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Introductie synthesesessie

Deze synthesesessie heeft plaatsgevonden in het kader van spoor IV van het 
landelijke Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Tijdens deze (digitale) bijeenkomst 
is teruggekeken op de reeks van zes gebiedssessies (Waddenzee, Rijnmond 
Drechtsteden, Zuidwestelijke Delta, Centraal Holland, Kust en IJsselmeergebied), 
waarin voor deze deelgebieden de impact van (de oplossingsrichtingen voor) 
versnelde zeespiegelstijging is verkend. 

Tijdens de synthesesessie is de samenhang tussen de zes deelgebieden 
besproken. Op basis van de uitkomsten van de gebiedssessies zijn de onderlinge 
relaties tussen de gebieden vanuit het watersysteem, de investeringsagenda's 
en ruimtelijk-economische ontwikkelingen geduid. Daarnaast zijn hieraan 
gerelateerde kennisvragen opgehaald en zijn enkele eerste conclusies op hoofdlijnen 
geformuleerd.

Er zijn ook verslagen beschikbaar van de eerdere gebiedssessies; deze 
zijn te downloaden op: https://www.deltaprogramma.nl/deltaprogramma/
kennisontwikkeling/zeespiegelstijging/spoor-4 (en indien deze link niet meer werkt 
op te vragen bij de Staf Deltacommissaris)

Programma synthesesessie

Deel 1 terugkoppeling resultaten gebiedssessies
Presentatie resultaten (synthese) verschillende gebiedssessies:

 – Impact zeespiegelstijging en oplossingsrichtingen op fysisch systeem (Deltares)

 – Investeringsagenda Nederland en relaties tussen regio’s (SWECO)

 – Relaties oplossingsrichtingen en ruimtelijk economische ontwikkeling (Defacto)

 – Eerste conclusies oplossingsrichtingen voor deelgebieden (Defacto)

Deel 2 gesprek relaties deelgebieden en uitkomsten gebiedssessies
Welke belangrijke relaties en afhankelijkheden zijn er tussen de deelgebieden?

 – Wat zijn de relevante watersysteemrelaties bij zeespiegelstijging van > 2 m met 
betrekking tot sediment, zoetwater/verzilting en waterveiligheid? 

 – Hoe verhouden deze relevante watersysteemrelaties zich tot de 
investeringsagenda’s van de komende decennia, waar zit synergie en waar frictie? 

 – Hoe verhouden de (kansrijke) oplossingsrichtingen zich tot de investeringen?



Versnelde Zeespiegelstijging Synthesesessie6Maeslantkering (foto: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat)



Versnelde Zeespiegelstijging Synthesesessie7

1 – Versnelde zeespiegelstijging

De zeespiegel stijgt en zal de komende jaren verder stijgen, de snelheid en mate 
van zeespiegelstijging in de toekomst is echter onzeker. De huidige Deltascenario’s 
gaan uit van een zeespiegelstijging tussen 0,35 en 1 meter in 2100. De SROCC (Special 
Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate) scenario's van de IPCC 
gaan (afhankelijk van concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer) uit van een 
wereldgemiddelde van 1 tot 5,4 meter zeespiegelstijging in 2300. Recente onderzoeken 
laten zien, dat de zeespiegel in Nederland mogelijk sneller en sterker kan stijgen 
dan de momenteel in het Deltaprogramma gehanteerde scenario's. Zo is in 2018, in 
het kader van het Deltaprogramma, door Deltares het rapport “Mogelijke gevolgen 
van versnelde zeespiegelstijging” (Haasnoot et al., 2018) gepubliceerd. Hierin worden 
projecties van het KNMI gebruikt (FIG. A.1.1), die vanaf 2050 een potentieel snellere 
zeespiegelstijging laten zien, met een mogelijk maximale zeespiegelstijging in 2100 tot 
2 meter (bij 2°C klimaatverandering) en tot zelfs 3 meter (bij 4°C klimaatverandering).

FIG. 1.1.1 De huidige deltascenario's (ref) en de scenario's met een mogelijk versnelde 
zeespiegelstijging (RCP8.56 en RCP4.5A ) als gevolg van het versneld afbreken en smelten van 
Antarctica (KNMI; Le Bars et al 2017). (bron: Haasnoot et al., 2020)

In de grafiek zien we dat het meest extreme versnellingsscenario op de korte termijn 
slechts een kleine afwijking van de Deltascenario's laat zien en vervolgens na 
2050 versnelt. Binnen het Deltaprogramma is een adaptieve strategie ontwikkeld 
bestaande uit een plan van korte termijn acties en maatregelen en midden en 
lange termijn opties. Afhankelijk van hoe de toekomst uitpakt worden maatregelen 
geïmplementeerd of aangepast. Gegevens over observaties, projecties en nieuwe 
inzichten kunnen aanleiding zijn om deze implementatie bij te sturen. De mogelijke 
versnelling van de zeespiegelstijging kan erin resulteren dat, met inachtneming van 
de huidige voorbereidingstijd van grote maatregelen (in het verleden was dit toch al 
snel 30 jaar als het gaat om waterinfrastructuur), wellicht eerder dan voorzien keuzen 
en voorbereidingen voor maatregelen nodig zijn.
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2 – Mogelijke oplossingsrichtingen

Deltares heeft in het rapport "Strategieën voor adaptatie aan hoge en versnelde 
zeespiegelstijging" vier mogelijke oplossingsrichtingen beschreven voor een hoge 
mate van zeespiegelstijging. Deze oplossingsrichtingen zijn nadrukkelijk geen 
concrete voorstellen, maar conceptuele denkrichtingen die de vier hoekpunten 
beschrijven van het speelveld aan mogelijke oplossingsrichtingen voor het adresseren 
van de gevolgen van zeespiegelstijging. Een uiteindelijke daadwerkelijke strategie kan 
(en zal waarschijnlijk) regionale differentiatie kennen en een hybride combinatie zijn 
van elementen uit deze hoekpunten. 

In spoor IV worden deze oplossingsrichtingen verder geconcretiseerd door 
analyse van plannen en initiatieven die er al liggen. Een keuze voor één bepaalde 
oplossingsrichting ligt de komende jaren niet voor de hand. Het onderzoek beoogt in 
beeld te krijgen welke “no regret” keuzes en maatregelen nu nodig zijn om kansrijke 
opties voor de verre toekomst open te houden. In gebiedsgerichte bijeenkomsten wordt 
verkend wat de mogelijke gevolgen van een versnelde zeespiegelstijging van meer 
dan 2m voor het betreffende gebied kunnen zijn, hoe mogelijke oplossingen voor de 
lange termijn eruit kunnen zien, en wat de interactie daarvan is met de huidige en 
toekomstige investeringsagenda’s op het gebied van duurzame energie, woningbouw, 
landbouw, infrastructuur en natuur. De bijeenkomsten moeten in leiden tot regionaal 
uitgewerkte opties voor de lange termijn.

FIG. 1.2.2 Schetsen van de vier oplossingsrichtingen zoals getoond in het Deltaresrapport van 2019  
(beeld: Carof-Beeldleveranciers)
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3 – Synthese presentaties

In 2020-2021 hebben vijf gebiedsgerichte werksessie plaatsgevonden. Het doel 
van deze sessies was om de relaties tussen (oplossingsrichtingen voor) versnelde 
zeespiegelstijging en gebiedsspecifieke ruimtelijk economische ontwikkelopgaven 
on beeld te brengen. De sessies leveren daarmee inzicht in belangrijke kansen, 
dilemma’s en kennisvragen voor de toekomstige inrichting van dit gebied. Tijdens de 
synthesesessie is de samenhang tussen de zes deelgebieden verkend op de thema’s 
fysisch systeem, toekomstige investeringen en sociaaleconomische ontwikkelingen.

Impact zeespiegelstijging (en bijbehorende oplossingsrichtingen) op fysische systeem 

Deltares heeft de belangrijkste conclusies vanuit de verschillende deelgebieden met 
betrekking tot de vier oplossingsrichtingen gepresenteerd (zie bijlage 1). 

Tijdens de discussie zijn de volgende aandachtspunten benoemd: 

 – Er wordt aandacht gevraagd voor systeemrelaties die wel relevant zijn maar 
wellicht nog niet worden meegenomen binnen het Kennisprogramma doordat 
bepaalde gebieden nog buiten de scope vallen. Bijvoorbeeld de invloed tussen 
zeespiegelstijging en de stuwen en sluizen op de Maas en de Lek. 

 – Er wordt voorgesteld een aparte (grensoverschrijdende) gebiedsbijeenkomst 
te organiseren voor de Eems-Dollard. Momenteel valt dit gebied binnen het 
deelgebied Wadden, maar het kan zijn dat in de Eems-Dollard op de lange termijn 
een andere strategische richting moet worden ingezet dan in de rest van de 
Wadden; Het is een complex gebied met een grote slibopgave, die is gerelateerd aan 
de toegang van havens (zowel nationaal, als internationaal). 

 – Er moet gewaakt worden voor te snelle keuzes binnen het kennisprogramma 
De keuzes voor het al dan niet verkennen van oplossingsrichtingen moet 
goed onderbouwd worden. Ook (de inschatting van) de kansrijkheid van een 
oplossingsrichting moet helder beargumenteerd worden. Er werd opgemerkt 
dat het tijdsaspect hierbij een belangrijke component is, zo heeft de Afsluitdijk 
bijvoorbeeld een lange levensduur, wat invloed heeft op de kansrijkheid van andere 
oplossingsrichtingen in het IJsselmeergebied. 

De grote verbouwing van Nederland 

Sweco heeft de geplande en verwachte investeringen gepresenteerd en gereflecteerd 
op de daarmee samenhangende dilemma's en aandachtspunten in relatie tot de lange 
termijn oplossingsrichtingen voor versnelde zeespiegelstijging (zie bijlage 2). 

Tijdens de discussie wordt aangegeven dat het nog lastig is om partijen uit het 
ruimtelijk domein mee te nemen in de discussie rondom oplossingsrichtingen voor 
versnelde zeespiegelstijging. Daarnaast is het opvallend dat bij planvorming rondom 
grote investeringen partijen zoals IenW en RWS soms niet betrokken zijn.
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Eerste inzichten gebiedssessies 

Defacto stedenbouw heeft de eerste inzichten in de relaties tussen ruimtelijk-
economische opgaven en karakteristieken van gebieden en de oplossingsrichtingen 
voor zeespiegelstijging gepresenteerd (zie bijlage 3). 

Op basis van deze inzichten tekenen zich de eerste contouren af met betrekking tot de 
belangrijkste vraagstukken en thema's op de nationale schaal (zie ook hoofdstuk 4). 
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4 – Conclusies nationale schaal

Belangrijkste ruimtelijk economische thema's per deelgebied

Tijdens de gebiedssessies kwamen er in de verschillende gebieden verschillende 
dominante thema's en vraagstukken naar voren (zie ook kaart): 

 – Waddenzee: Nadruk op ecologie (Wad) en landbouw en de haveneconomie

 – IJsselmeergebied: Nadruk op ecologie en landbouw en de verstedelijkingsopgave.

 – Hollandse Kust: Ecologie,  badplaatsen en landbouw

 – Centraal Holland: Verstedelijking en economische ontwikkeling

 – Rijnmond-Drechtsteden: Verstedelijking, open waterweg: scheepvaart en ecologie

 – Zuidwestelijke Delta: Ecologie en landbouw en recreatieve sector

FIG. 1.4.3 Meest dominante thema's per deelgebied (Defacto stedenbouw)
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Welke oplossingsrichtingen zijn nog open?

Tijdens de gebiedssessies zijn, op enkele uitzonderingen na, geen 
oplossingsrichtingen afgevallen. Als er oplossingsrichtingen zijn afgevallen is dit 
doordat oplossingsrichtingen volgens de deelnemende experts een reeds gepasseerd 
station zijn (bv een open kustlijn bij Centraal Holland of het IJsselmeergebied). 

De verwachting is dat voor de richtingen beschermen gesloten en beschermen 
open in veel gebieden aanvullende maatregelen vanuit de oplossingsrichting 
'meebewegen' nodig zullen zijn om het watersysteem robuuster te maken (voor 
zowel piekbuien als lange perioden van droogte). Er was tijdens de gebiedssessies 
veel interesse (aanmeldingen deelnemers deelgroepen) in de oplossingsrichting 
'meebewegen' waarbij er vraag was naar het concreter duiden en verbeelden van 
deze oplossingsrichting. Tijdens verschillende sessies werd geconcludeerd dat er 
wellicht al op de korte termijn reserveringen nodig zijn om de ruimte die voor deze 
oplossingsrichting nodig is niet kwijt te raken.

FIG. 1.4.4 Oplossingsrichtingen per deelgebied (Defacto stedenbouw)
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Systeemkeuzes en hoofdthema's op nationale schaal

Op basis van de gebiedssessies en de discussie tijdens de sythesesessie zijn de 
onderstaande belangrijke ruimtelijk-economische vraagstukken en systeemkeuzes 
naar voren gekomen (zie ook de kaart op de volgende pagina).

Belangrijkste ruimtelijk-economische vraagstukken
A Centraal Holland (MRA en U16), Rijnmond Drechtsteden en IJsselmeergebied 

(Regio Zwolle): Hoe kan worden voorkomen dat grote transitieopgaven en  
ontwikkelingen in deze gebieden (met name woningbouw/verstedelijking) 
adaptatiepaden van oplossingsrichtingen voor zeespiegelstijging dicht zetten? 

B Waddengebied, Noord-Nederland, Zuidwestelijke Delta en Kust: Hoe ziet een nieuw 
integraal ruimtelijk-economisch ontwikkelperspectief (met aandacht landbouw & 
ecologie) er voor deze gebieden uit? 

Belangrijkste systeemrelaties en bijbehorende systeemkeuzes:
1 Waar bergen we tijdelijk overtollig water?

a Benodigde berging IJsselmeer (relatie peilstrategie) vs
b Benodigde berging Zuidwestelijke Delta (relatie open/gesloten Rijnmond) vs
c Keus voor een nieuw Randmeer (relatie kuststrategie en zandsuppletie)

2 Wat doen we met de afvoerverdeling grote rivieren?
a Relatie met keuzes bergen overtollig water

 Wat doen we met het peil van het IJsselmeer (peilstrategie) afhankelijk van: 
b Benodigde bergingscapaciteit
c Afvoerverdeling rivieren
d Benodigde zoetwaterbuffer
e Pompen vs spuien

3 Open/gesloten Rijnmond-Drechtsteden afhankelijk van:
a Afvoerverdeling grote rivieren
b Bergingscapaciteit IJsselmeer
c Bergingscapaciteit ZW Delta
d Keus voor nieuw Randmeer

4 Bergingscapaciteit ZW Delta afhankelijk van:
a open/gesloten Rijnmond
b Afvoerverdeling rivieren

5 Keus nieuw randmeer afhankelijk van:
a Keuzes hoe wateren we af op zee?
b Kuststrategie/zandsuppletie  

 – waar komt het zand vandaan

 – relatie suppletiestrategie tussen gebieden
c Voordelen zoetwaterbeschikbaarheid

De overkoepelende vraag bij deze systeemkeuzes is natuurlijk is hoe houden we 
Nederland veilig en leefbaar met voldoende zoetwater voor mens en natuur.
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FIG. 1.4.5 Conclusie systeemkeuzes en hoofdthema's op nationale schaal (Defacto stedenbouw)
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5 – Aanvulling op kennisvragen

In de discussie tijdens de sythesesessie zijn (in aanvulling op de kennisvragen uit de 
gebiedssessies) de onderstaande kennisvragen benoemd.

Kennisvragen in relatie tot de belangrijkste systeemkeuzes

 – Kan de zandhonger zelfstandig worden geadresseerd zonder samenwerking met 
Frankrijk, België en mogelijk ook Duitsland? 

 – Is er voldoende bekend over het maximaal beschikbare (en benodigde) aanbod van 
zoet water in droge perioden?

 – Kan de huidige afvoerverdeling van de grote rivieren bij de verschillende 
oplossingsrichtingen blijven functioneren (zowel technisch als fysiek)?

 – In hoeverre is het kleinere verhang wat bij zeespiegelstijging ontstaat van relevant 
voor de afvoercapaciteit van rivieren?

 – Wat kan je doen om Rijnmond-Drechtsteden te ontlasten (water anders afvoeren)?

 – Wat is de haalbaarheid van de bij de gesloten oplossingsrichtingen benodigde 
pompcapaciteit? 

 – Wat is de invloed van de oplossingsrichtingen op het bovenstroomse deel van Rijn 
en Maas in Nederland? Immers maatregelen in benedenloop/overgangsgebied 
bepalen ook hoeveel afvoer er bovenstrooms door moet/mag en dus hoe deze 
bovenstroomse gebieden ingericht moeten worden.

 – Hoe lang is enkel het inzetten van Volkerak-Zoommeer afdoende voor 
waterberging in de Zuidwestelijke Delta? Wanneer is bijvoorbeeld het 
Grevelingenmeer ook nodig? Welke effecten zou dit hebben op waterveiligheid en 
ecologie e.d.? 

 – Wat is de impact van meer dan drie meter zeespiegelstijging op het IJsselmeer? 

 – Wat betekent de aanleg van een tweede kustlijn (zeewaarts) voor het beheer en 
onderhoud in relatie tot erosie? 

 – Wat betekent een randmeer (zeewaarts) voor de zandbalans van de ‘ingesloten’ 
estuaria (Westerschelde, Waddenzee)? Hoe zou de waterdynamiek en -kwaliteit 
van het randmeer er uit zien?

 – Hoe zal het kustlandschap (en duinsysteem) eruit zien bij drie meter 
zeespiegelstijging?

 – Er is behoefte aan onderzoek naar en inzicht in de morfologie en dynamiek bij 
zeespiegelstijging en bij de aanleg van een eventuele nieuwe kustlijn.

 – Hoe groot moet bij de oplossingsrichting gesloten het bergingsvolume zijn (in 
relatie tot verschillende pompcapaciteiten)? 

 – Hoeveel zand is er nodig voor een tweede kustlijn? 

 – Hoe lang is de oplossingsrichting 'gesloten' houdbaar? Hoeveel meter 
zeespiegelstijging kan een gesloten systeem aan? 

 – Hoe om te gaan met nieuwbouwopgaven in gebieden met bodemdaling en/of 
gewenste ophogingen voor meebewegen? Is hiervoor voldoende zand aanwezig? 

 – Hoeveel zoetwater is er nodig voor de peilverhogingen die nodig zijn voor het 
vertragen van bodemdaling? 
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Kennisvragen in relatie tot de belangrijkste ruimtelijk-economische vraagstukken

 – Hoe kun je de afschrijvingstermijn van investeringen afstemmen op de lange 
termijn tijdschalen van de handelingsperspectieven? 

 – Waar en hoe groot kunnen/moeten noodoverloopgebieden zijn? Welk evenwicht 
kun je bereiken (pompen, bergen in watersysteem, bergen op land) en hoe verhoudt 
dit zich tot het bestaande en geplande landgebruik?

 – Wat zijn logische gebieden om vrij te houden of te reserveren voor (maatregelen 
voor) toekomstige zeespiegelstijging? 

 – Voor welke gebieden is tijdelijk ruimtegebruik (ten behoeve van latere flexibiliteit) 
mogelijk en/of zinvol? 

 – Welke gebieden moeten op de Noordzee vrij gehouden worden van ontwikkelingen 
(van bijvoorbeeld windmoldens) om voldoende ruimte te hebben voor zandwinning 
en/of de oplossingsrichting zeewaarts? 

 – Hoe kunnen gebieden zodanig ingericht worden dat ze later nog gecombineerd 
kunnen worden met ruimtelijke reserveringen voor adaptatie maatregelen zoals 
piekwaterberging (water niet volgend maar sturend)?

 – Kunnen gebieden waar dijken (op de lange termijn) potentieel versterkt moeten 
worden vrijgehouden van bebouwing?

 – Piekwaterberging is een interessant thema om meer integraal te verkennen 
(energie, recreatie, natuur). 

 – Kunnen we aangeven welke ruimte er in ieder geval gereserveerd moet worden 
(ook in relatie tot geplande ruimtelijke investeringen) om in de toekomst adequaat 
om te kunnen gaan met zeespiegelstijging en voldoende flexibiliteit te behouden? 

 – Wat zijn no-regret locaties en wat zijn high-regret locaties voor ruimtelijk-
economische investeringen en ontwikkelingen in relatie tot zeespiegelstijging?

 – Welke gebieden moeten we (op systeemniveau) vrij en beschikbaar houden voor 
toekomstige maatregelen en welke gebieden kunnen we juist goed ontwikkelen?

 – Hoeveel zand is nodig om nieuwbouwlokaties voldoende (> 2m ) op te hogen om 
een 'meebewegen' strategie te kunnen volgen?

 – Hoe zouden scheepvaartpassages er uit zien voor een randmeer (zeewaarts) en wat 
zou de invloed zijn? Zijn er koppelkansen met duurzame energie?

 – Hoeveel nu extra investeren om straks grote aanpassingsuitgaven te vermijden? Er 
zijn voorbeelden en kosten/batenplaatjes van adaptieve maatregelen nodig.
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6 – Opbrengst van de dag

Tijdens de synthesesessie zijn experts vanuit verschillende organisaties met elkaar in 
gesprek gegaan. Daarbij is inzicht verkregen in de samenhang tussen de uitkomsten 
van de gebiedssessies van spoor IV van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging en 
zijn kennisvragen voor de kennisagenda aangevuld. 

Een belangrijke constatering is het gebrek aan afstemming in ruimte en tijd 
tussen ruimtelijk-economische opgaven en investeringsagenda's en de lange 
termijn oplossingsrichtingen voor versnelde zeespiegelstijging. De verschillende 
ontwikkelingen kennen een uiteenlopende zichttermijn: zo worden er op korte 
termijn bijvoorbeeld grootschalige woningbouwplannen gerealiseerd, terwijl 
de implementatie van enkele van de oplossingsrichtingen voor versnelde 
zeespiegelstijging (zoals zeewaarts) pas op de lange termijn zouden plaatsvinden. 

Hierbij werd ook benoemd, dat de verschillende oplossingsrichtingen voor 
zeespiegelstijging elkaar wellicht zullen opvolgen en daarmee ontwikkelingsstappen 
in de tijd kunnen zijn. Daarbij moet voorkomen worden dat er stapsgewijs te veel 
wordt geïnvesteerd in oplossingsrichtingen die uiteindelijk niet meer houdbaar zijn 
(en waar vervolgens alsnog aanvullende grote maatregelen nodig blijken te zijn). 

Naast het belang van dit nationale kennisprogramma is ook het belang van 
internationale samenwerking benoemd. België is een belangrijke gesprekspartner als 
het gaat overeen mogelijke afsluiting van de Westerschelde, Duitsland als het gaat 
over het waddengebied en de rivierafvoer van de Eems-Dollard. 

Daarnaast wordt bij de discussie over de systeemkeuzen het belang van de 
wisselwerking met ruimtelijke en economische vraagstukken benadrukt en is het 
belang van integraal ontwerpend onderzoek benoemd. Daarnaast zou moeten worden 
verkend hoe bodem en water in lijn met de NOVI uitgangspunten ook daadwerkelijk 
sturend kunnen zijn voor de ruimtelijke inrichting 

Als vervolg op deze serie gebiedssessies zal de kennisagenda voor spoor IV opgesteld 
worden (inclusief een prioritering van de verschillende vraagstukken). Volgend jaar 
wordt een volgende stap gezet richting de uitwerking van oplossingsrichting per 
deelgebied. Hiervoor zullen gebiedsgerichte ontwerpateliers plaats vinden, waarbij 
verder wordt ingegaan op de ruimtelijke en economische kenmerken van de gebieden 
en een bredere groep stakeholders wordt betrokken. 

Vanaf 2023 zullen de uitkomsten van spoor II en spoor IV van het Kennisprogramma 
Zeespiegelstijging worden geïntegreerd en zal er een start gemaakt worden met het 
ontwikkelen van de adaptatiepaden. 
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BIJLAGE 1 Presentatie Deltares
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BIJLAGE 2 Presentatie Sweco
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BIJLAGE 3 Presentatie Defacto
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BIJLAGE 5 Kaarten aantekeningen 
werksessie

Tijdens de sessie is op kaarten tekenend genotuleerd. De aantekeningen per (hoofd-) 
onderwerp zijn op de volgende pagina's weergegeven.
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FIG. 1.6.6 Notulen - samenhang systeemkeuzes

FIG. 1.6.7 Notulen - kennisvragen afvoerverdeling
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FIG. 1.6.8 Notulen - kennisvragen peilstrategie IJsselmeer
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FIG. 1.6.9 Notulen - kennisvragen zandsuppleties
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FIG. 1.6.10 Notulen - kennisvragen nieuw randmeer
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FIG. 1.6.11 Notulen - kennisvragen open/gesloten Rijnmond-Drechtsteden
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FIG. 1.6.12 Notulen - kennisvragen bodemdaling
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FIG. 1.6.13 Notulen - kennisvragen ruimtelijk economische vraagstukken
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