevings-scenario’s van het CPB 

en het PBL. Binnen het Deltaprogramma zijn de 

scenario’s sturend voor alle voorkeursstrategieën en 

maatregelen.   

 

 

Afvoerverdeling over de riviertakken bij lage waterstanden op het IJsselmeer aanpassen ten 
gunste van afvoer over de IJssel 

De mogelijkheid om meer water naar het IJsselmeer te sturen is bij middellage afvoeren beperkt tot de mate 

waarin de afvoer bij Driel nog kan worden geknepen. Bij lage afvoeren is de afvoer via Driel al minimaal en is 

het niet mogelijk om via Driel een groter deel van de Rijnafvoer de IJssel op te dringen. Om in een dergelijke 

situatie meer water naar de IJssel te sturen is een aanpassing nodig bij de kop van Pannerden. Dit water is 

dan niet meer beschikbaar voor de Waal en kan bij lage afvoeren grote gevolgen hebben voor de 

bevaarbaarheid voor de scheepvaart, bijvoorbeeld bij de ‘harde drempel’ bij Nijmegen. Om die reden valt 

deze optie af als niet realistisch.  

Toenemende watertekorten accepteren (referentie) 

In 2018 en in sommige delen van Nederland ook in 2019 waren het voorjaar, de zomer en het najaar 

uitzonderlijk droog. Deze lange droge periode heeft de urgentie van het Deltaprogramma Zoetwater 

onderstreept en was een stresstest voor waterbeheerders en watergebruikers in Nederland. De 

deltascenario’s laten zien dat als gevolg van klimaatverandering en verzilting de natuurlijke beschikbaarheid 

van voldoende water op de lange termijn afneemt, waardoor vaker watertekorten kunnen optreden. 

Daarnaast neemt de watervraag op veel plaatsen toe. Hierdoor zal schade ontstaan. Dit is de 

referentiesituatie. 

6.3 Effectbeoordeling Klimaatbestendige zoetwatervoorziening 

In de volgende paragrafen zijn de drie effectbeoordelingen voor het aanpassingsvoorstel Klimaatbestendige 

zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem uitgewerkt: beoordeling op doelbereik, beoordeling op 

milieueffecten en beoordeling per gebied. 

6.3.1 Beoordeling op doelbereik 

In onderstaande tabel is de effectbeoordeling van het doelbereik samengevat. Bij klimaatbestendige 

zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem neemt neemt de toegankelijkheid voor de scheepvaart op de Waal 

en rond de sluizen bij het Amsterdam-Rijnkanaal iets af. Maar draagt positief bij aan de zoetwatervoorraad 

en -beschikbaarheid. 

Tabel 6 Samenvattende tabel Klimaatmaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem 

Doel Beoordelingsaspect Totale effectbeoordeling 

Waterveiligheid Overstromingsrisico 0 

Zoetwater Zoetwatervoorraad. + 
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Doel Beoordelingsaspect Totale effectbeoordeling 

Waterbeschikbaarheid in gebieden 

zonder wateraanvoer  

0 

Zoet-zoutgradiënt rivieren en 

deltawateren 

0 

Waterkwaliteit en natuur KRW-doelen 0 

Natura 2000-

instandhoudingsdoelstellingen 

- 

Biodiversiteit 0 

Scheepvaart Nautische veiligheid 0 

Toegankelijkheid - 

Klimaatadaptatie Droogte + 

Hitte 0 

Wateroverlast 0 

Gevolgen van overstromingen 0 

 

Hieronder volgt per doel uit het beoordelingskader een toelichting op de effectbeoordeling. 

Waterveiligheid 

De klimaatbestendige watervoorziening hoofdwatersysteem komt in uitvoering bij lage of zeer lage 

waterafvoeren in de Rijntakken. De waterkeringen in Nederland zijn op veel hogere normen ontworpen. 

Hierdoor verandert de kans op overstromingen niet. De maatregelen hebben daarom geen invloed op 

waterveiligheid.  

Zoetwater  

De klimaatbestendige watervoorziening hoofdwatersysteem zorgt voor mogelijkheden om ook bij lage 

rivierafvoeren de zoetwaterbuffers in West-Midden Nederland, het IJsselmeergebied en zuidrand Rijn-Maas 

monding toch te blijven aanvullen en verversen. Dit is positief voor de zoetwatervoorraad in het 

hoofdwatersysteem en de onderliggende regionale watersystemen.  

De maatregelen hebben geen effect op gebieden zonder wateraanvoer.  

Het zo lang mogelijk tegen gaan van verzilting via de Nieuwe Waterweg wordt losgelaten. Bij lage afvoeren 

en dreigende verzilting wordt situationeel gestuurd op het zoet houden van de strategische zoetwater-

voorraden van waaruit de zoetwatervoorziening van Midden-West Nederland en de drinkwatervoorziening 

plaatsvindt. Een verschuiving in de waterverdeling in het benedenrivierengebied zelf leidt op zich niet tot een 

verschuiving in de zoet-zout gradiënt. Maar doordat het water (voor de daarvoor beoogde doeleinden) 

gebruikt kan worden, leidt dit wel tot een minimale verschuiving van de zoet-zout gradiënt. Het inzetten van 

de Amsterdam-Rijnkanaal-route voor het tussentijds aanvullen van de watervoorraad op het IJsselmeer leidt 

tot een kleine verschuiving in de zoet-zout gradiënt. Deze verschuivingen in de zoet-zout gradiënt vinden 

allen plaats in situaties van lage afvoeren en droogte. 

Waterkwaliteit en natuur 

Het ‘vrijspelen’ van water via de klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem biedt kansen 

voor natuur, bijvoorbeeld door een deel van de Rijnafvoer te benutten voor het langer openhouden van de 
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Kier in het Haringvliet en/of vergroting van de estuariene dynamiek. Daarnaast biedt het ook kansen voor 

vistrappen op andere locaties bijvoorbeeld bij Schellingwoude, die nu vaak ten behoeve van het besparen 

van water tijdens droogte dichtgezet worden. Of en hoe dit extra water ingezet gaat worden dient nog later 

nader bepaald te worden. Daarom worden naar aanleiding van dit besluit geen effecten verwacht. 

Verwacht mag worden dat de zoutindringing in iets sterkere mate op gaat treden tot in het Natura 2000-

gebied Oude Maas, omdat deze ten zuiden van Vlaardingen in open verbinding staat met de Nieuwe 

Waterweg. De Oude Maas is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege een aantal habitattypen die 

(zeer) gevoelig zijn voor verzilting: H3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het 

Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p., H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en 

van de montane en alpiene zones, H91E0 *Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae. Daarnaast is ook de kwalificerende soorten H1337 

Bever (Castor fiber) gevoelig voor verzilting. De habitatsoort H1340 *Noordse woelmuis (Microtus 

oeconomus arenicola) lijkt niet gevoelig voor enige verzilting. Dit betekent dat bij verdere uitwerking nader 

aandacht nodig is om deze negatieve gevolgen te mitigeren of te compenseren. 

Scheepvaart 

De maatregelen om te komen tot een klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem zorgen 

niet voor effecten op de nautische veiligheid.  

Het aanvoeren van zoetwater via het Amsterdam-Rijnkanaal om een groot deel van West-Nederland van 

water te voorzien heeft afhankelijk van de benodigde debieten negatieve effecten op de toegankelijkheid 

voor de scheepvaart. Wanneer grote aanvoer van water nodig is kan het nodig zijn om kolken bij de 

Irenesluizen tijdelijk te stremmen. Hierdoor is minder capaciteit beschikbaar voor de scheepvaart. Daarnaast 

zorgt onttrekken van water uit de Waal richting het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek voor een waterstands-

verlaging van 5-10 centimeter bij Sint Andries. De werkelijke waterstandsverlaging is afhankelijk van het 

benodigde debiet. Dit vermindert op dit deel van de Waal de toegankelijkheid voor de scheepvaart. Voor de 

scheepvaart over de hele Waal blijft de ‘harde laag’ bij Nijmegen maatgevend.  

Klimaatadaptatie 

De klimaatbestendige zoetwatervoorziening geeft robuustere opvang van droogtesituaties die gevolgen 

hebben in West-Midden Nederland. Het draagt niet bij aan beperken van hitte en/ of wateroverlast en draagt 

ook niet bij aan het beperken van de gevolgen van een zeespiegelstijging. 

6.3.2 Beoordeling op milieueffecten 

In onderstaande tabel staan de resultaten van de effectbeoordeling op de milieueffecten ten opzichte van de 

referentiesituatie. Het aanpassingsvoorstel scoort neutraal op de meeste milieueffecten.  

Tabel 7 Resultaten beoordeling van het aanpassingsvoorstel Klimaatbestendige zoetwatervoorziening 
hoofdwatersysteem op milieueffecten. 

Thema Beoordelingsaspect Score 

Natuur Ecosystemen en ecologische relaties 0 

Bodem Bodemstructuur/-waarden en 

bodemdaling 

0 

Verontreinigingen  0 

Grondwaterstanden en -stroming 0 

Gebruiksfuncties Wonen + 

Landschap 0 

Cultuurhistorie, erfgoed, archeologie 0 
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Thema Beoordelingsaspect Score 

Industrie/bedrijven en energie 0 

Landbouw + 

Visserij 0 

Recreatie 0 

Duurzaamheid CO₂ en andere broeikasgassen 0 

Natuurlijke hulpbronnen 0 

 

Natuur 

De effecten op natuur van klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem zijn beperkt maar 

bieden op termijn wel kansen voor het realiseren van natuurontwikkelingen. Dit is onderdeel van latere 

besluitvorming (zie ook beoordeling doelbereik).  

Bodem 

Bij klimaatbestendige zoetwatervoorzieningen zijn de noodzakelijke infrastructurele ingrepen zeer beperkt. 

Mogelijk dienen enkele sluizen aangepast te worden. Verder bestaat het voornemen vooral uit maatregelen 

om de bestaande infrastructuur anders in te zetten en zo andere waterstanden te bewerkstellingen. De 

bodemstructuur wordt hierbij niet aangetast. 

Er komen geen verontreinigingen vrij bij Klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem. 

De kwel achter de dijken in West-Nederland kan iets zouter worden dan in de huidige situatie omdat de 

zoetwatertegendruk op de Nieuwe-Waterweg minder wordt. Deze effecten zullen dusdanig kortstondig zijn, 

dat het effect als nihil is verondersteld op grondwaterstromen. Daarnaast worden met het instellen van 

zoetwaterbuffers essentiële locaties zoet gehouden en ontstaan meer mogelijkheden voor doorspoelen om 

verzilting te bestrijden.  

Gebruiksfuncties 

Door de klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdsysteem worden zoetwater tekorten voorkomen. Dit 

is positief voor de gebruiksfunctie wonen.  

Klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem tast landschappelijke waarden en erfgoed niet 

aan, dus een neutraal effect.  

Door klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem is het tot 2070 niet nodig om de huidige 

Maeslantkering te vervangen om verdere zoutindringing te voorkomen. Hierdoor zijn de effecten op de 

bedrijvigheid beperkt tot de effecten voor de scheepvaart (zie beoordeling doelbereik). 

De landbouw in West-Nederland krijgt minder last van verzilting, dus een positief effect. 

Een klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem heeft geen invloed op de visstand en dus 

geen effect op de visserij. 

Bij klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem neemt de doorvaartdiepte op de Waal bij 

Sint Andries tijdelijk af, maar niet dusdanig dat recreatievaart belemmerd wordt. 
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Duurzaamheid 

Klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem maakt vooral gebruikt van de bestaande 

infrastructuur en er zijn wellicht kleinschalige ingrepen nodig die ook leiden tot emissies of gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen. Overigens zijn bij het behouden van het huidige beleid grote ingrepen nodig. 

Effecten op duurzaamheid zijn daarom neutraal beoordeeld.  

6.3.3 Beoordeling per gebied 

Klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem kan mogelijk effecten hebben binnen het 

watersysteem van de Rijn-Maasdelta. De klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem heeft 

vooral effect in situaties met lage rivierafvoeren en beperkte neerslag. Het interfereert mogelijk met een 

aantal andere voornemens van het Nationaal Water Programma 2022-2027, waaronder de Herijking 2021 

van het Deltaprogramma. Welke dat zijn of worden is nog niet bekend, omdat het planMER voor het 

Nationaal Water Programma integraal wordt opgesteld in het voorjaar van 2020. Vooralsnog is gebruik 

gemaakt van de voorlopige lijst van voornemens die staan in de NRD voor het planMER Nationaal Water 

Programma 2022-2027, alsmede van de update van de voornemens die daarin staan voor het 

Deltaprogramma. 

Omdat alle andere ingrepen in het watersysteem van de Rijn-Maasdelta vooral gericht zijn op situaties 

gemiddelde omstandigheden of met te veel water én omdat de klimaatbestendige zoetwatervoorziening 

hoofdwatersysteem een tijdelijk karakter heeft zonder grote structurele invloed op het watersysteem, 

interfereert de klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem naar verwachting niet met 

andere voornemens van het Nationaal Water Programma 2022-2027.  

6.4 Aanpassingsvoorstel beleid Herstel grondwatervoorraden 

De zomer van 2018 werd gekenmerkt door een ongebruikelijk lange droogteperiode van 45 dagen, inclusief 

een hittegolf van 13 dagen. Op 2 augustus was het neerslagtekort 278 mm en was er officieel sprake van 

een landelijk watertekort. Daarmee was de droogte op dat moment ernstiger dan begin augustus 1976, de 

meest droge zomer in de waarnemingen. Opvallend is dat dit beeld voor het hele stroomgebied van Rijn en 

Maas gold en zich uitstrekte tot Scandinavië. 

De droogte was vooral merkbaar op de hoge gronden van Zuid- en Oost-Nederland, waarnaar geen aanvoer 

vanuit het hoofdwatersysteem mogelijk is, en men vooral is aangewezen op water in de diepe of ondiepe 

ondergrond. Agrariërs trachtten teruglopende oogsten als gevolg van de droogte met beregening te 

voorkomen, maar in de loop van de zomer besloten waterschappen steeds vaker tot beregeningsverboden. 

De deltascenario’s houden rekening met dergelijke droogtes, die volgens het KNMI in de toekomst vaker, 
langer en intenser kunnen optreden. Het Deltaplan Zoetwater bevat maatregelen die ervoor zorgen dat 
tijdens toekomstige droogteperiodes de zoetwatervoorziening zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. 
 
Anders dan de meeste andere regio's is op de Hoge Zandgronden veelal geen substantiële aanvoer van 
water uit het hoofdwatersysteem mogelijk. De zandgronden zijn voornamelijk aangewezen op de 
beschikbaarheid van grondwater. Vasthouden, bergen en infiltratie van neerslagwater zijn daarom 
belangrijke instrumenten om de beschikbaarheid van water voor de diverse functies te garanderen. 
Vanwege de grote verwevenheid van functies en ontwikkelingen op de Hoge Zandgronden is een integrale 
aanpak noodzakelijk. Uiterlijk in 2021 hebben de overheden hier met het hele gebied over gecommuniceerd 
en hebben ze transparantie geboden over de beschikbaarheid van zoetwater. In de periode tot 2030 komen 
de benodigde maatregelen en afspraken tot stand, waarbij de meest urgente maatregelen prioriteit krijgen. 

 

6.4.1 Huidig beleid 

In het Deltaprogramma 2015 is de voorkeursstrategie Zoetwater van de Hoge Zandgronden op hoofdlijnen 

beschreven. Het voorstel voor de Deltabeslissing Zoetwater vormt het kader voor deze voorkeursstrategie. 

De hoofdlijnen zijn: 

1. Water conserveren (besparen en vasthouden). Op de eerste plaats staat water conserveren in het 

eigen gebied. Dat is mogelijk door een deel van het jaarlijkse neerslagoverschot, dat nu nog in het 
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winterhalfjaar en vroege voorjaar wordt afgevoerd, op te slaan. Maatregelen hiervoor zijn bijvoorbeeld: de 

bodemstructuur verbeteren, het peil voorafgaand aan een periode van droogte opzetten in combinatie 

met peilgestuurde drainage, beekdalen herinrichten voor het vergroten van de grondwatervoorraad en de 

aanleg van groenblauwe structuren in stedelijk gebied (buffers). Daarnaast is inzet op water besparen 

van belang, door zo zuinig mogelijk met het beschikbare water om te gaan. 

2. Water aanvoeren. Zeker in droge perioden is wateraanvoer van buiten het gebied een welkome 

aanvulling. Ook nu ontvangen delen van de Hoge Zandgronden aanvoer van oppervlaktewater: de 

zuidelijke Zandgronden via de Maas en de Midden-Limburgse en Brabantse kanalen en de oostelijke 

Hoge Zandgronden via de IJssel en het IJsselmeer. De doelmatigheid van deze aanvoer kan groter 

worden door de doorvoermogelijkheden te verruimen en voor de hand liggende uitbereidingen tot stand 

te brengen. Deze aanvoer kan het sparen van water ondersteunen, vooral door de grondwatervoorraad 

aan te vullen in tijden van voldoende beschikbaarheid. Enkele gebieden die nu al zoetwater uit het 

hoofdwatersysteem ontvangen, krijgen op korte termijn een beperkte extra aanvoer, met maatregelen om 

de aanvoer te optimaliseren en de afspraken over het vergroten van de capaciteit van de Noordervaart 

van 4,3 naar 5,4 m3/seconde. Op de middellange en lange termijn blijft de mogelijkheid open om in 

enkele gevallen een beperkte extra wateraanvoer uit het hoofdwatersysteem tot stand te brengen, door 

verdere vergroting van de capaciteit van de Noordervaart en extra aanvoer vanuit de IJssel en het 

IJsselmeer naar de oostelijke hoge zandgronden van Overijssel en Gelderland, onder meer via de 

Twentekanalen en door aansluiting van de Liemers op het voorzieningengebied. 

3. Watertekorten accepteren en adapteren. Steeds vaker zullen perioden optreden waarin de eigen 

watervoorraad van een gebied uitgeput is en aanvoer beperkt of niet mogelijk is, waarbij bovendien 

binnen het gebied verschillen in de waterbeschikbaarheid zullen optreden. In die situaties kan het 

noodzakelijk zijn tekorten te accepteren en het gebruik adapteren, bijvoorbeeld door de bedrijfsvoering en 

wellicht ook natuurdoeltypen aan te passen. In sommige gevallen zal het technisch wel mogelijk zijn 

tekorten te voorkomen, maar (bedrijfs)economisch slimmer zijn tekorten te accepteren. Maatregelen 

kunnen bijvoorbeeld zijn: spoel- en afvalwater hergebruiken, naaldbos omzetten in loofbos of 

overstappen op klimaatbestendige teelten. De Deltabeslissing Zoetwater en deze voorkeursstrategie, met 

de daarin genoemde keuzen en maatregelen, vormen de basis voor het uitwerken van de 

waterbeschikbaarheid voor de Hoge Zandgronden. 

De Hoge Zandgronden zetten toenemend in op gebiedsgericht maatwerk in gebiedsprocessen. De meeste 

maatregelen zijn lokaal of regionaal van aard. Met alle betrokken partners wordt in gebiedsprocessen op 

lokaal niveau dialoog gevoerd. De regio zet in op een gedragen en integrale aanpak en de meeste 

maatregelen dienen, naast een zoetwaterdoel, ook andere doelen. De Hoge Zandgronden bestaan uit de 

regio’s Zuid en Oost. De regio’s hebben samen het kennisprogramma Lumbricus opgezet, waarin 

kennisontwikkeling en vernieuwing een plaats hebben gekregen. 

6.4.2 Aanpassingsvoorstel 

Concreet wordt voorgesteld om de verschillende typen maatregelen eerder in de tijd uit te voeren. In 

gebieden waar de grondwatervoorraden in 2018 en 2019 onder druk hebben gestaan leggen beheerders 

een extra accent bij het actief vergroten van de grondwatervoorraad. Zowel op lokaal als regionaal 

schaalniveau wordt hiertoe een groot aantal maatregelen voorbereid en uitgevoerd. De droogte is aanleiding 

om in de regionale bestuurlijke overleggen een extra impuls te geven aan de transitie naar meer grondwater 

voorraadbeheer op de zandgronden. 

6.4.3 Andere opties 

Ten opzichte van het voornemen zoals dat staat in voorgaande paragraaf 6.4.2 en de referentie die uitgaat 

van een latere uitvoering van de voorkeursstrategie, zijn geen andere opties gevonden in de beschikbare 

documentatie. In m.e.r.-opzicht zijn er dus geen alternatieven voorhanden. 

6.5 Effectbeoordeling Herstel grondwatervoorraden 

In de volgende paragrafen zijn de drie effectbeoordelingen voor het aanpassingsvoorstel Herstel 

grondwatervoorraden uitgewerkt: beoordeling op doelbereik, beoordeling op milieueffecten en beoordeling 

per gebied. 
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6.5.1 Beoordeling op doelbereik 

In onderstaande tabel is de effectbeoordeling van het doelbereik samengevat. De maatregelen om het 

herstel van de grondvoorraden te bewerkstelligen dragen positief bij aan een aantal doelen.  

Doel Beoordelingsaspect Totale effectbeoordeling 

Waterveiligheid Overstromingsrisico 0 

Zoetwater Zoetwatervoorraad 0 

Waterbeschikbaarheid in gebieden 

zonder wateraanvoer  

++ 

Zoet-zoutgradiënt rivieren en 

deltawateren 

0 

Waterkwaliteit en natuur KRW-doelen + 

Natura 2000-

instandhoudingsdoelstellingen 

+ 

Biodiversiteit + 

Scheepvaart Nautische veiligheid 0 

Toegankelijkheid 0 

Klimaatadaptatie Droogte + 

Hitte 0 

Wateroverlast 0 

Gevolgen van overstromingen 0 

 

Waterveiligheid 

De maatregelen om herstel van de grondwatervoorraden te bewerkstelligen zijn erop gericht om water vast 

te houden of minder snel te laten wegstromen. Het gaat hierbij specifiek over de Hoge Zandgronden in Oost- 

en Zuid-Nederland. Zowel vanwege de ligging van het projectgebied (er is geen overstromingsrisico 

aanwezig) als vanwege de situatie (watertekort in plaats van waterovermaat), heeft herstel van de 

grondwatervoorraden geen effect op het overstromingsrisico.  

Zoetwater 

De zoetwatervoorraad van IJsselmeergebied e.d. zal niet worden beïnvloed. De intentie van de maatregelen 

is om de grondwatervoorraad te verzekeren en aan te vullen, maar dit heeft alleen in de landsdelen met 

hoge zandgronden een positief effect.  

Het herstel van grondwaterstanden op de hoge zandgronden is specifiek bedoeld om de waterbeschikbaar-

heid in gebieden zonder wateraanvoer te bevorderen. Door het waterbergend vermogen te verhogen, water 

te besparen en te adapteren aan de nieuwe beschikbaarheid is er langer meer water beschikbaar tijdens 

perioden van schaarste voor verschillende doeleinden zoals landbouw, drinkwater of industrie. Dit is zeer 

positief gewaardeerd op het doel van zoetwaterbeschikbaarheid.  

Deze maatregelen worden niet in de omgeving van rivieren en deltawateren uitgevoerd. Hierdoor is er geen 

effect op de zoet-zoutgradiënt in rivieren en deltawateren.  
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Waterkwaliteit en natuur 

De KRW-doelstellingen hebben als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te 

waarborgen. Door het herstel van grondwaterstanden in de beekdalen, en dan met name het herinrichten 

van beekdalen voor het vergroten van de grondwatervoorraad en de aanleg van groenblauwe structuren in 

stedelijk gebied (buffers), vindt verbetering van de ecologische waterkwaliteit plaats. De KRW-doelen 

worden door deze maatregelen dus eerder behaald.  

Verdroging uit zich in lagere grondwaterstanden en/of afnemende kwel. De actuele grondwaterstand is zo 

lager dan de gewenste/benodigde grondwaterstand en vormt een probleem voor een aantal Natura 2000-

gebieden in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Overijssel. Van het herstel van de grondwater-

standen profiteren Natura 2000-gebieden die voor verdroging gevoelige habitattypen bevatten. Daarnaast 

zal beekherstel voor een aantal Natura 2000-gebieden in beekdalen ook positief zijn. 

Naar verwachting zal de biodiversiteit verbeteren door herstel van de grondwaterstanden. De toegang tot 

water zal vergemakkelijkt worden voor flora en fauna. Hierdoor zullen de effecten van verdroging 

verminderen.  

Scheepvaart 

Het herstel van de grondwaterstanden op de hoge zandgronden vindt grotendeels plaats in wateren en op 

gronden waar geen beroepsscheepvaart plaatsvindt. De beperkte verhoging van het debiet in de 

Noordervaart, Twentekanalen e.d. is niet van invloed op de scheepvaart.  

Klimaatadaptatie 

Het herstel van de grondwaterstanden is erop gericht om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, 

met name perioden van langdurige droogte. Het herstel van de grondwaterstanden heeft specifiek tot doel 

om het grondwaterpeil te verhogen. Neerslag wordt minder snel afgevoerd, door het waterbergend 

vermogen te verhogen, water te besparen en gebruiksfuncties aan te passen aan de nieuwe 

waterbeschikbaarheid. Hierdoor komt er meer water beschikbaar en dragen de maatregelen daarmee 

positief bij aan het beperken van droogte. 

Onderdeel van de klimaatverandering is ook vaker en meer extreme neerslag. Hierdoor kan lokaal 

wateroverlast optreden. Dit heeft doorgaans te maken met de structuur van de stedelijke omgeving. De 

verwachting is dat het herstel van de grondwaterstanden hierop geen invloed heeft.  

6.5.2 Beoordeling op milieueffecten 

In onderstaande tabel staan de resultaten van de effectbeoordeling op de milieueffecten ten opzichte van de 

referentiesituatie. 

Thema Beoordelingsaspect Score 

Natuur Ecosystemen en ecologische relaties + 

Bodem Bodemstructuur/-waarden en 

bodemdaling 

+ 

Verontreinigingen  0 

Grondwaterstanden en -stroming ++ 

Gebruiksfuncties Wonen 0 

Landschap + 

Cultuurhistorie, erfgoed, archeologie + 
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Thema Beoordelingsaspect Score 

Industrie/bedrijven en energie + 

Landbouw 0 

Visserij 0 

Recreatie 0 

Duurzaamheid CO₂ en andere broeikasgassen + 

Natuurlijke hulpbronnen 0 

 

Hieronder staat per thema uit het beoordelingskader een toelichting op de effectbeoordeling. 

Natuur 

De effecten op natuur zijn overwegend positief. Door herstel van de grondwaterstanden wordt de verdroging 

tegengegaan. Met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren heeft de natuur het op de hoge zandgronden 

steeds zwaarder. De voorgestelde maatregelen gaan deze trend tegen en hebben daarmee een positief 

effect op ecosystemen en ecologische relaties.  

Bodem 

Door de verdroging als gevolg van klimaatverandering droogt de bodem uit. De effecten op de 

bodemstructuur/-waarden worden met de maatregelen om grondwaterstanden te herstellen teniet gedaan.  

De maatregelen hebben daardoor een positieve invloed op de bodemstructuur/-waarden.  

Herstel van de grondwatervoorraden heeft geen effect op verontreiniging. Aanwezige verontreinigingen 

worden niet verminderd.  

De intentie van de maatregelen is om de grondwaterstanden te herstellen en aan te vullen. De maatregelen 

gaan de huidige trend van verdroging tegen. Dit heeft zeer positieve gevolgen voor de grondwaterstanden 

en -stroming.  

Gebruiksfuncties 

De maatregelen om de grondwatervoorraad te herstellen hebben geen effect op de gebruiksfunctie wonen. 

Door de maatregelen zullen de grondwaterstanden consistenter blijven. Dit heeft op landschappelijk niveau 

tot gevolg dat de natuur beter in stand kan blijven. De maatregelen hebben daardoor een positief effect op 

landschap.  

Met de huidige trend van klimaatverandering zal verdroging in de zomer vaker optreden. Dit resulteert in een 

grotere fluctuatie van de grondwaterstanden tussen seizoenen en dit heeft negatieve gevolgen voor objecten 

van archeologische waarde in de bodem. Doordat de maatregelen leiden tot een consistenter grondwaterpeil 

in deze gebieden, blijven objecten in de bodem beter bewaard.  

Herstel van de grondwatervoorraden heeft een direct effect op industrie/bedrijven en energie. In tijden van 

droogte zal er meer water beschikbaar zijn, met als gevolg dat de verdringingsreeks voor waterbeschikbaar-

heid voor gebruikstoepassingen later in werking hoeft te treden. Industrie heeft daar baat bij.  

De landbouw heeft in grote lijnen baat bij de uitvoer van de maatregelen. Herstel van de grondwater-

voorraden leidt ertoe dat grondwater beter beschikbaar is, zodat gewassen minder last ondervinden van 

verdroging. Er zal minder vaak een beregeningsverbod hoeven te worden uitgeroepen door de 

waterschappen. In structurele zin zullen echter bepaalde landbouwactiviteiten niet meer overal uitvoerbaar 

zijn (‘teelt volgt peil’). Dit betekent dat de keuzevrijheid van agrariërs beperkt wordt. Bepaalde landbouw-
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activiteiten zullen zelfs beëindigd moeten worden op bepaalde locaties. Al met al is het effect op landbouw 

beoordeeld als neutraal. 

Er vindt geen commerciële visserij plaats op de hoge zandgronden, de maatregelen hebben geen effect op 

de visserij.  

Herstel van de grondwatervoorraden heeft geen effect op recreatie.  

Duurzaamheid 

Door klimaatverandering zijn de hoge veengronden sneller aan het oxideren, met als gevolg het vrijkomen 

van CO2 en andere broeikasgassen. Herstel van de grondwatervoorraden heeft tot gevolg dat de verdroging 

minder effect heeft op de hoge veengronden. De maatregelen hebben daardoor een positief effect op CO2-

uitstoot. 

Er zijn geen natuurlijke hulpbronnen die worden geëxploiteerd op de hoge zandgronden. De maatregelen om 

de grondwatervoorraden te herstellen hebben daardoor geen effect hierop. 

6.5.3 Beoordeling per gebied 

Herstel van de grondwatervoorraden kan mogelijk effecten hebben binnen het watersysteem van de hoge 

zandgronden. Het interfereert mogelijk met een aantal andere voornemens van het Nationaal Water 

Programma 2022-2027. Welke dat zijn of worden is nog niet bekend, omdat het planMER voor het Nationaal 

Water Programma integraal wordt opgesteld in het voorjaar van 2020. Vooralsnog is gebruik gemaakt van 

de voorlopige lijst van voornemens die staan in de NRD voor het planMER Nationaal Water Programma 

2022-2027, alsmede van de update van de voornemens die daarin staan voor het Deltaprogramma. 

In de NRD staat een aantal andere voornemens die ook spelen in het watersysteem van de hoge 

zandgronden. Echter, deze zijn alle gericht op de waterkwaliteit en hebben beperkt relatie tot de 

grondwaterstanden. Daarom interfereert het grondwaterherstel naar verwachting beperkt met andere 

voornemens van het Nationaal Water Programma 2022-2027.  

6.6 Samenvatting effectbeoordeling aanpassingsvoorstellen 

Het aanpassingsvoorstel Klimaatbestendige zoetwatervoorraad heeft positieve gevolgen op het vlak van 

zoetwatervoorziening, opvang van droogte en de gebruiksfuncties wonen en landbouw die hiervan 

profiteren. Maar aandachtspunten zijn de scheepvaart en bepaalde Natura 2000-waarden langs de Oude 

Maas. 

Het herstel van de grondwatervoorraden heeft voor grondwaterstanden zeer positieve gevolgen. Het is 

positief voor de zoetwatervoorziening, natuur en een aantal gebruiksfuncties. Door het verminderen van de 

veenoxidatie leidt het tot minder CO2-uitstoot.  
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7 KANSEN EN RISICO’S  

7.1 Inleiding 

In hoofdstuk 4 zijn de uitkomsten van het trechteringsproces beschreven. Hieruit volgde dat twee 

aanpassingsvoorstellen leiden tot milieugevolgen buiten de planperiode, waarvan de kansen en risico’s 

beschreven worden in dit hoofdstuk.  

7.2 Weerbaarheid tegen zoetwatertekort 

Het aanpassingsvoorstel voor de Deltabeslissing Zoetwater is als volgt: Zoetwaterdoel voor 2050: In 2050 

moet Nederland weerbaar zijn tegen zoetwatertekort. Deze aanpassing zou een toevoeging zijn aan de 

Deltabeslissing Zoetwater van DP2015.  

De exacte invulling van dit doel wordt in een later stadium bepaald. Wat weerbaar precies is, wordt 

regionaal/lokaal in samenspraak met watergebruikers en waterbeheerders bepaald via het doorlopen van 

het proces van waterbeschikbaarheid. 

Dit voorstel veroorzaakt milieugevolgen na de planperiode 2022-2027. Als gevolg daarvan worden in deze 

effectbeoordeling enkel de kansen en risico’s ingeschat die betrekking hebben op dit doel of die door dit doel 

kunnen worden veroorzaakt.  

Kans of risico Omschrijving 

Kans Binnen de Deltabeslissing Zoetwater worden eerder, grondiger en duurzamer maatregelen 

genomen voor een klimaatbestendige zoetwatervoorziening van het hoofdwatersysteem. 

Kans Voor het herstel van de grondwaterstanden en voor mitigatiemaatregelen van vergroting van de 

zoetwatervoorraad IJsselmeer komen eerder en meer middelen beschikbaar. 

Kans  Beter begrip, afstemming en samenwerking van de waterbeheerders op lokaal, regionaal en 

nationaal niveau leidt tot een effectievere en efficiëntere strategie. 

Kans  Een eenduidige definitie van weerbaarheid tegen zoetwatertekort versterkt de onderhandelings-

positie internationaal ten aanzien van het waterverbruik uit de rivieren. 

Risico  De discussie zou kunnen stranden doordat de definitie van weerbaarheid te vaag blijft en/of als er 

geen urgente situaties optreden in de komende jaren (momentumverlies). 

 

7.3 Optie openhouden van stijging van het winterpeil tot 30 cm in 
het Markermeer ná 2050 

De optie om een winterpeilstijging van het Markermeer tot 30 cm op termijn open te houden komt voort uit 

het ISWP-advies om voor het Markermeer ná 2050 voor het gemiddeld winterpeil ook een beleidsmatige 

speelruimte van maximaal 30 cm op te nemen en is overgenomen in de Herijking Deltabeslissingen 2021. 

Overtollig water van het IJsselmeer wordt anno 2019 door de spuivoorzieningen in de Afsluitdijk geloosd op 

de Waddenzee. Door de stijging van de zeespiegel wordt het spuien van water in de toekomst moeilijker. 

Om te zorgen dat tot 2050 het gemiddelde winterpeil in het IJsselmeer (bij stijgende zeespiegel) gelijk blijft 

en pieken in de waterstanden niet toenemen worden er in het spuicomplex Den Oever pompen geplaatst en 

extra spuicapaciteit gerealiseerd. De staande Deltabeslissing is dat het gemiddeld winterpeil tot 2050 niet zal 

stijgen. Voor de periode na 2050 blijft de optie open voor een peilstijging van maximaal 30 cm.  
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Kans of risico Omschrijving 

Kans Een potentieel positief effect op de zoetwatervoorziening, namelijk wanneer gekozen wordt voor het 

creëren van een grotere waterbuffer in de zomer. Het hogere winterpeil geeft dan een garantie dat 

die buffer in het voorjaar altijd volledig gevuld kan worden. Echter, de voorkeursstrategie van het 

Deltaprogramma zoetwater is nu niet om de buffervoorraad te vergroten, maar om in droge periodes 

via het Amsterdam-Rijnkanaal meer water uit de Lek naar het Markermeer te voeren. 

Kans Er wordt meer diepgang gecreëerd, hetgeen in principe gunstig is voor de scheepvaart. 

Kans  Meer waterbergend vermogen in tijden van neerslagoverschot.  

Kans  Voor natuur kan een hoge waterstand in de winter het positief effect leveren van doorspoeling van 

rietzones. 

Risico  Ten behoeve van een hoger winterpeil in het Markermeer zullen alle bruggen en sluizen constructief 

en voor de beoogde functie gecontroleerd, en mogelijk op orde gebracht, moeten worden. Dit kan 

tijdelijke hinder opleveren. 

Risico Een hoger winterpeil vergroot het hoogteverschil met omliggende natuurgebieden zoals 

Oostvaardersplassen. Dit hindert ecologische relaties. Dit treedt seizoensmatig periodiek op en is 

technisch deels oplosbaar. 

Risico Mogelijke toename van wateroverlast voor verschillende gebruiksfuncties langs het Markermeer. 
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BIJLAGE: CATEGORISERING AANPASSINGSVOORSTELLEN 
CATEGORISERING DELTAPROGRAMMA 

De bijlage bevat een tabel met de voorstellen voor aanpassing van de Deltabeslissingen en bijbehorende 

voorkeursstrategieën. Deze informatie is afkomstig uit de synthesedocumenten. Voor elke aanpassing is het 

trechteringsproces uit de NRD voor het planMER voor het Nationaal Water Programma 2022-2027 

doorlopen. De resultaten ervan staan ook in de tabel gepresenteerd. Daarmee vormt de tabel de basis voor 

voorliggende milieueffectbeoordeling. 
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Deltabeslissing waterveiligheid Deltabeslissing Waterveiligheid niet 

aanpassen aangezien er op dit moment 

geen nieuwe inzichten of 

ontwikkelingen zijn die hier aanleiding 

toe geven: De deltabeslissing 

Waterveiligheid 2014 wordt nog 

steeds als adequaat beschouwd.

Ja Ja Cont. Nee x x x x x x

Deltabeslissing waterveiligheid Het KNMI zal in 2021 met een nieuw 

klimaatsignaal- en in 2023 met nieuwe 

klimaatscenario’s komen. Hieruit zal 

meer duidelijk worden over de kans op 

extreem weer en extreme 

rivierafvoeren. Ook dit zal als input 

dienen voor de volgende herijking en 

kan (deels) ook meegenomen worden 

bij de evaluatie van de normen in 

2024.

Nee, procesafspraak voor nader 

onderzoek

x

Deltabeslissing waterveiligheid In 2019 wordt een 

gevoeligheidsanalyse uitgevoerd naar 

de betekenis van de 

woningbouwopgave voor de 

deltabeslissing Waterveiligheid, als 

onderdeel van de herijking. De 

resultaten komen in DP2021 te staan 

en vormen input voor de evaluatie van 

het waterveiligheidsbeleid (2024).

Nee, procesafspraak voor nader 

onderzoek

Deltabeslissing zoetwater - Onderzoek naar maatregelen om de 

watervraag te beperken en 

maatregelen om het aanbod te 

stabiliseren of te vergroten

- Aanpassing voorkeursstrategie

- Uitvoering maatregelen

Nee, het is een onderzoek x

Deltabeslissing zoetwater - Uitwerking van definitie weerbaar via 

het doorlopen van het proces van 

waterbeschikbaarheid

- Uitvoering maatregelen gericht op 

waterbeschikbaarheid, waaronder de 

watervraag beperken en/ of het 

aanbod stabiliseren of vergroten.

Nee, het is een proces om te komen 

tot een definitie van het doel en in 

die zin eigenlijk van een hogere 

orde

x x x x x x

Deltabeslissing zoetwater - Zoetwaterdoel voor 2050: In 2050 

moet Nederland weerbaar zijn tegen 

zoetwatertekort.

Ja Nee

Deltabeslissing zoetwater - Klimaatbestendige 

zoetwatervoorziening 

Hoofdwatersysteem. Hierbij gaat het 

om het slimmer verdelen en 

vasthouden van water,

wat leidt tot een robuustere of 

klimaatbestendige watervoorziening 

uit het hoofdwatersysteem. Het gaat 

om

een kansrijke strategie waarvoor 

nadere uitwerking nodig is en er 

moet nog een zorgvuldige afweging 

van

belangen worden gemaakt.

- Aanpassing voorkeursstrategie.

- Maatregelen om water vast te 

houden.

- Aanpassing afvoerverdeling

Ja Ja Nieuw x x x x x

Deltabeslissing zoetwater Uitwerking waterbeschikbaarheid

- Aanwijzing van gebieden waaraan 

prioriteit wordt gegeven bij de 

uitwerking van waterbeschikbaarheid.

- Het Deltaprogramma Zoetwater gaat 

in de tweede fase door met

de uitwerking van 

waterbeschikbaarheid en zet daarbij in 

op verbreding van de dialoog naar 

thema’s zoals

waterkwaliteit en ruimtelijke 

adaptatie.

- Hierbij voeren overheden en 

gebruikers samen een dialoog in

drie stappen: transparantie (inzicht 

geven en krijgen), optimaliseren 

(verbeteren en afwegen) en afspraken

maken en vastleggen worden 

doorlopen.

- Afspraken over acties en maatregelen 

in de urgente gebieden

Nee, procesafspraken. Uitwerking 

volgt in regionale gebiedsprocessen

x x x x x x

Deltabeslissing zoetwater - Herstel van de 

grondwatervoorraden via water- en 

peilbeheer. In gebieden waar de 

grondwatervoorraden in 2018 en 

2019 onder druk hebben gestaan 

zetten beheerders waar mogelijk in 

op herstel via water- en peilbeheer.

Daarbij wordt een extra accent bij het 

actief vergroten van de 

grondwatervoorraad gelegd 

- Zowel op lokaal als regionaal 

schaalniveau wordt hiertoe een groot 

aantal maatregelen voorbereid en 

uitgevoerd. 

Ja Ja Nieuw x

Deltabeslissing zoetwater Slim Watermanagement

- Afspraken over operationeel beheer 

tijdens watertekort tussen 

waterbeheerders.

- Uitwerking van gezamenlijke 

redeneerlijnen bij watertekort door 

waterbeheerders.

Nee, procesafspraken. x x x x x x

Deltabeslissing Ruimtelijke 

adaptatie Vitale en kwetsbare functies: 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van partijen voor vitale en kwetsbare 

functies, in plaats van dat alle sectoren 

bij het Rijk belegd liggen. 

Nee, procesafspraak

Deltabeslissing Ruimtelijke 

adaptatie

Vitale en kwetsbare functies: 

Uitbreiding van de kwetsbaarheden in 

beeld brengen naar alle 

klimaatdreigingen (naast 

overstroming, ook wateroverlast, 

droogte en hitte).

Nee, is onderzoek en 

procesafspraken waar concrete 

uitwerking nog uit moet volgen

Deltabeslissing Ruimtelijke 

adaptatie

Nadere omschrijving termen 

waterrobuust en klimaatbestendig: 

Uitwerking van een aantal 

procesmatige vereisten aan de 

inrichting van een gebied.

Nee, procesafspraak. Concrete 

uitwerking vindt plaats in regionale 

gebiedsprocessen

Deltabeslissing Ruimtelijke 

adaptatie

Benoemen van tussendoelen tussen nu 

en 2050 (4 opties staan nog open).

Nee, procesafspraak x x x x x x

Deltabeslissing Ruimtelijke 

adaptatie

Overheden werken in regionale 

gebiedsprocessen aan een gedragen 

ambitie en een adaptatiestrategie. De 

beleidsmatige en juridische 

doorwerking van deze ambitie borgen 

zij in programma’s en kaders en wet- 

en regelgeving.

Nee, procesafspraak

Concrete beleidskeuze 2022-2027

Procesmatige keuze Voortzetting bestaand beleid

Deltabeslissing of  

voorkeurstrategie Aanpassing van beleid Vervolgbesluiten (na 2027)

Resultaat: Trechteringsproces Gebieden
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Deltabeslissing Ruimtelijke 

adaptatie

De overheden stimuleren en faciliteren 

door het gezamenlijk kennis 

ontwikkelen en delen door 

samenwerking op lokale, regionale, 

nationale en internationale schaal en 

door meekoppelkansen te benutten.

Nee, procesafspraak 

Deltabeslissing Ruimtelijke 

adaptatie

De overheden zorgen ervoor dat 

ontwrichting zo veel mogelijk wordt 

voorkomen door nationale vitale en 

kwetsbare functies in 2050 beter 

bestand te laten zijn tegen de gevolgen 

van overstromingen, en zo nodig ook 

tegen de gevolgen van wateroverlast, 

hitte en droogte.

Nee, procesafspraak. Concrete 

uitwerking vindt plaats in regionale 

gebiedsprocessen

Deltabeslissing Ruimtelijke 

adaptatie

De overheden zijn voorbereid op het 

handelen bij calamiteiten.

Nee, procesafspraak

Deltabeslissing Ruimtelijke 

adaptatie

De zesjaarlijkse herijking van de 

Deltabeslissing wordt steeds benut om 

de voortgang te evalueren en waar 

nodig de uitvoering of de strategie bij 

te stellen.

Nee, procesafspraak

Deltabeslissing Rijn-Maasdelta - Start onderzoek naar vervanging 

Maeslantkering in 2040, als 

bovenregionale systeemanalyse uit te 

voeren.

Nee, is een onderzoek na de 

planperiode (mogelijk wel relevant 

in de volgende herijking).

x x x x

Deltabeslissing Rijn-Maasdelta - Zee blijft afsluitbaar open.

- De afvoerverdeling blijft ongewijzigd.

- Geen extra berging in de 

Zuidwestelijke delta.

Ja Ja Cont. Nee

Deltabeslissing IJsselmeergebied 

(waterveiligheid)

- Optie beperkt meestijgen met 

zeespiegel van gemiddelde winterpeil 

van het IJsselmeer ná 2050 van 

maximaal 30 cm.

Ja Ja Cont. Nee x

Deltabeslissing IJsselmeergebied 

(waterveiligheid)

- Op termijn voor Markermeer een 

peilstijging van maximaal 30 cm van 

het gemiddelde winterpeil als optie 

open houden.

Nee, het is een optie, de voorkeur 

blijft vooralsnog 'geen 

winterpeilstijging'. Er zijn wel 

risico's en kansen benoemd.

x

Deltabeslissing IJsselmeergebied 

(waterveiligheid)

- Na 2050 inzetten op gematigde 

beheersing van de meerpeilpieken in 

het IJsselmeer

Ja Ja Nieuw x

Deltabeslissing IJsselmeergebied 

(waterveiligheid)

- Spuicapaciteit ook na 2050 

beschikbaar houden.

Nee x

Deltabeslissing IJsselmeergebied 

(zoetwater)

- Behoud van de strategische 

zoetwaterfunctie van het 

IJsselmeergebied

Ja Ja Cont. Nee x

Deltabeslissing IJsselmeergebied 

(zoetwater)

- Actualisatie van de Waterverdeling 

Noord-Nederland.

Nee, het is een onderzoek en leidt 

tot een betere fine tuning en 

organisatie van de waterverdeling 

in tijden van (dreigend) 

watertekort, vast te leggen in 

bestuurlijke afspraken.

x

Voorkeursstrategie Rijnmond-

Drechtsteden (ruimtelijke adaptatie)

- Onderzoek naar regret-no regret 

gehalte van lange termijn 

investeringen (dijken, zoetwater en 

buitendijks)

Nee, is een onderzoek. x

Voorkeursstrategie Rijnmond-

Drechtsteden (ruimtelijke adaptatie)

Verbetering stormvloedkeringen

- Vervolgonderzoek verbetering 

huidige Maeslantkering.

- De mogelijkheden voor partieel 

functioneren van de Maeslantkering, 

zoals het sluiten van een van de twee 

sectordeuren, worden ingezet als back-

up om bij een noodzakelijke sluiting zo

veel mogelijk water te keren.

Nee, is onderzoek en 

procesafspraak.

x

Voorkeursstrategie Rijnmond-

Drechtsteden (ruimtelijke adaptatie)

Verstedelijkingsopgave

- Een overstromingsbewuste 

verstedelijkingsopgave is toegevoegd 

als thema. 

- De uitvoering van het Convenant 

klimaatadaptief bouwen is hierbij een 

belangrijk spoor.

Nee, procesafspraak. Concrete 

uitwerking gebeurt door 

overheden.

x

Voorkeursstrategie Rijnmond-

Drechtsteden (ruimtelijke adaptatie)

Waterveilige Vitale en kwetsbare 

voorzieningen

- Het thema wordt komende jaren 

geconcretiseerd.

- Via een regionale verkenningsgroep 

met alle relevante partijen wordt een 

versnelling ingezet in het weten-willen-

werken proces ten aanzien van vitale 

en kwetsbare voorzieningen.

Nee, procesafspraken x

Voorkeursstrategie Rijnmond-

Drechtsteden (waterveiligheid)

- Concretisering van de 

evacuatiestrategieën

Nee, is een concretiseringsslag x

Voorkeursstrategie Rijnmond-

Drechtsteden (waterveiligheid)

Sterkere inzet op benutting 

voorlanden.

Nee, het zijn procesafspraak/ 

intensivering

x

Voorkeursstrategie Rijnmond-

Drechtsteden (waterveiligheid)

- Gezamenlijke dijkenvisies Nee, procesafspraak x

Voorkeursstrategie Rijnmond-

Drechtsteden (waterveiligheid)

Geen noodzaak om nu al extra 

ruimtelijke reserveringen te doen

Nee, procesafspraak x

Voorkeursstrategie Rijnmond-

Drechtsteden (waterveiligheid)

Maatwerk bij omgaan bestaande 

bebouwing

- Primair inzet op zoveel mogelijk 

voorkomen van nieuwe bebouwing.

Nee, procesafspraak x

Voorkeursstrategie Rijnmond-

Drechtsteden (zoetwater)

Zoetwater

- Volle breedte van mogelijke 

zoetwater maatregelen wordt 

komende jaren verkend.

Nee, is onderzoek (verkenning) x

Voorkeursstrategie Zuidwestelijke 

delta (waterveiligheid)

- Integrale verkenning naar knikpunten 

voor de gebruiksfuncties ten gevolge 

van zeespiegelstijging en welke 

handelingsperspectieven en 

maatregelen zijn dan mogelijk.

Nee, is een verkenning voor de 

lange termijn, bedoeld voor de 

volgende herijking in 2026.

x

Voorkeursstrategie Zuidwestelijke 

delta (zoetwater)

Kennisprogramma naar 

zeespiegelstijging en gevolgen voor 

Zuidwestelijke Delta

- Gebiedsdekkende uitrol van 

succesvolle maatregelen in gebieden 

zonder wateraanvoer.

- Uitbreiding van het aantal mogelijke 

innovatieve maatregelen om meer 

water in de bodem te conserveren.

Nee, is onderzoek en maatregelen 

nog onvoldoende concreet. 

Maatregelen worden evt. eerder in 

tijd uitgevoerd dan in huidige 

strategie is voorzien.

x

Voorkeursstrategie Zuidwestelijke 

delta (ruimtelijke adaptatie)

- Incorporeren van de processtappen 

uit het Deltaplan Ruimtelijke 

Adaptatie:

'-In 2019 de risico’s in beeld worden 

gebracht via klimaatstresstesten. 

- Op basis hiervan zal een risicodialoog 

plaats vinden over de te verwachten 

effecten. 

- Hierna dient er in 2020 een 

adaptatiestrategie te zijn 

geformuleerd en geborgd, die 

vervolgens via concrete maatregelen 

worden uitgevoerd in uiterlijk 2050.

Nee, procesafspraken. Concrete 

uitwerking vindt plaats in 

gebiedsprocessen

x

Voorkeursstrategie Wadden - Intensiveren verdere ontwikkeling 

integrale aanpak vastelandskust.

Nee, is een intensivering. x

# AS2



Voorkeursstrategie Wadden - Versterken onderzoek systeemkennis 

Waddenzee.

Nee, is een versterking van kennis. x

Voorkeursstrategie Wadden - Integrale veiligheidsstrategie 

eilanden in samenhang met lange 

termijnkustbeheer.

Nee, is een strategie. x

# AS2
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