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1.1 Achtergrond en aanleiding 

Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging onderzoekt hoe Nederland zich kan voorbereiden 

op scenario’s van extreme zeespiegelstijging. Op hoofdlijnen zijn hiervoor vier lange termijn 

oplossingsrichtingen denkbaar (zie figuur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Oplossingsrichtingen (Deltares, 2019) 

 

Deze oplossingsrichtingen zijn in de periode september 2020 – juni 2021 nader verkend in 

zes gebiedsgerichte bijeenkomsten. Staf Deltacommissaris heeft Sweco gevraagd hieraan 

bij te dragen door de geplande investeringen in deze regio’s te inventariseren en te 

presenteren. Deze rapportage vormt de verslaglegging van deze bijdrage inclusief 

toelichting, conclusie en advies. 

 

Gezien de onzekerheid in de mate en snelheid van toekomstige zeespiegelstijging is het 

belangrijk bij de ruimtelijke inrichting van ons land rekening te houden met ruimte en 

flexibiliteit. Door niet alles vol te bouwen, behouden we de mogelijkheid om in de toekomst 

nog maatregelen te kunnen nemen om ons te beschermen tegen de effecten van 

klimaatverandering en houden we de oplossingsrichtingen vrij. Daarnaast moeten 

investeringen met een lange levensduur, zoals kunstwerken, infrastructuur en gebouwen 

met een levensduur van 30 tot soms wel 150 jaar, in hun ontwerp nu al rekening houden 

met de onzekerheden op deze termijnen.  

 

Om de problematiek concreter in beeld te brengen, heeft Sweco de investeringen tot 2050 

in beeld gebracht en gekoppeld aan de wateropgaven van de toekomst. Dit is gedaan voor 

zes Deltaprogramma gebieden en in en voor gebiedsgerichte bijeenkomsten voor: het 

Waddengebied, het IJsselmeergebied, de Kustzone, Centraal Holland, Rijnmond-

Drechtsteden en de Zuidwestelijke Delta.  

 

Naast inzicht in de toekomstige investeringen is er ook behoefte aan inzicht in de ruimtelijke 

consequenties van de vier genoemde lange termijn oplossingsrichtingen (zie figuur 1) en op 

welke manier de investeringen nu al rekening kunnen houden met de benodigde flexibiliteit 

(frictie of synergie). Ook dit wordt in deze verkenning in beeld gebracht. De resultaten van 

de verkenning vormden de input voor de regiosessies om te komen tot regionale 

adaptatiestrategieën.  
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1.2 Doel 

Het doel van deze studie is om een bijdrage te leveren aan de zes regiosessies, waarbij we: 

• de investeringsopgaven in kaart brengen in gebieden die potentieel gevoelig kunnen zijn 

voor de effecten van zeespiegelstijging, zowel wat betreft aard, omvang en 

ruimtebeslag; 

• de knelpunten in kaart brengen tussen de investeringen en de ruimtevraag om de lange 

termijn oplossingsrichtingen mogelijk te houden; 

• de de innovatiebehoefte in beeld brengen per sector/opgave, waarbij maatregelen 

worden voorgesteld die de adaptiviteit van de investeringen verhoogd. 

 

1.3 Proces en werkwijze 

De basis van de berekeningen van de investeringsopgaven is gelegd in de Whitepaper: 

Ruimte voor de Toekomst (Sweco, 2021). In dit Whitepaper zijn per provincie indicatief de 

investeringen in beeld gebracht tot 2050 voor de landelijke investeringsopgaven: woning-

bouwopgave, energietransitie, infrastructuur, klimaatbestendigheid en transitie landelijk 

gebied. Deze informatie is op basis van interviews en literatuurstudie verder aangescherpt, 

aangevuld en vertaald naar investeringen in de regio’s van het Deltaprogramma. In bijlage 1 

is een samenvatting opgenomen van de gesprekken die zijn gevoerd en brondocumenten 

die zijn gebruikt om de ontwikkelingen en trends in beeld te brengen, waarbij de 

investeringen ook op kaart zijn weergegeven.  

 

Voor elke regio zijn de volgende investeringsopgaven in beeld gebracht: 

1. landelijke investeringsopgaven – investeringen die volgen uit vijf landelijke 

investeringsagenda’s: 

a. investeringen in grootschalige infrastructuur; 

b. woningbouwopgave; 

c. energietransitie; 

d. klimaatadaptatie; 

e. natuur. 

2. gebiedsgerichte investeringsagenda’s.  

Er zijn zes belangrijke sectoren en opgaves te benoemen die voor ieder deelgebied gelden, 

namelijk infrastructuur, woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie, natuur en landbouw. 

Daarnaast zijn in sommige deelgebieden een aantal andere sectoren uitgelicht welke 

belangrijk zijn per gebied, zoals visserij of toerisme. Deltares heeft voor de verschillende 

gebieden in beeld gebracht wat de belangrijkste effecten zijn van zeespiegelstijging op het 

watersysteem (Deltares, 2021). Een korte samenvatting van de belangrijkste effecten is 

voor ieder gebied opgenomen. De knelpunten tussen lange termijn oplossingsrichtingen en 

de investeringsopgaven (alsmede de innovatiebehoefte) zijn, waar mogelijk, in regiosessies 

bepaald. Knelpunten en innovatiebehoeften voor adaptief investeren zijn in dit rapport 

aangevuld met eigen kennis.  

 

1.4 Leeswijzer 

In de achtereenvolgende hoofdstukken wordt voor ieder gebied een beschrijving gegeven 

van de ontwikkelingen, investeringen en knelpunten tussen investeringen en ruimtevraag. 

Hoofdstuk 2 gaat over het Waddengebied. Hoofdstuk 3 over het IJsselmeergebied en 

hoofdstuk 4 over het kustgebied. Centraal Holland wordt beschouwd in hoofdstuk 5. In 

hoofdstuk 6 worden de resultaten van Rijnmond-Drechtsteden beschreven en in hoofdstuk 7 

die van de Zuidwestelijke Delta. Voor al deze gebiedsanalyses is gefocust op verschillende 

sectoren en opgaven: infrastructuur, woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie, natuur 

en landbouw. In hoofdstuk 8 worden resultaten in samenhang beschouwd, zoals deze in de 

integratiesessie aan bod zijn gekomen. In hoofdstuk 9 wordt de innovatiebehoefte toegelicht 

en het rapport wordt in hoofdstuk 10 afgesloten met een conclusie en advies.   
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In de Waddenregio ligt de focus in de regio op duurzame bescherming en -ontwikkeling van 

de Waddenzee als natuurgebied en op behoud van het unieke landschap. Het 

Waddengebied moet veilig en veerkrachtig zijn met het oog op klimaatverandering en 

zeespiegelstijging (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2020). Daarnaast is het 

ontwikkelen en benutten van kansen voor sociaaleconomische ontwikkelingen een 

uitgangspunt. Vanuit verschillende investeringsagenda’s en programma’s wordt komende 

jaren flink geïnvesteerd in het gebied, zoals vanuit het Investeringskader Waddengebied en 

het Waddenfonds. Naast deze investeringen wordt er geïnvesteerd in grote opgaven, zoals 

de energietransitie, de woningbouwopgave, waterveiligheid (HWBP) en grootschalige 

infrastructuur. 

 

In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingen per sector beschreven, inclusief de bijbehorende 

investeringen en knelpunten die ontstaan in de regio. Naast de zes sectoren en opgaves die 

voor ieder gebied zijn geanalyseerd, zijn ontwikkelingen binnen de visserij en 

toerismesector ook kort toegelicht, vanwege de economische positie van deze sectoren in 

de algehele economie van het gebied. 

 

2.1 Ontwikkelingen in het Waddengebied 

Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen in het Waddengebied nu, op de middellange en 

lange termijn (2050). Investeringen voor Friesland en Groningen zijn in beeld gebracht op 

basis van de vijf landelijke investeringsopgaven.  

 

2.1.1 Zes landelijke opgaven 

 

Infrastructuur 
Op het gebied van infrastructuur liggen er in het Waddengebied kansen voor verbetering 

binnen de industrie en havens, zowel op nationaal als internationaal vlak. Het vergroten van 

bedrijvigheid voor havens is daarmee een belangrijk speerpunt, waarbij de balans met de 

ecologie van de Waddenzee als belangrijke randvoorwaarde wordt gegeven (Bestuur 

Waddenfonds, 2017). Bij het inzetten op deze vergroting wordt de bereikbaarheid van de 

Waddenhavens van groot belang. Eén van de belangrijke lopende programma’s is het 

’Programma Eems-Dollard 2050’. Het doel van dit programma is ecologische ontwikkeling 

van het Eems-Dollard estuarium, waarbij een belangrijke focus is het gebruiken van 

gebaggerd havenslib in samenhang met het bereikbaar houden van havengebieden 

(ED2050, 2020). Vanuit het investeringskader Waddengebied wordt ingezet op 

verduurzaming van havens en de bereikbaarheid van regio Friesland & Vergroening 

scheepvaart (Green Shipping) (Groningen, Fryslân, & Noord-Holland, 2019). 

Woningbouw 

Voor de lange termijn is het doel het Waddengebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijke 

plek om te wonen en te recrëeren. Voor de woningbouwopgave ligt de focus op het 

onwikkelen van ruime en betaalbare woningen. Hierin moet de woningvoorraad aansluiten 

op de eisen van de huidige en toekomstige bewoners (Rijksoverheid, 2020). Net als in de 

rest van Nederland zal ook in het Waddengebied worden ingezet op het verduurzamen van 

de woningvoorraad (Provincie Groningen, 2020).  
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Energietransitie 

In het Waddengebied wordt de komende jaren veel geïnvesteerd in wind op zee, 

zonneparken en waterstof (Avebe et al., 2019). Met name in Eems-Dollard ligt een grote 

investeringsopgave om de grote industrie in evenwicht te brengen met klimaatadaptatie en 

natuur (Provincie Groningen, 2020). Om de energietransitie in goede banen te leiden, is een 

duurzaam ontwikkelperspectief ontwikkeld (Rijksoverheid, 2020). Een voorbeeld van 

ontwikkelingen, beschreven in het perspectief, zijn de winning en aanlanding van gas en 

stroom. Daarnaast wordt boven de Waddeneilanden en ten westen van Texel geïnvesteerd 

in windparken op zee. Ook wordt onderzocht waar in het Waddengebied ruimte is voor 

doorvoer en aanlanding van elektriciteit. Verder ligt de focus op het vergroenen van de 

scheepvaart en industrie en het innoveren in het opwekken van duurzame energie die 

gekoppeld is aan de karakteristieken van de Noordzee en Waddenzee (stroming en 

golfslag). In het kader van energievoorziening zijn het inzetten op kennisontwikkeling in de 

regio en het gebruik van waterstof pijlers voor de regio (Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, 2020)). Hiervoor is een gezamenlijk initiatief vanuit commerciële partijen in 

Noord-Nederland gestart en is een integraal waterstofplan geschreven (Avebe et al., 2019).  

 

Klimaatadaptatie 

Klimaatverandering en zeespiegelstijging zullen gevolgen hebben voor het Waddengebied 

op korte, middellange en lange termijn. Dit heeft effect op de soortensamenstelling, de 

morfologie van de Waddenzee, het ecosysteem en de landbouw. Het Waddengebied speelt 

ook een belangrijke rol als klimaatbuffer in het beschermen van de kustlijn van het 

vasteland (I&W, 2020).  

 

Op het gebied van klimaatadaptatie zijn verschillende ontwikkelingen nodig om 

bescherming tegen waterveiligheid, wateroverlast, hitte en zoutindringing te bewerkstelligen 

en om de beschikbaarheid van zoetwater te borgen. Vanuit het HWBP, waterschappen en 

provincies worden dijken versterkt. Daarnaast is er veel aandacht voor 

zoetwaterbeschikbaarheid in verband met autonome verzilting en verzilting door 

zeespiegelstijging, onder andere om landbouw mogelijk houden. Droogte heeft effect op 

veenoxidatiegebieden in de regio, klimaat-verandering kan dit effect vergroten, met als 

effect bodemdaling. Verwacht wordt dat klimaatadaptatie een belangrijke voorwaarde gaat 

zijn bij investeringen die gedaan worden vanuit het Investeringskader Waddengebied  

(Provincie Groningen, 2020).  

 

Natuur 

Het Waddengebied is één van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland. Om deze 

reden krijgt de bescherming, ontwikkeling en duurzaamheid van het gebied veel aandacht in 

de regio. Er wordt ingezet op natuurherstel en -ontwikkeling, belangrijke aandachtspunten 

zijn: het verbeteren van vismigratiemogelijkheden en zoet-zout-overgangen, het herstel van 

het Eems-Dollardestuarium, het vergroten van dynamiek langs dijken en het verbeteren van 

binnendijkse natuur (Provincie Groningen, 2020). Daarnaast wordt geïnvesterd in 

onderwaterhabitats in de Waddenzee, die gelden als belangrijke basis voor het totale 

ecosysteem. 

 

Vanuit verschillende programma’s wordt komende jaren geïnvesteerd in het verbeteren van 

de natuur. Bijvoorbeeld vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Investeringskader 

Waddengebied en het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) (I&W, 2020). In het 

investeringskader Waddengebied wordt de komende jaren gefocust op het creëren van 

nieuwe zoet-zout verbindingen, een samenhangende kust met meer dynamiek, ecologische 

verbindingen, Building with Nature oplossingen, estuariëne overgangen & 

hydromorfologische verbetering (Groningen, Fryslân, & Noord-Holland, 2019).  
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Landbouw  

In de landbouwsector liggen er vooral kansen in het vergroten van de toegevoegde waarde 

in het Waddengebied zelf. Er ligt een focus op het stimuleren van duurzame- en 

klimaatadaptieve landbouw, in combinatie met andere ontwikkelingen in het kustgebied. 

Hiermee wordt de multifunctionaliteit vergroot. Er zijn drie belangrijke sporen waar de 

landbouw zich op richt om duurzaamheid te vergroten: zorgen dat er minder afhankelijkheid 

is van zoetwaterafvoer, het verhogen van de zouttolerantie en inzetten op de transitie 

richting aquacultuur (Provincie Groningen, 2020). Voor het Waddengebied is een 

investeringskader opgesteld, waarin ook aandacht wordt gegeven aan de landbouwsector. 

In het investeringskader gaat aandacht uit naar nieuwe drainagesystemen, het nuttig 

toepassen van slib en het klimaatadaptatief maken van de landbouw (Groningen, Fryslân, & 

Noord-Holland, 2019).  

 

2.1.2 Andere relevante sectoren 

Andere relevante sectoren in het Waddengebied zijn de visserij, recreatie en toerisme. De 

belangrijkste ontwikkelingen in deze sectoren is hieronder omschreven.  

 

Visserij 

De visserij is een belangrijke sector in het Waddengebied. Op de Waddenzee wordt met 

name op garnalen, mosselen en kokkels gevist (Waddenvereniging, n.d.). Om er voor te 

zorgen dat het natuurlijk systeem niet wordt uitgeput, in lijn met de Wet Natuurbescherming 

(N2000), wordt de visserij op schelpdieren afgestemd met onder andere de 

Waddenvereniging. Het verduurzamen van deze sector is één van de uitgangspunten bij het 

Waddenfonds (Waddenfonds, 2020). Verder wordt gedacht aan de kweek van vis en 

schelpdieren, en wordt er gewerkt aan het intensiever en slimmer samenwerken tussen de 

handel, verwerking en distributie (Rijksoverheid, 2020). 

 

Recreatie en toerisme 

Binnen de huidige situatie wordt veel externe druk op het gebied ervaren door toerisme (en 

visserij). Deze druk brengt schade aan de natuur met zich mee. Daarom is één van de 

hoofddoelen van het Investeringskader Waddengebied het terugdringen van deze druk door 

in te zetten op duurzaam toerisme (Groningen, Fryslân, & Noord-Holland, 2019) (Provincie 

Groningen, 2020). Duurzaam toerisme gaat gepaard met aandacht voor de natuur, zonder 

schade toe te brengen. Inzetten op toerisme draagt ook bij aan de zelfredzaamheid van de 

Waddeneilanden (Groningen, Fryslân, & Noord-Holland, 2019).  

 

Datacentra 

In Eemshaven is een datacenter gelokaliseerd. Voorheen werden de servers van het 

datacenter gekoeld met leidingwater, maar er wordt een overstap gemaakt naar 

oppervlaktewater. Hiervoor worden een nieuwe waterzuivering en leiding aangelegd, die 

ook door andere bedrijven gebruikt kunnen worden in de regio. De overstap is gemaakt 

vanuit duurzaamheidsoogpunt (Vegelien, 2021).  

 

2.2 Investeringen in het Waddengebied 

Op basis van beschikbare begrotingen en budgetten van lopende programma’s, kengetallen 

en opgaven zijn berekeningen gemaakt van wat de geschatte investeringsopgave is voor de 

Regio Wadden tot 2050. Voor een toelichting op deze berekeningen, zie bijlage 3. Per 

thema is op de volgende pagina een korte toelichting gegeven. In tabel 1 zijn de landelijke 

investeringsopgaven voor het Waddengebied opgesomd, op basis van het Whitepaper 

(Sweco, 2021). Vervolgens zijn per sector of opgave geplande investeringen in beeld 

gebracht, deze zijn bepaald aan de hand van gebiedsagenda’s en -visies. Deze 
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investeringen zijn in de overige tabellen opgenomen en geven een indicatie van het type 

regionale investeringen dat op de korte termijn genomen wordt.   

 

Tabel 1 Landelijke investeringsopgaven Waddengebied (zie bijlage 3 voor een verdere 

onderbouwing) 

Transitie  Investeringsopgave  Ruimtevraag 

Infrastructuur 31 miljard euro  

Woningbouw 7 miljard euro Circa 1.400 hectare 

Energietransitie 14 miljard euro Circa 2.700 – 3.200 hectare 

Klimaatadaptatie 15 miljard euro  

Natuur 2 miljard euro  

Totaal Circa 68 miljard euro  

 

Infrastructuur 

De belangrijkste regionale infrastructurele investeringen zijn gericht op het verduurzamen 

van de vier grote havens en het verbeteren van de bereikbaarheid van regio Friesland. 

Daarnaast wordt geïnvesteerd in wegen, spoorwegen, veerverbindingen en datacentra.  

 

Tabel 2 De belangrijkste regionale investeringen op het gebied van infrastructuur  

Infrastructuur  Investeringsopgave Locatie 

Verduurzaming havens € 10.000.000 Harlingen, Den Helder, Eemshaven, Den Oever 

Bereikbare regio Friesland € 12.000.000 Friesland 

 

Woningbouw 

De regio wordt gezien als een krimpregio, ondanks dat worden er tussen de 25.000 en 

30.000 woningen gebouwd waarbij de focus op verbetering en verduurzaming van de 

woningvoorraad ligt. Het oppervlak dat nodig is voor deze opgave is circa 1.400 hectare, dat 

is vergelijkbaar met de gemeenten Sneek en Drachten samen. De investeringsopgave die 

hoort bij de totale woningbouwopgave is weergegeven in tabel 1. Een voorbeeld van een 

project is het project Passende woningen in Friesland. 

 

Tabel 3 De belangrijkste regionale investeringen op het gebied van woningbouw  

Woningbouw Investeringsopgave Locatie 

Passende woningen € 12.000.000 Friesland 

 

Energietransitie 

Een belangrijke onderdeel van de energietransitie voor de Waddenregio is windenergie op 

de Noordzee en in het IJsselmeer. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de vergroening van de 

scheepvaart en het verduurzamen van het energienetwerk in de provincies.  

 

Tabel 4 De belangrijkste regionale investeringen op het gebied van de energietransitie  

Energietransitie Investeringsopgave  Locatie 

Vergroening scheepvaart  €        8.000.000 Waddenzee 

Eilanden op eigen kracht €        8.000.000 Waddeneilanden 

Emissievrije waterstof (commerciële schaal) € 2.800.000.000 Groningen 

Energietransitie Friesland €    120.000.000 Friesland 

Windpark Friesland €    500.000.000 Friesland 

Megawindpark Eemshaven onbekend Eemshaven 
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Klimaatadaptatie 

Vanuit het Deltafonds wordt geïnvesteerd in stedelijke adaptatie, waterveiligheid en 

zoetwatervoorziening. Daar komen regionale investeringen bij om de regio beter bestand te 

laten zijn tegen te gevolgen van klimaatverandering. HWBP-opgaven en kustsuppleties 

dragen bij aan de waterveiligheid.  

 

Tabel 5 De belangrijkste regionale investeringen op het gebied van klimaatadaptatie 

Klimaatadaptatie Investeringsopgave  Locatie 

Verminderen impact verzilting € 113.000.000 Friesland 

Toekomstbeeld 2040  € 100.000.000 Groningen 

Dijkversterking Vlieland  Vlieland Waddenzee 

 

Natuur 

De Waddenzee is het grootste natuurgebied van Nederland en daarmee zeer waardevol 

voor Nederland en de rest van Europa. Het waddengebied is een N2000 gebied, daarnaast 

liggen er een aantal grote PAGW-opgaven in het gebied, zoals binnendijkse slib-

sedimentatie, overgangen tussen binnen en buitendijks gebied, verzachten van de randen 

en herstel van onderwaternatuur en een transitie naar duurzame visstand en visserij. Naast 

deze grote programma’s wordt er vanuit provincies en waterschap geïnvesteerd in het 

verbeteren van natuur in de regio. 

 

Tabel 6 De belangrijkste regionale investeringen op het gebied van natuur 

Natuur Investeringsopgave  Locatie 

Zoet-zout verbindingen € 200.000.000 Delfzijl + Lauwersmeer  

Samenhangende kust (meer 

dynamiek) 

€   25.000.000 Kustgebieden 

Ecologische verbindingen €     5.000.000 Kustgebieden 

Building with Nature €   20.000.000 Den Helder 

Estuariënovergangen Onbekend  

Hydromorfologische verbetering  Eems-Dollard 

 

Landbouw 

Binnen de landbouw is een aantal belangrijke trends gaande, zoals schaalvergroting, 

energie-efficiënte glastuinbouw, smart farming en precisielandbouw, kringlooplandbouw en 

de transitie naar klimaatbestendige landbouw. Daarnaast wordt ingezet op het saneren van 

varkenshouderijen vanwege de stikstofcrisis en het verbinden van landbouw en natuur om 

de biodiversiteit te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is akkerbouw langs de Fries-

Groningse kust op oude kwelderlandschappen en in Oost-Groningen. Voor landbouw is de 

landelijke investeringsopgave niet in beeld gebracht, vanwege een gebrek aan data. 

Onderstaand zijn wel belangrijke investeringen in beeld gebracht, die komen vanuit 

regionale gebiedsagenda’s.  
 

Tabel 7 De belangrijkste regionale investeringen op het gebied van landbouw 

Landbouw Investeringsopgave Locatie 

Nieuwe drainagesystemen € 3.000.000 Lauwersmeer + Texel 

Nuttig toepassen slib € 1.300.000 Eems-Dollard 
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Figuur 2 Type investeringen in het Waddengebied ter indicatie van waar de komende jaren in geïnvesteerd wordt 
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2.3 Knelpunten investeringen en ruimtevraag regio 

Op basis van effecten door zeespiegelstijging op het watersysteem is voor de Waddenregio 

in tabel 8 aangegeven wat de impact is op het ruimtegebruik en de investeringsopgaven. Er 

zijn voor dit gebied in de rapportage van Deltares 3 lange termijn oplossingsrichtingen 

omschreven, beschermen (open), zeewaarts en meebewegen voor het Waddengebied. In 

dit rapport is daar op voortgebouwd. Beschermen (gesloten) is dus niet meegenomen. 

 

De gevolgen van zeespiegelstijging zullen zonder aanvullende maatregelen veel gevolgen 

hebben voor het Waddengebied. Grote delen van het Waddengebied kunnen onder water 

komen te staan. Daarnaast zal steeds meer gepompt moeten worden om neerslag af te 

voeren via het IJsselmeer op de Waddenzee. Zowel de kustzone als de Waddeneilanden 

krijgen te maken met toenemende verzilting, waardoor de zoetwatervoorziening onder druk 

komt te staan. Versnelde zeespiegelstijging heeft grote invloed op de unieke natuur in het 

Waddengebied. Het oppervlak wadplaten neemt af doordat de aanzanding en aanslibbing in 

de Waddenzee de zeespiegel niet meer kan bijhouden (Deltares, 2021).  

 

Op basis van de effectbeschrijving van Deltares (Deltares, 2021) is een analyse gemaakt 

van de impact van de oplossingsrichtingen op de functies in het gebied en de 

investeringsopgave. Deze analyse is deels gebaseerd op de uitkomst van de 

gebiedssessies en aangevuld op basis van expertise bij Sweco. 

 

Tabel 8 Gevolgen van de lange termijn oplossingsrichtingen op functies in het gebied en 

de investeringsopgave 

Waddengebied 

Oplossingsrichting (Deltares, 2021) Gevolgen voor 

functies in het 

gebied 

Gevolgen voor de 

investeringsopgave 

Beschermen 

(open) 

- Handhaven kustlijn 
- Eems-Dollard blijft in 

stand 
- Versterken en 

verhogen dijken 
- Ontwikkelen kwelders 

vooroevers 
- Afname 

zoetwaterlenzen 
- Kans op opbarsting 

door dunne kleilagen 

- Ruimte nodig 
voor 
dijkverbreding 

- Verzilting neemt 
toe, groter 
oppervlak 
landbouw 
ondervindt 
verzilting 

- Verandering 
habitats 
Waddenzee 

- Alle investeringen: in de toekomst 
ruimte nodig voor dijkverbreding 

- Landbouw: verzilting vraagt om 
transitie naar zouttolerante 
gewassen, of meer aquacultuur (is 
al start mee gemaakt) 

- Natuur: natuurbehoud volgens 
huidige (N2000-)doelstellingen 
moeilijk houdbaar 

- Datacentra: voor koelwater wordt 
een overstap gemaakt van 
leidingwater naar oppervlaktewater. 
Verzilting kan een knelpunt vormen. 

Zeewaarts - Stimuleren 
landontwikkeling 
(voorlanden en 
kwelders) 

- Grootschalige 
suppleties 

- Extreem scenario: 
afsluiten Waddenzee 
door verbinden van 
Waddeneilanden. 

- Verbeteren 
ecologie en 
waterkwaliteit  

- Bereikbaarheid 
huidige 
zeehavens, 
recreatie en 
toerisme 

- Verloren gaan 
Unesco 
Waddenzee. 

- Natuur: afhankelijk van termijn: 
investeringen in natuurbehoud zijn 
regret investeringen 

- Visserij: afhankelijk van de 
oplossings-richting zal de 
waterkwaliteit en beschikbaarheid 
van visgronden veranderen. Ook de 
toegankelijkheid van visgronden 
wordt mogelijk minder. 

- Industrie/recreatie/ toerisme/ 
leefbaarheid: verandering kustlijn 
vraagt om aanpassing bestaande 
functies maar biedt ook kans voor 
uitbreiding. 

Meebewegen - Lokale adaptatie en 
eventuele migratie 

- Mogelijke 
migratie heeft 
invloed op al 

- Natuur: schade aan de waardevolle 
natuur Waddenzee. Kansen voor 
nieuwe natuur in de kustzones 
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Beschermen (open) 

Bij de oplossingsrichting ‘Beschermen (open)’ zullen dijken langs de Waddenzeekust en de 

Waddeneilanden moeten worden versterkt. Dit kost circa 7 – 14 m extra dijkverbreding bij 

een dijkverhoging van 1 m, afhankelijk van het dijktraject. Investeringen langs de kering 

zoals bijvoorbeeld woningbouw, natuurprojecten, infrastructurele projecten of bijvoorbeeld 

de bouw van windmolens, kunnen hiervan effect ondervinden als ze te dicht op de kering 

worden gebouwd. Het is belangrijk dat ruimte wordt gereserveerd voor mogelijk toekomstige 

dijkversterkingen, dan wel dat bestemmingen een tijdelijk karakter krijgen.  

 

Afhankelijk van de mate van zeespiegelstijging neemt de verzilting in de kustregio toe. Dit 

leidt tot verziltingseffecten op de landbouw, maar ook op habitats in de kustregio. Op dit 

moment worden veel gebieden doorgespoeld met zoet water, onder andere uit het 

IJsselmeer. Op termijn is de waterbeschikbaarheid onvoldoende om alle kustgebieden van 

toenemende verzilting tegen te gaan. Deze regio dient zich daarom voor te bereiden op een 

transitie naar andere teelten of ander grondgebruik. De verwachting is dat het aantal 

datacentra de komende jaren toeneemt. Voor het koelwater wordt een overstap gemaakt 

van het gebruik van drinkwater naar oppervlaktewater. Bij een toename van de verzilting is 

de kwaliteit van oppervlaktewater mogelijk onvoldoende voor koelwater, en ontstaat 

concurrentie met andere functies om het beschikbare water. Het is belangrijk om in beeld te 

brengen wat de lange termijn houdbaarheid van de zoetwatervoorziening is om 

desinvesteringen te voorkomen.  

 

Zeewaarts 

Wanneer zeewaarts ontwikkeld wordt, zijn grootschalige suppleties nodig. Deze 

ontwikkelingen hebben mogelijk invloed hebben op natuur in het Waddengebied. Door 

grootschalige suppleties verandert de dynamiek op de Waddenzee waar bestaande soorten 

negatieve effecten van ondervinden.  

 

Een extreem zeespiegelstijgingscenario kan voor het Waddengebied betekenen dat de 

Waddenzee moet worden afgesloten om zo de waterveiligheid te waarborgen. Eerdere 

investeringen in natuurbehoud en klimaatadaptatie kunnen hiermee overbodig zijn geweest.  

 

Verandering van het Waddengebied in beide scenario’s leidt tot veranderingen in recreatie, 

toerisme en natuur doordat het systeem een andere dynamiek krijgt waardoor bepaalde 

activiteiten, zoals Wadlopen, droogvallen met schepen, niet meer mogelijk zijn.  
 

Meebewegen 

De oplossingsrichting ’meebewegen’ komt in beeld wanneer – als gevolg van de snelheid 

van zeespiegelstijging – er onvoldoende tijd of middelen zijn om de bestaande 

kustbescherming op sterkte te houden. Dit start wellicht met het verlagen van het 

beschermingsniveau van kleine delen, en kan zich langzaam ontwikkelen tot het opgeven 

en terugtrekken uit grotere gebieden. De gebieden met de hoogste bevolkingsaantallen en 

economische waarde zullen daarbij het langst beschermd blijven. In beide gevallen kan 

meebewegen in meer of mindere mate leiden tot migratie. Daarnaast kan het door stijgende 

naar hoger gelegen 
gronden 

- Verlies intergetijde 
waddenzee 

- Friesland en 
Groningen als een 
lagune 

gebouwde 
omgeving 

- Impact op 
natuur en 
landbouw door 
sterke verzilting 

- Woningbouw, infrastructuur, 

energietransitie: investeringen 

kunnen deels verloren gaan 

wanneer nog niet benodigde 

adaptatie maatregelen zijn 

genomen. 
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waterstanden leiden tot het verlies van het intergetijdegebied van de Waddenzee en 

daarmee belangrijke natuur.  

 

Deze oplossingsrichting heeft grote impact op de bebouwde omgeving, op bestaande 

landbouwgebieden en op natuur. Afhankelijk van de mate en termijn van het meebewegen 

kunnen alle investeringen, tenzij adaptief aangelegd (bijvoorbeeld op terpen of drijvend 

bouwen), verloren gaan. In deze oplossingsrichting wordt verkend dat dorpskernen 

beschermd blijven of andere belangrijke onderdelen. Hoe meer ruimte aan water wordt 

gegeven hoe meer investeringen hier door geraakt zullen worden. In het scenario 

’meebewegen’ neemt de verzilting sterk toe. In gebieden waar onvoldoende zoet water 

beschikbaar is dienen functies (landbouw, natuur, industrie, datacentra) zich aan te passen 

aan de verzilting.  
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3 IJsselmeergebied 
  

Bron: Gouwenaar, via wikipedia 
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Om richting te geven aan de ruimtelijke opgaven voor het IJsselmeergebied, hebben Rijk en 

regio drie ambities voor 2050 geformuleerd. De ambities zijn vertaald in een aantal 

principes, die dienen als leidraad voor de uitwerking van toekomstige ontwikkelingen en 

initiatieven. Deze drie principes zijn: het IJsselmeergebied als landschap van wereldklasse, 

het IJsselmeergebied als toekomstbestendig water- en ecosysteem en het 

IJsselmeergebied van vitaal en economisch belang voor Nederland (BPIJ, 2021). 

 

In het IJsselmeergebied vinden ontwikkelingen plaats op het gebied van acht 

hoofdopgaves. Naast de zes sectoren en opgaves die voor ieder gebied zijn geanalyseerd, 

zijn ook ontwikkelingen binnen de visserij en toerismesector toegelicht vanwege de 

economische positie van deze sectoren in de economie van dit gebied. In dit hoofdstuk 

worden de ontwikkelingen per sector, de bijbehorende investeringen en knelpunten die 

onstaan in de regio, beschreven.  

 

3.1 Ontwikkelingen in het IJsselmeergebied 

Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen in het IJsselmeergebied op lange termijn. De 

ontwikkelingen zijn verzameld op basis van gebiedsagenda’s en visies, en schetsen een 

richting voor de lange termijn toekomst voor 2050. 

 

3.1.1 Zes landelijke opgaven 

 

Infrastructuur 

Strategisch gezien, ligt het IJsselmeergebied op een goede positie binnen het Noord-

Europese vaarwegennet. Om de groei van de nautische economie en scheepsbouw verder 

te stimuleren, zijn aanvullende maatregelen nodig bovenop de rijksdoelen van MIRT. 

Regiopartners zien kansen voor zeegaande vloot en megajachten als de capaciteit van de 

sluizen in de Afsluitdijk wordt vergroot. Daarvoor dient ook nagedacht te worden over 

overslagfaciliteiten, ontsluitingen en de schaal van bestaande werven en havens. Al deze 

verbeteringen vragen om grote investeringen en consequenties voor het ruimtegebruik. In 

de toekomst zullen strategische afwegingen en keuzes gemaakt moeten worden om een 

goede balans te krijgen tussen deze aspecten (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 

2018).  

 

Woningbouw 

In de Metropoolregio Amsterdam neemt de verstedelijkingsdruk toe, evenals het aantal 

toeristen. Ook gemeente Almere staat voor een grote woningbouwopgave. Tussen beiden 

steden wordt komende jaren ook veel woningbouw gerealiseerd, in de zogenaamde 

Amsterdam Bay Area. Daarbij worden bewuste afwegingen gemaakt ten aanzien van 

bereikbaarheid, natuur en ecologie in relatie tot woningbouw (Samen bouwen aan 

bereikbaarheid;, sd). Het grootste gedeelte van de steden rondom het IJsselmeer, 

Markermeer en de randmeren hebben te maken met groei (PBL/CBS, 2019). In visies, zoals 

de Kustvisie Lelystad, wordt ingezet op gevarieerde woonmilieus met aandacht voor 

vrijetijdsbesteding (Gemeente Lelystad, 2019). In de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-

Markermeer (RRAAM) zijn uitgangs-punten beschreven om koppelkansen tussen 

woningbouw, vervoersverbindingen en de ecologie in het Markermeer-IJmeer te benutten. 

Om de verstedelijkingsdruk op te lossen, wordt dus ingezet op een integrale aanpak 

(Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2018). De agenda IJsselmeergebied speelt een 

belangrijke rol in het behouden van gebiedsbrede kwaliteit en samenhang tussen de 

opgaven. De regio blijft zelf verantwoordelijk voor de woningbouwopgave (BPIJ, 2021). 
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Energietransitie 

Aan de hand van afspraken die zijn gemaakt in het klimaatakkoord, wordt vanuit de Agenda 

IJsselmeergebied pro-actief ingespeeld op een bijdrage vanuit het gebied (BPIJ, 2021). 

Binnen het IJsselmeergebied is de duurzame energiewinning belangrijk, die vanuit een 

integrale benadering ingevuld zal gaan worden vanwege de grote ruimtevraag. Provincie 

Noord-Holland investeert in zonne-energieprojecten in de regio door bijvoorbeeld zon op 

daken en parkeervoorzieningen (Noord-Holland, 2019). Naast dat het IJsselmeer kan 

worden gebruikt voor wind- en zonne-energie, wordt er ook gekeken naar andere vormen 

van energiewinning, zoals ’Blue energy’ en thermische energie. De ambitie is om te kijken 

hoe maatregelen en investeringen zo goed mogelijk kunnen worden ingepast en 

gecombineerd met andere ruimtelijke ontwikkelingen in de regio (Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat, 2018).  

 

Klimaatadaptatie 

Het IJsselmeergebied is een belangrijk gebied voor de Noord-Nederlandse water-

huishouding. Sinds de bouw van de Afsluitdijk is de veiligheid van het gebied sterk 

verbeterd. Bovendien is een grote zoetwatervoorraad ontstaan die belangrijk is voor 

industrie, landbouw, drinkwater en natuur. Het borgen van waterveiligheid en duurzaam 

gebruik van de zoetwatervoorraad, staat centraal bij de klimaatadaptatieopgave 

 (Staf Deltacommissaris, 2020). Om de zoetwaterbeschikbaarheid te waarborgen, moet het 

watergebruik verminderen in de toekomst, anders moet het peil van het IJsselmeer verder 

omhoog. De ambitie is om de regionale klimaatadaptatie aanpak, zoals hiervoor geschetst, 

mee te koppelen met toekomstige ontwikkelingen binnen de landbouw en natuur in het 

gebied (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2018). Naast de opgave voor het 

IJsselmeer wordt in stedelijke gebieden geïnvesteerd in klimaatadaptatie, volgens de 

aanpak van DPRA. Steden als Zwolle en Kampen zijn koplopers in het gebied. 
 

Natuur 

Afgelopen jaren zijn de natuurwaarden in het gebied veranderd, mede veroorzaakt door 

economische activiteiten. Na het afsluiten van de Afsluitdijk, is de ecologische kwaliteit van 

het IJsselmeer sterk achteruitgegaan, voornamelijk door het ontbreken van gradiënten van 

moeras en kusthabitats naar diep water (Gemeente Súdwest-Fryslân, Provincie Fryslân, 

Wetterskip Fryslân, & De Fryske Marren, 2019). Uitgangspunt voor natuurontwikkeling in de 

toekomst is het creëren van een robuust ecosysteem, dat in balans is met het waterbeheer 

en gebruiksfuncties. In de Verkenning Grote Wateren is een overzicht gemaakt van 

mogelijke maatregelen om de ecologie te verbeteren en te voldoen aan KRW- en N2000- 

eisen. Deze maatregelen worden de komende jaren uitgewerkt in samenspel met 

landschappelijke kwaliteiten en economische gebruiksfuncties (BPIJ, 2021).  

 

Vanuit de Agenda IJsselmeergebied zal gestimuleerd worden op het ontwikkelen van het 

Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) voor het Markermeer-IJmeer, waardoor 

het verbreed wordt naar het IJsselmeer en de Randmeren. Hierbij zal moeten worden 

onderzocht waarom veel jonge vissen in het IJsselmeer de winter niet overleven en hoe 

meer overwinterhabitas gerealiseerd kunnen worden voor vissen (Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat, 2018). Specifiek voor het toekomstbestendig maken van de 

visserijbeheer in het IJsselmeergebied is een actieplan opgesteld (zie ook volgende 

paragraaf) (Ministerie van LNV, 2019).  

 

Landbouw 

Binnen de huidige situatie wordt de landbouw voorzien van zoetwater middels de grote 

zoetwatervoorraad van het IJsselmeer (Staf Deltacommissaris, 2020). De komende jaren 

zal ingezet worden op het bewaken van de voorraad door te zorgen dat ontwikkelingen in 
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de landbouw niet tot een extra watervraag leiden. Op de lange termijn leidt dit mogelijk tot 

aanpassingen in de landbouw. In de toekomst zullen mogelijkheden omtrent nieuwe vormen 

van aquacultuur en natuurinclusieve landbouw in kaart worden gebracht om bodemdaling 

en verzilting in het gebied tegen te gaan (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2018). 

 

3.1.2 Andere relevante sectoren  

 

Visserij 

Beroepsvisserij, sportvisserij, water- en natuurbeheerders en recreatie hebben een 

gezamenlijk belang bij een goede visstand en een gezond ecosysteem (Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat, 2018). Hiervoor is een actieplan opgesteld met afspraken, 

doelen en maatregelen voor de lange termijn. Om toekomstige investeringen ter verbetering 

van de kwaliteit van het gebied te doen laten slagen, wordt de visserij als een belangrijke 

voorwaarde gezien. Visserij moet in evenwicht worden gebracht met de huidige- en 

toekomstige draagkracht van het systeem. Hierbij wordt gestuurd op drie pijlers: inzicht in 

de benodigde commerciële visstand, een beheersysteem en -stelsel dat gericht is op 

verduurzamen van de visserij en herstructuering van de visserij tot een duurzame 

vangscapaciteit (Ministerie van LNV, 2019). Vanuit de Agenda IJsselmeergebied is de 

ambitie om de verduurzaming van de visserij aan te laten sluiten met ruimtelijke 

ontwikkelingen, zoals natuurontwikkeling en vispassages. Verder wordt onderzocht hoe er 

economische meerwaarde kan worden gecreeërd uit de visserij (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu & Ministerie van Economische zaken, 2014).  

 

Recreatie en toerisme 

Het doel is een aansprekende en gedifferentieerde toeristisch-recreatieve bestemming te 

worden. De vraag naar vrijetijdsvoorzieningen neemt naar verachting toe, hier liggen grote 

kansen voor het IJsselmeergebied, zowel op nationaal als op internationaal niveau (BPIJ, 

2021). Een netwerk van gemeenten, havens, provincies en ondernemers is actief bezig met 

versterking van recreatie en toerisme op verschillende schaalniveaus, waarbij de 

kernkwaliteiten van het IJsselmeergebied geborgd worden. De vraag naar voorzieningen 

voor vrijetijdsbesteding neemt de komende jaren flink toe en er zijn grote kansen om het 

IJsselmeergebied in nationaal- en internationaal opzicht als een toeristische trekker op de 

kaart te zetten (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2018). 

 

Datacentra 

In de regio zijn (voor zover bekend) drie datacenters gevestigd, maar er zijn nog plannen 

voor vijf nieuwe datacenters gebundeld in het Gebiedsplan Wieringermeer. Deze 

ontwikkeling leidt tot onrust bij inwoners vanwege het hergebruik van restwarmte, de grote 

energievraag en nieuwe werkgelegenheid (NH Nieuws, sd). Daarnaast worden vraagtekens 

gezet bij het waterverbruik van de centers. Volgens onderzoek van provincie Noord-Holland 

betekenen vijf nieuwe centra dat er 10 miljoen kuub drinkwater aan koelwater per jaar nodig 

is. Als er extreme weersomstandigheden optreden, heeft dit negatieve gevolgen voor het 

zoetwateraanbod in de regio. Het watergebruik van datacentra roept daarmee steeds meer 

vragen op (Noord-Holland, 2020). Sommige datacenters voegen zout toe aan hun koelwater 

om water te ontharden. Volgens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

(HHNK) heeft dit geen negatief effect op de waterkwaliteit (DDCA, 2021). 
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3.2 Investeringen in het IJsselmeergebied 

Op basis van beschikbare begrotingen en budgetten van lopende programma’s, kengetallen 

en opgaven zijn berekeningen gemaakt van wat de geschatte investeringsopgave is voor 

De IJsselmeerregio tot 2050. Voor een toelichting op deze berekeningen, zie bijlage 3. Per 

thema is op de volgende pagina een korte toelichting gegeven. In tabel 9 zijn de landelijke 

investeringsopgaven voor het IJsselmeergebied opgesomd, op basis van het Whitepaper 

(Sweco, 2021). In het IJsselmeergebied wordt tot 2050 circa 140 miljard euro geïnvesteerd 

in grote transities en opgaven. Daarnaast is per sector of opgave de regionale 

investeringsopgaven in beeld gebracht, die zijn bepaald aan de hand van gebiedsagenda’s 

en -visies. Deze investeringen zijn in de overige tabellen opgenomen en geven een indicatie 

van het type regionale investeringen dat op de korte termijn genomen wordt.   

 

Tabel 9 Investeringsopgave in het IJsselmeergebied (zie bijlage 3 voor een verdere 

onderbouwing) 

Opgave Investeringsopgave  Ruimtevraag 

Infrastructuur 32 miljard euro  

Woningbouw 66 miljard euro Circa 4.500 hectare 

Energietransitie 25 miljard euro Circa 5.000 – 6.000 hectare 

Klimaatadaptatie 16 miljard euro  

Natuur 0,5 miljard euro  

Totaal Circa 140 miljard euro  

 

In verband met de gebiedsafbakening is gerekend met 50% van de totale investerings-

opgave en oppervlakte van Noord-Holland, 5% van Utrecht, 10% van Gelderland, 10% van 

Overijssel, 25% van Friesland en 100% van Flevoland (Sweco, 2021). 

 

Infrastructuur 

De strategische positie van het IJsselmeergebied binnen het Noord-Europese 

vaarwegennet wordt versterkt door investeringen in verschillende vaarwegen. Voorbeelden 

zijn de vaarweg IJsselmeer-Meppel en capaciteitsuitbereiding ligplaatsen van de IJssel. 

Daarnaast wordt geïnvesteerd in wegen, spoorwegen, veerverbindingen om de 

bereikbaarheid van het gebied te verbeteren.  

 

Tabel 10 De belangrijkste regionale investeringen op het gebied van infrastructuur 

Infrastructuur  Investeringsopgave Locatie 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel €   27.000.000 Meppel 

Ligplaatsen IJssel, 

capaciteitsuitbreiding 

€   28.000.000 Langs IJssel 

IJsselmeerdijk € 160.000.000  

A6 Almere Oostvaarders – Lelystad €   55.000.000  
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Woningbouw 

In het gebied om het IJsselmeer heen wordt veel geïnvesteerd in de woningbouw. Met 

name in Flevoland worden er veel woningen gebouwd, zoals de uitbreiding van Almere. In 

de regio worden naar schatting bijna 200.000 woningen gebouwd, wat neer komt op een 

oppervlak van circa 4.500 hectare. Het grootste deel van deze woningbouwoopgave ligt 

rondom Amsterdam, Almere en Zwolle. De investeringsopgave die hiermee gemoeid gaat is 

gegeven in tabel 9. 

 

Tabel 11 De belangrijkste regionale investeringen op het gebied van woningbouw 

Woningbouw Investeringsopgave Locatie 

Pampushout Almere 25.000 woningen Almere 

Oosterwold 1 + 2 14.000 woningen Almere 

Zwolle regio Inschatting 40.000-80.000 

woningen 

Zwolle  

Vitale wijken Zwolle € 48.000.000,00 Zwolle 

 

Energietransitie 

De energietransitie richt zich op de verduurzaming van de energie, waarmee wordt 

bijgedragen aan het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en de Europsese doelstellingen op 

het gebied van uitstoot van broeikasgassen. Op en rondom het IJsselmeer wordt veel 

geïnvesteerd in windenergie. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de verduurzaming van het 

energienetwerk. 

 

Tabel 12 De belangrijkste regionale investeringen op het gebied van de energietransitie 

Energietransitie Investeringsopgave  Locatie 

Windpark Noordoostpolder Onbekend Noordoostpolder 

Windpark Hanze €   10.000.000 Flevopolder 

Duurzame energie Flevoland €     7.300.000 Flevopolder 

Hoogspanning Diemen-Lelystad Onbekend  

Transitie naar duurzame energie 

Zwolle 

€        600.000 Zwolle 

Robuust energiesysteem provincie 

Overijssel 

€ 124.000.000 OverIJssel 

 

Klimaatadaptatie 

Vanuit het Deltafonds wordt geïnvesteerd in stedelijke adaptatie, waterveiligheid en 

zoetwatervoorziening. Daar komen regionale investeringen bij om de regio beter bestand te 

laten zijn tegen te gevolgen van klimaatverandering. HWBP-opgaven en kustsuppleties 

dragen bij aan de waterveiligheid van het gebied. Voorbeelden zijn het klimaatbestendig 

maken van het stroomgebied van de Drentse Aa en klimaatadaptatiemaatregelen in 

bestaand stedelijk gebied.  

 

Tabel 13 De belangrijkste regionale investeringen op het gebied van klimaatadaptatie 

Klimaatadaptatie Investeringsopgave  Locatie 

Kustontwikkeling Lelystad  €    150.000 Flevoland 

Klimaatadaptatie Riolering Zwolle €    800.000 Zwolle 

Klimaatbestendig stroomgebied 

Drentse Aa 

€ 3.005.000 Drenthe 
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Natuur 

Onderstaand zijn een aantal belangrijke geplande of lopende projecten gegeven, die 

bijdragen aan de landelijke investeringsopgave. Uitgangspunt voor natuurontwikkeling in het 

IJsselmeergebied is het creëren van een robuust ecosysteem, dat in balans is met het 

waterbeheer en de gebruiksfuncties. In het gebied zet men in op het creëren van nieuwe 

natuur op land en op het IJsselmeer. Om de natuurwaarde van het gebied te verbeteren, 

wordt er geïnvesteerd in grootschalige land-/waterovergangen, gradiënten en natuurlijke 

oevers rondom het IJsselmeer.  

 

Tabel 14 De belangrijkste regionale investeringen op het gebied van natuur 

Natuur Investeringsopgave  Locatie 

Robuuste natuurlijke oevers 

IJsselmeergebied 1e fase 

€   1.022.000 IJsselmeer  

Project Oostvaardersoevers € 55.000.000 Flevoland 

Nieuwe natuur, exclusief inzet gronden 

provincie Flevoland 

€ 15.786.000 Flevoland 

Markerwadden XL € 75.000.000 IJsselmeer 

Aanleg vismigratierivier Afsluitdijk € 55.000.000 Afsluitdijk 

 

Landbouw 

Rondom het IJsselmeer is een grote diversiteit aan type landbouwgebieden. Zo is er in 

Flevoland en de kop van Noord-Holland met name sprake van akkerbouw en bollenteelt. In 

Friesland en andere delen van Noord-Holland en gebieden rondom de randmeren is sprake 

van andere vormen van landbouw. Zoetwateraanvoer naar de verziltende gebieden in 

Noord-Holland en Friesland is een ander belangrijk thema in het gebied. Daarnaast wordt 

ingezet op smart-farming en precisie landbouw.  

 

Tabel 15 De belangrijkste regionale investeringen op het gebied van landbouw 

Landbouw Investeringsopgave Locatie 

Voldoende water  € 12.000.000 Flevoland 

Watersystemen landelijk gebied Vallei 

en Veluwe 

€ 44.600.000  

Bodemdalingsgebied Zuidwest 

Emmeloord 

€   1.400.000  
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Figuur 3  Type investeringen in het IJsselmeergebied ter indicatie van waar de komende jaren in geïnvesteerd wordt 
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3.3 Knelpunten investeringen met ruimtevraag regio 

Een stijgende zeespiegel heeft gevolgen voor de waterafvoer, zoetwatervoorziening en 

ecologie van het IJsselmeergebied. Het peilverschil tussen de Waddenzee en het 

IJsselmeer neemt af, waardoor spuien onder vrij verval moeilijker word. De zoetwatervraag 

van het gebied zal toenemen door periodes van droogte en een toename van verzilting. Er 

is een extra opgave om het IJsselmeer zoet te houden, vismigratie instand te houden en 

verslechtering van de waterkwaliteit tegen te gaan (Deltares, 2021). 

 

Op basis van de effectbeschrijving van Deltares (Deltares, 2021) is een analyse gemaakt 

van de impact van de oplossingsrichtingen op de functies in het gebied en de 

investeringsopgave. Deze analyse is deels gebaseerd op de uitkomst van de 

gebiedssessies en aangevuld op basis van expertise bij Sweco. 

 

Tabel 16 Gevolgen van de lange termijn oplossingsrichtingen op functies in het gebied en 

de investeringsopgave 

IJsselmeergebied 

Oplossingsrichting (Deltares, 2021) Gevolgen voor functies in 

het gebied 

Gevolgen voor de 

investeringsopgave 

Beschermen  

gesloten 
- Peil verder opzetten 

voor vergroten 

buffercapaciteit  

- Versterken Afsluitdijk 

- Vergroten 

afvoercapaciteit richting 

zee / pomp-capaciteit 

omhoog 

- Dijken verder omhoog 

- Grotere 
overstromingsrisico’s 
buitendijkse gebieden: 
invloed op N2000-
gebieden, woningbouw, 
landbouw, 
recreatieterreinen 

- Reserveren ruimte 
dijkverbreding binnendijks 

- Alle investeringen: 
investeringen in buitendijkse 
landbouw, woningbouw en 
natuur (N2000-gebieden) 
kunnen verloren gaan door 
opzetten peil 

- Alle investeringen: 
ruimtevraag kan conflicteren 
met investeringen direct op of 
achter de dijk  

Zeewaarts - Afsluiten Waddenzee 
- Extra bescherming van 

het IJsselmeergebied 
voorkomt extra 
investeringen in 
waterveiligheid in dit 
gebied.  

- Verbeteren ecologie en 
waterkwaliteit  

- Zouter worden 
IJsselmeer, geen 
intergetijde. 

- Sluizen en pompen 
voor afvoer water 

- Effecten 
natuurontwikkeling door 
verandering ecologie en 
waterkwaliteit 

- Belemmering scheepvaart 
in toegang 

- Minder ruimtebeslag 
dijken en keringen 
rondom IJsselmeer 

- Mogelijk niet opzetten peil 
IJsselmeer wanneer 
Waddenzee verzoet. 

- Landbouw/natuur/ 
datacentra: Waddenzee kan 
mogelijk verzoeten, waardoor 
verzilting afneemt en 
zoetwatervraag afneemt in 
provincies en daarmee 
IJsselmeer. 

- Scheepvaart: toegang 
scheepvaart en recreatievaart 
naar zee vermindert. 

Meebewegen - Inzetten op lokale 
klimaatadaptatie en 
eventuele migratie in 
bepaalde gebieden 

- Extreme variant: 
terugbrengen 
estuarium, zoals 
Zuiderzee 

- Afsluitdijk soms 
overstromen, 
IJsselmeer periodiek 
brak.  

- Impact gebouwde 
omgeving door 
wegtrekken bewoners en 
bijbehorende 
infrastructuur 

- Impact op natuur en 
landbouw door 
toenemende verzilting 

- IJsselmeer verliest functie 
als zoetwaterbuffer 

- Alle investeringen: 

investeringen in buitendijks 

gebied kunnen verloren gaan  

- Landbouw: nieuwe vormen 

van landbouw door verzilting 

binnendijks 

- Landbouw/ natuur/ 

datacentra en industrie: 

zoetwaterbuffers verzilten, druk 

op functies en gedane 

investeringen 

- Alle investeringen: Hoger 

overstromingsrisico voor 

investeringen achter dijken 
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Beschermen (open & gesloten) 

De oplossingsrichting beschermen (gesloten) lijkt veel op de huidige strategie. De Afsluitdijk 

en de dijken rond het IJssel- en Markermeer moeten worden in de toekomst worden 

versterkt wanneer het peil van het IJsselmeer wordt opgezet. Voor keringen rondom het 

IJsselmeer leidt een dijkverhoging van 1 m tot circa 11 – 18 m dijkverbreding (Deltares, 

2021). Deze extra ruimtevraag veroorzaakt knelpunten met investeringen langs de kering, 

zoals bijvoorbeeld woningbouw, natuurprojecten, infrastructuur of windmolens. Het is 

daarom belangrijk dat er ruimte gereserveerd wordt voor toekomstige dijkversterkingen, dan 

wel dat functies een tijdelijke bestemming krijgen.  

  

Afhankelijk van klimaatverandering en de zoetwatervraag wordt het peil van het IJsselmeer 

mogelijk verder opgezet waarmee meer zoetwater beschikbaar komt, dit heeft invloed op de 

buitendijkse omliggende gebieden. Peilverhoging kan daarnaast ook leiden tot een hogere 

overstromingsfrequentie. In het broedseizoen kan dit gevolgen hebben voor broedvogels 

doordat nesten (regelmatig) weg kunnen spoelen en broedvogels niet meer terug willen 

komen. De grootste zoetwatervraag vindt plaats in het broedseizoen (april tot en met juli), 

maar tegelijkertijd is het voor de recreatievaart van belang dat het peil niet te hoog wordt om 

knelpunten met de doorvaarhoogte van bruggen te voorkomen. Peilverhoging heeft invloed 

op buitendijkse woning- en landbouw, maar ook vele havens, schutsluizen en spuisluizen in 

en rond het IJsselmeer en Markermeer moeten bij peilverhoging aangepast worden. Alle 

huidige investeringen met een lange levensduur komen hiermee in de knel. Wanneer het 

peil van het IJsselmeer niet verder wordt opgezet, heeft zeespiegelstijging gevolgen voor de 

hoeveelheid zoetwater in de regio. Dit kan beperkingen opleveren voor de landbouw, effect 

hebben op zoete natuur maar ook op het koelen van bijvoorbeeld datacentra, 

energiecentrales (Diemen) en industrie.  

 

Daarnaast kunnen verschillende vrij afwaterende gebieden bij verdere peilopzet niet meer 

onder vrij verval afwateren op het IJsselmeer, met als gevolg dat nieuwe investeringen 

gedaan moeten worden in bijvoorbeeld gemalen om binnendijkse wateroverlast te 

voorkomen. 

 

Zeewaarts 

De zeewaartse strategie van het IJsselmeergebied speelt zich met name af in de 

Waddenregio. In het geval van grootschalige suppleties in het Waddengebied heeft dit 

weinig effect op de IJsselmeerregio. In het extreme scenario – het afsluiten van de 

Waddenzee – zal de waterkwaliteit en het ecologische systeem van het IJsselmeergebied 

mogelijk verslechteren. Een positief effect kan zijn dat de verzilting in de kustgebieden in 

Friesland en Groningen langzaam afneemt wanneer de Waddenzee zal verzoeten, 

waardoor de zoetwatervraag afneemt (Defacto, 2021b). Bij het afsluiten van de Waddenzee 

zal de toegang van scheepvaart richting zee worden belemmerd, dat een negatieve invloed 

heeft op de economische en recreatieve activiteiten in het gebied. 
 

Meebewegen 

Meebewegen in het IJsselmeergebied heeft de grootste gevolgen op investeringen in het 

gebied. In dit scenario wordt er ruimte gegeven aan het water, waardoor de Afsluitdijk soms 

zal overstromen en het IJsselmeer weer (periodiek) brak wordt. Dit heeft grote impact op de 

bebouwde omgeving, natuur en landbouw in het buitendijks gebied. Het overstromingsrisico 

van de omliggende regio’s zal toenemen. Met deze keuze moeten dijken worden verhoogd 

rondom het IJsselmeer (en mogelijk Markermeer) om de waterveiligheid van het binnendijks 

gebied te garanderen. Afhankelijk van de mate en termijn van het meebewegen, kunnen 

investeringen in buitendijks gebied, in de havens van dorpen en steden en direct achter de 

kering in de knel komen.  
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De oplossingsrichting meebewegen zorgt voor toenemende verzilting in het gebied, dat 

beïnvloed de kwaliteit van bestaande buitendijkse landbouwgebieden en natuur. Ook het 

inlaten van zoet water naar achterliggende gebieden kan (periodiek) niet meer, doordat het 

water van onvoldoende kwaliteit is. Doordat het IJsselmeer niet meer de functie van 

zoetwaterbuffer heeft, zal landbouw over moeten gaan naar andere teelten of zal 

landgebruik in zijn geheel moeten veranderen. Daarnaast zal voor het koelen van 

datacentra en industrie ook minder zoet water beschikbaar zijn, dit kan consequenties 

hebben op de lange termijn.  
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4 Kust 
  

Bron: RWS Beeldbank, Rens Jacobs 
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In de regio Kust ligt de focus op het waarborgen van de waterveiligheid nu en in de 

toekomst. De Kust moet beschermd worden en meegroeien met klimaatverandering en 

zeespiegelstijging. De ambitie is om investeringen op het gebied van waterveiligheid 

integraal te benaderen en hierdoor te verbinden met andere ruimtelijke ontwikkelingen, 

zoals recreatie en natuurontwikkeling. 

 

In de regio Kust vinden ontwikkelingen plaats op het gebied van zes hoofdopgaves. In dit 

hoofdstuk zijn de ontwikkelingen per sector beschreven, inclusief de bijbehorende 

investeringen en knelpunten die ontstaan in de regio. Daarnaast wordt aandacht gegeven 

aan ontwikkelingen met betrekking tot datacentra. 

 

4.1 Ontwikkelingen aan de kust 

Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen op lange termijn langs de kust. De 

ontwikkelingen zijn verzameld op basis van gebiedsagenda’s en visies en schetsen een 

richting voor de lange termijn toekomst voor 2050 aan de hand van de zes opgaven.  

 

4.1.1 Zes landelijke opgaven 

 

Infrastructuur 

Bij een hoge economische groei wordt verwacht dat de ruimtedruk in de kustzone op land 

(voor bedrijvigheid en woon- en recreatiegebieden) en op zee (voor bijvoorbeeld duurzame 

energiewinning) zal toenemen. De bereikbaarheid en daarmee ontwikkeling van nieuwe 

infrastructuur is daarmee van groot belang. Daarnaast worden de mogelijkheden voor 

zeewaartse ontwikkelingen in kaart gebracht (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, 2013).  

In Noord-Holland ligt de kans specifiek om de kustzone te benutten als uitloopgebied van 

Metropoolregio Amsterdam, hiervoor zijn investeringen in de infrastructuur nodig (Provincie 

Noord Holland, 2018). In Zuid-Holland ligt de focus op het toekomstbestendig maken van de 

havenactiviteiten (Provincie Zuid Holland, 2019). 

 

Woningbouw  

In de Nationale Visie Kust ligt de ambitie op de kansen voor economische groei en 

kwaliteitsverbetering van de kustzone te benutten. Een integrale benadering is nodig om te 

verzekeren dat ruimtelijke ontwikkelingen zijn afgesteld op de toekomstige investeringen op 

het gebied van waterveiligheid (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, 2013). 

 

In de regionale kustvisies wordt de grotere vraag naar recreatiewoningen benoemd als een 

opgave. De ambitie in de Noord-Hollandse kustregio is om geen grootschalige nieuwe 

ontwikkelingen in de duinen of op het strand te realiseren. De focus ligt op verdichten; 

ontwikkelingen vinden plaats in al bestaande bebouwde gebieden (Provincie Noord Holland, 

2018). De ambitie is in zowel de Noord- als Zuid-Hollandse kustregio om nieuwe 

ontwikkelingen en stedelijke groei te combineren met investeringen in natuur en landschap 

(Provincie Zuid Holland, 2019). 

 

Energietransitie 

In de Nationale Visie Kust worden de economische kansen voor de regio als opwekker van 

duurzame energie benadrukt. Er worden zoekgebieden aangewezen voor energiewinning 

op zee en aan de kust (windmolens, getijdencentrales, en energie uit zeewater) (Ministerie 

Infrastructuur en Waterstaat, 2013). Op regionaal niveau ligt de focus op een integrale 

aanpak, waarbij opwekking van energie wordt gecombineerd met de versterking van 

ruimtelijke kwaliteit. In Zuid-Holland kijkt de provincie hoe de energietransitie en natuur met 

elkaar kunnen worden verbonden, bijvoorbeeld in de Hollandse Duinen (Provincie Zuid 

Holland, 2019). 



 

    31 (90)  

 

 

 

Klimaatadaptatie 

Op het gebied van waterveiligheid is de strategie het kustfundament te laten meegroeien 

met de zeespiegelstijging om zo de veiligheid te kunnen waarborgen. De strategie van het 

Deltaprogramma blijft hierbij ‘zacht waar kan (door middel van zandsuppleties), hard waar 

moet’ (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2020). De ambitie is om in de regio Kust 

de investeringen op het gebied van waterveiligheid te verbinden met ruimtelijke 

ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan zijn de kansen die de benodigde suppleties bieden 

voor recreatie en toerisme.  

 

In regionale kustvisies van Zuid-Holland en Noord-Holland is waterveiligheid leidend. De 

zonering en -bebouwing moeten flexibel meebewegen, zodat de veiligheid blijft 

gewaarborgd. Verder ligt de focus op het realiseren van de klimaatbestendige stad, voor 

nieuwe ontwikkelingen geldt dat deze passen binnen de klimaatadaptatie opgaves 

waterveiligheid, drinkwaterwinning en natuur. Verder wordt ingezet op het veiligstellen van 

de strategische drinkwatervoorziening in de duinen (Provincie Zuid Holland, 2019) 

(Provincie Noord Holland, 2018).  

 

Natuur  

In de kustregio speelt natuur een belangrijke rol. Vrijwel het hele duingebied is 

natuurgebied. De Nationale visie Kust legt de focus voor bescherming en versterking van de 

natuur in de regio Kust op robuuste verbindingen tussen de beschermde gebieden. 

Toepassing van dynamisch kustbeheer zal de de kwaliteit van de duinen verbeteren 

(Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, 2013). 

 

Versterking en het robuust maken van de natuur middels het verbinden van gebieden wordt 

in regionale visies ook benoemd als uitgangspunt. Hier ligt de focus op het behouden van 

natuurwaardes van het strand en het versterken van de duinen als doorgaande structuur 

(Provincie Zuid Holland, 2019). Een voorbeeld is de samenwerking met Nationaal Park 

Hollandse Duinen waar, onder het Uitvoeringsprogramma NPHD, wordt geïnvesteerd in het 

versterken van de continuïteit van de duinen (Natinoaal Park Hollandse Duinen, 2020). 

Daarnaast wordt bij gebieds-ontwikkelingen in de regio natuurinclusief ontwikkelen als 

uitgangspunt meegenomen (Provincie Noord-Holland, 2021).  

 

Landbouw 

In de kustregio is de ambitie gesteld om, net als in heel Nederland, te experimenteren met 

duurzame landbouw. Via een subsidieregeling stimuleert de provincie innovatie, gericht op 

het verminderen van kwetsbaarheid, tegenover verzilting en behoud van de kwaliteit van de 

bodem (Provincie Zuid Holland, 2019). Ook in Noord-Holland ligt de ambitie bij een transitie 

naar duurzame landbouw, een verandering naar een korte keten in voedselproductie en een 

vermindering van de intesieve veehouderij (Provincie Noord-Holland, 2021). 

 

4.1.2 Andere relevante sectoren 

 

Datacentra 

Met name in regio Amsterdam zijn veel datacentra aanwezig. Daarnaast zijn in regio 

Wieringermeer drie datacenters gevestigd en zijn er nog plannen voor vijf nieuwe 

datacenters gebundeld in het Gebiedsplan Wieringermeer. De aanleg van de datacentra 

leidt tot onrust bij de inwoners vanwege het hergebruik van restwarmte, de grote 

energievraag en nieuwe werkgelegenheid (NH Nieuws, sd). Daarnaast worden vraagtekens 

gezet bij het waterverbruik van de centers. Volgens onderzoek van provincie Noord-Holland 
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betekenen vijf nieuwe centra dat er 10 miljoen kuub drinkwater aan koelwater per jaar nodig 

is. Als er extreme weersomstandigheden optreden, heeft dit negatieve gevolgen voor het 

zoetwateraanbod in de regio. Het watergebruik van datacentra roept daarmee steeds meer 

vragen op (Noord-Holland, 2020). Sommige datacenters voegen zout toe aan hun koelwater 

om water te ontharden en soms ook andere chemicaliën. Volgens HHNK heeft dit geen 

negatief effect op de waterkwaliteit (DDCA, 2021). 

 

4.2 Investeringen aan de kust 

Op basis van beschikbare begrotingen en budgetten van lopende programma’s, kengetallen 

en opgaven zijn berekeningen gemaakt van de geschatte investeringsopgave voor de regio 

Kust tot 2050. In de periode tot 2050 wordt er grofweg 201,2 miljard euro geïnvesteerd in de 

5 grote opgaves in de regio Kust. Voor een toelichting op deze berekeningen, zie bijlage 3. 

Per thema is op de volgende pagina een korte toelichting gegeven. In tabel 17 zijn de 

landelijke investeringsopgaven voor de regio Kust opgesomd, op basis van het Whitepaper 

(Sweco, 2021). Vervolgens zijn per sector of opgave de regionale investeringsopgaven in 

beeld gebracht, die zijn bepaald aan de hand van gebiedsagenda’s en -visies. Deze 

investeringen zijn in de overige tabellen opgenomen en geven een indicatie van het type 

regionale investeringen dat op de korte termijn genomen wordt.   

 

Tabel 17 Investeringsopgave in de kustregio (zie bijlage 3 voor een verdere onderbouwing) 

Opgave Investeringsopgave  Ruimtevraag 

Infrastructuur 55 miljard euro  

Woningbouw 74 miljard euro Circa 6.200 hectare 

Energietransitie 47 miljard euro Circa 10.000- 12.000 hectare 

Klimaatadaptatie 25 miljard euro  

Natuur 0,2 miljard euro  

Totaal Circa 201 miljard euro  

 

De investeringsberekeningen zijn gebaseerd op de Whitepaper van Sweco (Sweco, 2021). 

De bedragen uit de Whitepaper zijn aangepast op basis van de gebiedsafbakening. In dit 

geval is 60% van de investeringsopgave en oppervlakte van Zuid-Holland en 80% van de 

investeringsopgave en oppervlakte van Noord-Holland gebruikt. De investeringsopgave van 

de kust overlappen voor een deel met de opgave van Centraal Holland (zie hoofdstuk 5), 

gezien de ligging van Amsterdam en delen van de Randstad in beide gebieden is ingeschat 

dat er circa 40-50% dubbeling is in de getallen.  

 

Infrastructuur 

In de regio Kust wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid van regio Noord- en Zuid-Holland. 

Een aantal voorbeelden van grote investeringen in wegen en openbaar vervoer zijn de 

aanleg van de Blankenburgverbinding, de Randstadrail en de aanpassingen ten goede van 

de doorstroming bij A4-N14 Haaglanden. Daarnaast wordt geïnvesteerd in kunstwerken 

vanuit de grote vervangings- en renovatieopgave van bruggen, sluizen, viaducten en 

tunnels.  
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Tabel 18 De belangrijkste investeringen op het gebied van infrastructuur 

Infrastructuur Investeringsopgave Locatie 

A4-N14 Haaglanden €    600.000.000 Regio Haaglanden 

Netwerk Randstadrail €      31.000.000 Zuid-Holland 

Blankenburgverbinding € 2.000.000.000 Maasluis, Vlaardingen 

Riolering & drinkwater Amsterdam €      85.000.000 Amsterdam 

Renovatie Arena tunnel   

 

Woningbouw 

De kustregio zet in op het benutten van kansen voor groei. Er wordt veel geïnvesteerd in 

woningbouw, zie tabel 17. Het oppervlak dat nodig is voor de woningbouwopgave in de 

Kustregio, is circa 6.200 hectare.Een aantal projecten zijn hieronder gegeven 

 

Tabel 19 De belangrijkste investeringen op het gebied van woningbouw 

Woningbouw woningbouwopgave Locatie 

Woningbehoefte strategie Mijdrecht  2.805  De Ronde Venen 

Kustplaats IJmuiden 1.000  Velsen 

Coen- en Vlothaven  15.405 Amsterdam 

 

Energietransitie 

De regio Kust zet in op duurzame energiewinning. Er wordt geïnvesteerd in onder andere 

windmolenparken op zee. Verder wordt er geïnvesteerd in de benodigde infrastructuur, 

aanlandingsplaatsen in IJmuiden en op de Maasvlakte. Het geschatte oppervlak, benodigd 

voor energievoorzieningen op land, is circa 12.000 hectare. Hieronder wordt een belangrijke 

investeringen in de energietransitie genoemd.  

 

Tabel 20 De belangrijkste op het gebied van de energietransitie 

Energietransitie Investeringsopgave  Locatie 

Net op zee Hollandse Kust   IJmuiden 

RWZI slibgisting  Amsterdam  

Aanlandingsplaats IJmuiden  IJmuiden 

Aanlandingsplaats Maasvlakte  Maasvlakte 

 

Klimaatadaptatie 

In de regio Kust wordt geinvesteerd in waterveiligheid, onder andere suppleties aan de kust 

om de kustlijn in stand te houden en mee te laten groeien (bijvoorbeeld strandsuppleties bij 

Noordwijk en Wassenaar). Verder wordt er onder het HWBP geïnvesteerd in versterking  

dijken bij het Noordzeekanaal. Hier wordt gewerkt aan twee dijktrajecten: de 

Landsmeerderdijk en een deel van de Oostzanerdijk.  

 

Tabel 21 De belangrijkste investeringen op het gebied van klimaatadaptatie 

Klimaatadaptatie Investeringsopgave  Locatie 

Strandsuppletie Bergen-Egmond € 14.000.000 Bergen-Egmond 

Versterking Noordzeekanaal    

Suppletie Noordwijk € 55.000.000 Noordwijk 

Suppletie Wassenaar € 30.000.000 Wassenaar 
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Natuur 

In regio kust wordt geïnvesteerd in het versterken en verbinden van groenstructuren. Om 

aan de doelstellingen met betrekking tot het uitbereiden van Natuur Netwerk Nederland 

(NNN) te voldoen, wordt er in Noord- en Zuid Holland geïnvesteerd in natuurontwikkeling en 

het creëren van robuuste verbindingen tussen verschillende natuurgebieden. 

 

Tabel 22 De belangrijkste investeringen op het gebied van natuur 

Natuur Investeringsopgave  Locatie 

Programma Bovenwijks Groen  € 27.000.000 Amsterdam 

Gronden NNN € 37.000.000 Noord-Holland 

Natuur Zuid-Holland € 93.000.000 Zuid-Holland 

 

Landbouw 

In regio kust wordt geïnvesteerd in het versnellen en opschalen van de transitie naar 

duurzame landbouw. Een voorbeeld hiervan is het traject Vitale Landbouw Zuid-Holland. 

Verder wordt er via verschillende programma’s geïnvesteerd in duurzaam agrarisch 

waterbeheer. Hierbinnen worden klimaatrobuuste en duurzame landbouw gestimuleerd. 

Voorbeelden hiervan zijn onder andere Gezond water HHNK en Waterkwantiteit en kwaliteit 

Delfland. 

  

Tabel 23 De belangrijkste investeringen op het gebied van landbouw 

Landbouw Investeringsopgave Locatie 

Gezond water HHNK  € 10.500.000  

Waterkwantiteit en kwaliteit Delfland € 10.800.000  

Schoon en gezond water Rijnland € 34.000.000  

Vitale Landbouw Zuid-Holland € 15.000.000 Zuid-Holland 
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Figuur 4 T Type investeringen in de kustregio ter indicatie van waar de komende jaren in geïnvesteerd wordt 
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4.3 Knelpunten investeringen met ruimtevraag regio 

Zonder het treffen van aanvullende maatregelen, zal een stijgende zeespiegel gevolgen 

hebben voor ontwikkelingen in de regio op de lange termijn. De kans op overstromingen 

neemt toe door een stijgende zeespiegelstijging. Grotere delen van de regio komen onder 

zeeniveau te liggen. Verder neemt bij een hogere zeespiegel, in combinatie met lage 

rivierafvoeren, de zoutwaterindringing toe, waardoor meer verzilting van het 

oppervlaktewater optreedt. Ook treedt lokaal verdere verzilting van grondwater in het 

achterland op als gevolg van toenemende kwel. Verder leidt zeespiegelstijging tot een 

grotere zoetwatervraag door doorspoeling van polders (Deltares, 2021). 

 

Op basis van de effectbeschrijving van Deltares (Deltares, 2021) is een analyse gemaakt 

van de impact van de oplossingsrichtingen op de functies in het gebied en de 

investeringsopgave. Deze analyse is deels gebaseerd op de uitkomst van de 

gebiedssessies en aangevuld op basis van expertise bij Sweco. 

 

Tabel 24 Gevolgen van de lange termijn oplossingsrichtingen op functies in het gebied en 

de investeringsopgave 

Kust 

Oplossingsrichting (Deltares, 2021) Gevolgen voor functies 

in het gebied 

Gevolgen voor de investeringsopgave 

Beschermen 

(gesloten) 
- Zandige kust laten 

meestijgen met de 

zeespiegel door middel 

van zandsuppleties.  

- Aanpassen huidige 

kunstwerken 

- Grote hoeveelheid 
zand nodig, 
suppleties 
buitenwaarts dus 
beperkt ruimtelijke 
impact binnenwaarts 

- Kans op verzilting 
oppervlakte- water in 
achterland. 

- Natuur: instandhouding duinen en 
duinnatuur, meer suppleties kunnen 
invloed hebben op verstarring 
N2000-gebieden.  

- Drinkwater: verbetering van 
instandhouding 
drinkwatervoorziening uit 
duingebieden. 

- Landbouw/natuur: verzilting 
landbouw en natuur in achterland.  

Zeewaarts - Eilanden voor de kust 

aanleggen  

- Verbonden eilanden 

voor de kust, waardoor 

er een nieuwe 

buitenste kustlijn 

ontstaat.  

- Mogelijkheid tot lagune 

met zoutwater tussen 

nieuwe en oude kustlijn 

- Dynamisch evenwicht 
van de kust 
verstoord.  

- Afhankelijk van 
uitwerking 
oplossingsrichtingen 
kan er meer 
ontwikkelruimte voor 
sectoren ontstaan. 

- Natuur: invloed op duinnatuur bij 
verandering kustdynamiek, waardoor 
N2000-doelen moeilijk haalbaar zijn 
en ecologie verslechtert. 

- Toerisme: invloed op recreatie, 
doordat de strandkarakteristieken 
veranderen. Dit biedt ook een kans 
voor nieuwe ontwikkelingen. 

- Economie: uitbereiden land-areaal 
kan positieve impact hebben op 
economische activiteiten.  

- Alle investeringen: meer ruimte 
voor nieuwe functies op eilanden, 
afhankelijk van uitwerking 
oplossingsrichtingen  

Meebewegen - Dynamisch 

duinbeheer: ruimte 

voor natuurlijke 

dynamiek.  

- Regelmatige 

overstromingen 
- Grootschalig 

meebewegen: 
vergroten adaptief 
vermogen op lokale 
schaal en eventuele 
migratie 

- Vergroten 
duinvolume door 
dynamisch 
duinbeheer.  

- Vergroten 
ecologische waarde 
van duinen 

- Kwijtraken van land 
door regelmatige 
overstromingen  

- Door meebewegen 
komt de bebouwde 
omgeving onder druk, 
of door nieuwe 
keringen en 

- Natuur: positieve impact op natuur-

ontwikkeling, meer ruimte voor 

natuur 

- Alle investeringen: Minder 

verdichten zorgt voor meer ruimte 

voor water. Wanneer dit niet wordt 

gedaan zullen bepaalde 

investeringen moeten worden 

opgegeven omdat er geen ruimte 

meer is voor meebewegen.  

- Landbouw/natuur /datacentra / 

drinkwater: toenemende verzilting 

heeft invloed op bestaande 

landbouw, natuur en de 
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bescherming die 
nodig zijn, of door 
een toename van het 
overstomingsrisico. 

- Impact op natuur en 
landbouw door 
toenemende 
verzilting 

beschikbaarheid van bijvoorbeeld 

koelwater voor datacenta en 

industrie. Maar ook drinkwater. 

 

Beschermen (gesloten) 

De oplossingsrichting beschermen zorgt er voor dat de kustlijn wordt gehandhaafd 

(Deltares, 2021). Dit heeft voordelen voor het instandhouden van de duinen, duinnatuur en 

drinkwatervoorzieningen. Deze oplossingsrichting heeft daardoor geen negatief effect op 

investeringen in natuur-ontwikkeling en zoetwatervoorziening in de duinen. Door 

zeespiegelstijging neemt echter de kwel in het achterland toe, waardoor verziliting in het 

achterland optreedt, resulterend in verzilting van landbouw en natuurgebieden in het 

achterland. Investeringen op het gebied van landbouw en natuurontwikkeling in het 

achterland zullen hiervan negatieve effecten ondervinden. Hier kan op ingespeeld worden 

door tijdig een transitie in te zetten naar zilte tilten en/of verziltingsbestendige natuur.  

 

Zeewaarts 

Voor de oplossingsrichting ’zeewaarts’ zijn verschillende varianten in de kustregio denkbaar: 

eilanden voor de kust aanleggen, verbonden eilanden voor de kust aanleggen (waardoor er 

een nieuwe kust lijn onstaat) en verbreding van de huidige kuststrook. In alle varianten is 

het dynamisch evenwicht van de kust verstoord, doordat er meer zand ontstaat en de 

stroming veranderd (Deltares, 2021). Dit heeft grote consequenties voor de duinnatuur, 

zoals bijvoorbeeld N2000-doelsoorten en ecologie. Investeringen op het gebied van 

natuuronwikkeling in de bestaande kustzone zullen negatieve consequenties ondervinden.  

 

In de tweede variant, het ontwikkelen van een nieuwe buitenste kustlijn, zullen de 

strandkarakterisitieken van de huidige kustlijn sterk veranderen, waardoor het recreatieve 

gebruik veranderd. Bij het bebouwen van de nieuwe kuststrook, biedt dit ook kansen voor 

nieuwe ontwikkelruimte voor deze sectoren.  

 

De uitbreiding van het areaal door de zeewaarts oplossingsrichting te kiezen, biedt ook 

ruimtelijke kansen. De uitbreiding kan een positieve impact hebben op de economische 

activiteiten van de regio en kan worden gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen in bijvoorbeeld 

de woningbouwopgave of de energietransitie.  
 

Meebewegen 

De oplossingsrichting ’meebewegen’ houdt in dat de kustlijn landinwaarts kan verplaatsen. 

Dit is maar op een beperkt aantal plekken in Nederland mogelijk zonder vergaande 

gevolgen. Dit kan op een aantal manieren door dynamisch duinbeheer toe te passen, door 

kleine gebieden te laten vernatten, door regelmatig overstromingen van (kleine)gebieden te 

accepteren of in het meest extreme geval door grootschalig meebewegen (Deltares, 2021). 

Dynamisch duinbeheer heeft een positieve impact op natuurontwikkeling. Het volume en de 

ecologische waarde van het duingebied worden namelijk vergroot.  

 

Grootschalig meebewegen resulteert in een scenario waar ruimte wordt gegeven aan water. 

Lokaal zal men zich aan moeten passen aan de nieuwe situatie en in sommige gevallen zal 

migratie nodig zijn. Dit scenario heeft een grote ruimtelijke impact, waardoor sommige 

gebieden een hoger overstromingsrisico moeten accepteren, wat invloed heeft op 

woningbouw, infrastructuur en landbouw in het gebied. Huidige investeringen kunnen hun 

functie verliezen.  
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Verder landinwaarts kan verzilting toenemen. Dit heeft invloed op landbouw, natuur en 

andere functies, zoals voor het koel- en proceswater van industrie en datacentra. Het 

beschermen van bestaande dorpen en steden heeft daarnaast grote ruimtelijke impact, 

doordat in het bestaande landschap nieuwe dijken moeten worden aangebracht. Het is van 

belang om voor het open houden van deze optie vroegtijdig de optie te verkennen, te 

inventariseren en waar nodig voldoende ruimte te reserveren. 
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5 Centraal Holland 
  

Bron: RWS Beeldbank, Henk Roolvink 
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Centraal Holland is de regio in de driehoek Amsterdam-Utrecht-Den Haag, de 

waterhuishouding van het gebied (wateraf- en aanvoer en doorspoeling) is gekoppeld aan 

het Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal. Regio Centraal Holland heeft een relatief hoog 

welvaarts- en welzijnsniveau. Om deze ook voor de toekomst vast te kunnen houden, richt 

de regio zich op een goede balans tussen economische groei en leefbaarheid, zodat die bij 

verandering in ruimtegebruik van de leefomgeving gezond en veilig blijft. Vanuit 

verschillende investeringsagenda’s en programma’s wordt de komende jaren geïnvesteerd 

in grote opgaven, zoals de energietransitie, de woningbouwopgave, klimaatadaptatie en 

infrastructuur.  

 

In regio Centraal Holland vinden ontwikkelingen plaats op het gebied van zes 

hoofdopgaves, daarnaast is ook extra aandacht gegeven aan de ontwikkeling van 

datacentra. In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingen per sector beschreven, inclusief de 

bijbehorende investeringen en knelpunten die ontstaan in de regio.  

 

5.1 Ontwikkelingen in Centraal-Holland 

Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen in Centraal Holland op lange termijn. De 

ontwikkelingen zijn verzameld op basis van gebiedsagenda’s en visies en schetsen een 

richting voor de lange termijn toekomst.  

 

5.1.1 Zes landelijke opgaven 

 

Infrastructuur 

Infrastructuur is een belangrijke opgave voor regio Centraal Holland (Provincie Noord-

Holland, 2021). Komende jaren wordt flink geïnvesteerd in betere bereikbaarheid en OV-

verbindingen (Regio Utrecht, 2021). In de praktijk betekent dit dat bestaande knooppunten 

worden uitgebreid en nieuwe knooppunten worden aangelegd (Provincie Utrecht, 2021). 

Daarnaast wordt de capaciteit van Ring Utrecht verhoogd (Regio Utrecht, 2021). In regio 

Amsterdam wordt een systeemsprong in openbaar vervoer gerealiseerd. Enkele regionale 

voorbeelden zijn: de aanleg van de IJmeerlijn naar Almere, het sluiten van de Ringlijn, het 

realiseren van railontsluiting en een eventuele toekomstige tweede terminal Schiphol 

(regiotrein of Oost/Westlijn) (Gemeente Amsterdam, 2011).  

 

Woningbouw 

Woningbouw wordt gezien als de belangrijkste opgave in regio Centraal Holland vanwege 

de grote vraag aan woningen. Er wordt een groot aantal woningen bijgebouwd. Dit leidt tot 

een knelpunt in beschikbare ruimte (Provincie Noord-Holland, 2021) (Regio Utrecht, 2021). 

Alleen al in gemeente Amsterdam worden er tot 2040 70.000 woningen bijgebouwd 

(Gemeente Amsterdam, 2011). In provincie Utrecht zijn tot 2050 170.000 tot 202.000 extra 

woningen nodig (Provincie Utrecht, 2021). De ambitie is om de ruimtevraag voor wonen en 

werken op een duurzame manier te accommoderen via binnenstedelijke ontwikkelingen. Tot 

slot wordt bestaande woningbouw en nieuwbouw ook klimaatadaptief ingericht (Regio 

Utrecht, 2021) . 

 

Energietransitie 

De energietransitie wordt gezien als een economische kans voor de ontwikkeling van regio 

Centraal Holland. In Amsterdam is de ambitie om verschillende duurzame energiebronnen 

toe te voegen: extra windturbines in de Amsterdamse haven, investeren in windturbines op 

de Noordzee, realisatie van zonne-energie op daken, klimaatneutrale wijken en verdere 

uitbereiding van het stadswarmtenet en koudenetten (Gemeente Amsterdam, 2011). 

Gemeente Amsterdam vermindert in 2025 de CO2-uitstoot met 50%, in 2030 met 55% en in 

2050 met 95% ten opzichte van 1990 (Gemeente Amsterdam, sd). De ambitie van provincie 
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Utrecht is om een volledig CO2-neutrale provincie zijn in 2050 (Provincie Utrecht, 2021). 

Om dit te realiseren, zal flink geïnvesteerd moeten worden in het distributienetwerk en 

ondergrondse infrastructuur (Regio Utrecht, 2021).  

 

Klimaatadaptatie 

In regio Centraal-Holland is klimaatadaptatie de rode draad door alle opgaven heen (Regio 

Utrecht, 2021). In de MRA ligt de focus op het robuust makan van de stedelijke omgeving 

tegen extremer weer, de nieuwe wijken aan de IJ-oevers klimaatbestendig bouwen en meer 

groenblauwe structuren integreren in de stad (Gemeente Amsterdam, 2011). In provincie 

Utrecht vertaalt dit zich ook door naar landelijk gebied; langs de Nederrijn en Lek draagt de 

provincie zorg voor aantrekkelijke en toekomstbestendige dijken, in samenhang met 

maatregelen voor een klimaatbestendige wateraanvoer. Het hydrologische systeem van de 

Utrechtse Heuvelrug wordt ingezet om regenwater vast te houden en te infiltreren. In de 

veenweidegebieden wordt een mix van maatregelen genomen voor het tegengaan van 

bodemdaling in 2030 met 50%. Verder is de ambitie om alle nieuwe ontwikkelingen 

klimaatadaptief aan te leggen (Provincie Utrecht, 2021).  

 

Natuur 

Regio Utrecht heeft als ambitie meer groenblauwe verbindingen te creëren, waarvoor zeven 

kerngebieden zijn opgenomen (Regio Utrecht, 2021). Daarnaast heeft de regio een 

Natuurnetwerk-opgave die voor 2027 gerealiseerd moet zijn. Provincie Utrecht heeft als 

doel dit netwerk robuust en klimaatbestendig aan te leggen met een hoge kwaliteit. 

Bestaande natuurgebieden worden beschermd, verder ontwikkeld en verbonden tot een 

groot samenhangend natuursysteem. Er wordt voor 2040 3.000 ha natuur gerealiseerd in 

provincie Utrecht (Provincie Utrecht, 2021). Ook in Amsterdam wordt het ecologisch 

netwerk versterkt door kwaliteit toe te voegen aan bestaand groen en de bestaande 

bebouwing (groene daken en gevels). Verder is de ambitie om verbinding met de landelijke 

omgeving te creëren. De groene scheggen rondom Amsterdam bieden een mogelijkheid 

voor natuurontwikkeling (Gemeente Amsterdam, 2011).  

 

Landbouw 

In regio Utrecht wordt een transitie naar circulaire landbouw gerealiseerd. Hierbij is het 

belangrijk dat agrarische bedrijven rendabel blijven (Provincie Utrecht, 2021). Ook zullen de 

gevolgen van klimaatverandering resulteren in uitdagingen voor de landbouw. Om deze 

reden wordt verwacht dat landbouwgebieden een transformatie door zullen maken naar 

andere functies, zoals natuurvoorzien (Regio Utrecht, 2021). Ook het zoeken naar 

oplossingen voor de stikstofproblematiek wordt gezien als een ontwikkeling die een aantal 

jaren in beslag zal gaan namen. Tot slot, is de ambitie om landbouw dichter bij de bewoner 

te laten staan (Regio Utrecht, 2021) (Provincie Utrecht, 2021). In regio Amsterdam wordt de 

productie van duurzaam voedsel gestimuleerd door het verbeteren van afzetmogelijkheden 

in de stad en het stimuleren van stadslandbouw (Gemeente Amsterdam, 2011).  

 

5.1.2 Andere relevante sectoren 

 

Datacentra 

Met name in regio Amsterdam zijn veel datacentra aanwezig (zie kaart in figuur 5). 

Daarnaast zijn in regio Wieringermeer drie datacenters gevestigd, en zijn er nog plannen 

voor vijf nieuwe datacenters gebundeld in het Gebiedsplan Wieringermeer. De aanleg van 

datacentra leidt tot onrust bij de inwoners vanwege het hergebruik van restwarmte, de grote 

energievraag en nieuwe werkgelegenheid (NH Nieuws, sd). Daarnaast worden vraagtekens 

gezet bij het waterverbruik van de centers. Volgens onderzoek van provincie Noord-Holland 

betekenen vijf nieuwe centra dat er 10 miljoen kuub drinkwater aan koelwater per jaar nodig 
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is. Als er extreme weersomstandigheden optreden, heeft dit negatieve gevolgen voor het 

zoetwateraanbod in de regio. Het watergebruik van datacentra roept daarmee steeds meer 

vragen op (Noord-Holland, 2020). Sommige datacenters voegen zout toe aan hun koelwater 

om water te ontharden, soms andere chemicaliën. Volgens HHNK heeft dit geen negatief 

effect op de waterkwaliteit (DDCA, 2021). 
 

5.2 Investeringen in Centraal-Holland 

Op basis van beschikbare begrotingen en budgetten van lopende programma’s, kengetallen 

en opgaven zijn berekeningen gemaakt van de geschatte investeringsopgave voor 

Centraal-Holland tot 2050. In de periode tot 2050 wordt er grofweg 233 miljard euro 

geïnvesteerd in de vijf grote landelijke investeringsopgaves in regio Centraal Holland. 

Voor een toelichting op deze berekeningen, zie bijlage 3. In tabel 25 zijn de landelijke 

investeringsopgaven voor Centraal-Holland opgesomd, op basis van het Whitepaper 

(Sweco, 2021). Vervolgens zijn per sector of opgave de regionale investeringsopgaven in 

beeld gebracht, die zijn bepaald aan de hand van gebiedsagenda’s en -visies. Deze 

investeringen zijn in de overige tabellen opgenomen en geven een indicatie van het type 

regionale investeringen dat op de korte termijn genomen wordt.   

 

Tabel 25 Investeringsopgave in Centraal-Holland (zie bijlage 3 voor een verdere 

onderbouwing) 

Opgave Investeringsopgave  Ruimtevraag 

Infrastructuur 36 miljard1 euro  

Woningbouw 125 miljard euro Circa 5.800 hectare 

Energietransitie 34 miljard euro Circa 8.500-9.000 hectare 

Klimaatadaptatie 18 miljard euro  

Natuur 0,07 miljard euro  

Totaal 213 miljard euro  

 

De investeringsberekeningen zijn gebaseerd op de Whitepaper van Sweco (Sweco, 2021). 

De bedragen uit deze Whitepaper zijn verrekend naar aanleiding van de gebiedsafbakening. 

In dit geval is 60% van de investeringsopgave en oppervlakte van Noord-Holland en 95% 

van de investeringsopgave en oppervlakte van Utrecht en 20% van de investeringsopgave 

van Zuid-Holland gebruikt. De investeringsopgave van Centraal-Holland overlappen voor 

een deel met de opgave van Kust (zie hoofdstuk 4), gezien de ligging van Amsterdam en 

delen van de Randstad in beide gebieden is ingeschat dat er circa 40-50% dubbeling is in 

de gebruikte investeringsopgave.  

 

Infrastructuur  

Komende jaren wordt flink geïnvesteerd in betere bereikbaarheid en OV-verbindingen in de 

regio Centraal-Holland. Belangrijke investeringen zijn: de realisatie van ring Utrecht en de 

verkenning van A9. Daarnaast wordt geïnvesteerd in spoorwegen, veerverbindingen en 

kunstwerken vanuit de grote vervangings- en renovatieopgave van bruggen, sluizen, 

viaducten en tunnels. 

 

Tabel 26 De belangrijkste investeringen op het gebied van infrastructuur 

Infrastructuur Investeringsopgave Locatie 

Renovatie Arenatunnel €     11.400.000 Amsterdam 

Meerjarig Investeringenplan (MIP) Mobiliteit €      10.000.000  

Realisatie A27/A12 Ring Utrecht € 1.225.000.000  

 
1 In een eerder gedeelde kaarten werd voor infrastructuur 56 miljard genoemd, dit was fout. In dit rapport zijn de 
goede getallen op basis van de berekende investeringsopgave tot 2050 gebruikt. 
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Verkenning A9 Rotterpolderplein €      31.000.000  

Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam €     25.700.000 Amsterdam 

 
Woningbouw 

Er wordt veel geïnvesteerd in woningen in regio Centraal-Holland. De woningbouwopgave 

in de regio resulteert in een grote ruimtevraag. Het oppervlak dat nodig is voor de toename 

in woningen, is circa 5.800 hectare. De totale investeringsopgave is gegeven in tabel 25. De 

belangrijkste investeringen in de regio zijn in onderstaande tabel weergegeven.  

 

Tabel 27 De belangrijkste investeringen op het gebied van woningbouw 

Woningbouw woningbouwopgave Locatie 

Woningbehoefte strategie Mijdrecht  2.805  De ronde venen 

Kustplaats IJmuiden 1.000  Velsen 

Coen- en Vlothaven  15.405  Amsterdam 

Lisserbroek Noord 1.270  Lisserbroek 

MediaCenter/Noord 3.500  Hilversum 

 

Energietransitie 

De energietransitie richt zich op de verduurzaming van de energie, waarmee wordt 

bijgedragen aan het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en de Europese doelstellingen 

omtrent de uitstoot van broeikasgassen. In regio Centraal-Holland wordt hiervoor onder 

andere geïnvesteerd in het toevoegen van duurzame energiebronnen, stedelijke warmte- en 

koudenetten, en distributienetwerken in stedelijk gebied. De ruimtevraag voor duurzame 

energievoorzieningen is circa 8.500 – 9.000 hectare.  

 

Tabel 28 De belangrijkste investeringen op het gebied van de energietransitie 

Energietransitie Investeringsopgave  Locatie 

RWZI slibgisting €   21.588.284 Amsterdam  

Zon-PV >= 1 MWp veld- of watersysteem 

(windpark Zeewolde) 

€ 500.000.000 Zeewolde 

Zon-PV >= 1 MWp veld- of watersysteem €   14.864.175 Houten 

 

Klimaatadaptatie 

In regio Centraal-Holland wordt geïnvesteerd in waterveiligheid, onder andere door 

dijkversterkingen onder het HWBP en suppleties aan de kust (bijvoorbeeld Strandsuppletie 

Bergen-Egmond). Deze investering valt onder het Deltaprogramma Zoetwater. Op stedelijk 

niveau wordt geïnvesteerd in het klimaatadaptief inrichten van stedelijkgebied. Een aantal 

voorbeelden van investeringen zijn weergegeven in onderstaande tabel.  

 

Tabel 29 De belangrijkste investeringen op het gebied van klimaatadaptatie 

Klimaatadaptatie Investeringsopgave  Locatie 

Strandsuppletie Bergen-Egmond  Bergen-Egmond 

Dijkversterking Gouwzee-BuitenIJ € 201.183.000 Gouwzee 

Optimalisatie watervoorziening Brielse Meer €     6.280.000 Brielse Meer 

Kunstwerken Spaarndammerdijk €     3.700.000  
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Natuur 

In regio Centraal-Holland wordt geïnvesteerd in het versterken van groenstructuren, juist 

ook in stedelijk gebied. In Amsterdam wordt geïnvesteerd in het Programma Bovenwijks 

Groen om zo de hoofdgroenstructuur van de stad te versterken. Verder wordt er ingezet op 

natuurontwikkeling om zo het Natuur Netwerk Nederland (NNN) uit te breiden en 

verbindingen te verbeteren.  

 

Tabel 30 De belangrijkste investeringen op gebied van natuur 

Natuur Investeringsopgave  Locatie 

Programma Bovenwijks Groen  € 26.500.000 Amsterdam 

Gronden NNN € 37.000.000 Noord-Holland 

 

Landbouw 

In regio Centraal Holland is een aantal trends op het gebied van landbouw te herkennen, 

zoals de transitie naar kringlooplandbouw en het realiseren van klimaatbestendige 

landbouw. In Amsterdam wordt er geëxperimenteerd met inpassen van stadslandbouw om 

zo de lijn tussen de consument en de producent leiner te maken.  

 

Tabel 31 De belangrijkste investeringen op gebied van landbouw 

Landbouw Investeringsopgave Locatie 

Pilotlocatie Stadslandbouw Amsterdam   Amsterdam  

DAW-projecten (Deltaplan Agrarisch 

Waterbeheer) Westelijk Veenweidegebied 

 Westelijk Rijnland-Gouwe 

Wiericke 
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Figuur 5  Type investeringen in Centraal-Holland ter indicatie van waar de komende jaren in geïnvesteerd wordt 
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5.3 Knelpunten investeringen met ruimtevraag regio 

In regio Centraal-Holland zal zonder het nemen van extra maatregelen het overstromings-

risico langs de kust en in de rivieren toenemen. Langs de kust zal meer zand nodig zijn voor 

zandsuppletie. In het Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzee-kanaal is al weinig buffermarge 

voor waterafvoer beschikbaar, door klimaatverandering in combinatie met zeespiegelstijging 

zal deze druk verder toenemen. Er is extra pompcapaciteit bij IJmuiden nodig om water af te 

voeren. De zoetwatervraag neemt toe door verzilting en het tegengaan van bodemdaling in 

het gebied.  

 

Op basis van de effectbeschrijving van Deltares (Deltares, 2021) is een analyse gemaakt 

van de impact van de oplossingsrichtingen op de functies in het gebied en de 

investeringsopgave. Deze analyse is deels gebaseerd op de uitkomst van de 

gebiedssessies en aangevuld op basis van expertise bij Sweco. Onderstaande tabel 32 

geeft de resultaten weer. 

 

Tabel 32 Gevolgen van de lange termijn oplossingsrichtingen op functies in het gebied en 

de investeringsopgave 

Centraal Holland 

Oplossingsrichting Gevolgen voor functies in 

het gebied 

Gevolgen voor de 

investeringsopgave 

Beschermen 

(open) 
- Het huidige water-

veiligheidsysteem 

blijft bestaan.  

- Optie: verhogen peil 

Markermeer  

- Uitbreiden capaciteit 

ARK, maar niet 

uitbreiden 

pompcapaciteit bij 

sluis IJmuiden 

- Regionale keringen 

versterken, 

compartimenteren.  

- Inzetten op lokaal 

bergen in binnendijks 

gebied. 

- Nadenken over 

rampsituaties is nodig 

bij deze 

oplossingsrichting. 

- Buitendijkse gebieden 
Markermeer krijgen een 
hoger overstromingsrisico. 

- Extra ruimte voor lokale 
berging in polders. 

- Ruimtevraag voor het 
versterken van keringen en 
compartimenteerdijken.  

- Landgebruik aanpassen 
aan verzilting en zoetwater-
beschikbaarheid.  

- Alle investeringen: toename 
overstromingsrisico door verhogen 
peil Markermeer en uitbreiden 
capaciteit ARK, waardoor 
investeringen kwetsbaarder 
kunnen worden. 

- Infrastructuur/ klimaatad-
apatatie: bij verhogen peil 
Markermeer en uitbreiden 
capaciteit ARK moeten 
infrastructuur, zoals bruggen, 
kunstwerken en dijken, aangepast 
worden. De levensduur van 
bestaande objecten wordt verkort 
of grote extra investeringen zijn 
nodig. 

- Alle investeringen: investeringen 
achter keringen krijgen te maken 
met dijkversterkingen 
Datacentra/landbouw/natuur: 
verzilting zorgt voor druk op 
landbouw, natuur en 
beschikbaarheid koel- en 
proceswater.  

Beschermen 

(gesloten) 
- Voorzetting huidige 

strategie 

- Meer pompcapaciteit 

IJmuiden, sluis blijft 

gesloten 

- Peilstijging 

Markermeer, met 

versterking dijken.  

- Toename 

overstromingsrisico 

door hogere 

verschillen tussen 

land en zee 

- Toename verzilting en 
zoetwatervraag vraagt 
ruimte in het systeem 

- Toename kwetsbaarheid, 
gevolgen overstromingen 

- Aanvullende maatregelen 
voor tijdelijk bergen water 

- Verslechtering 
waterkwaliteit door meer 
zout indringing bij zeesluis 
IJmuiden. 

- Vergroot ruimtebeslag voor 
keringen. 

- Alle investeringen: toename 
kwetsbaarheid achterliggend 
gebied door beperkte afvoer-
capaciteit bij IJmuiden. Vergroot 
overstromingsrisico bestaande en 
nieuwe investeringen. 

- Energietransitie: hogere 
energievraag door toename 
pompcapaciteit.  

- Natuur: kans op toename 
verzilting en verslechtering 
waterkwaliteit Markermeer, invloed 
op natuur. 
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Beschermen (open) 

Voor de beschermen (open) oplossingsrichting wordt aangenomen dat de sluis bij IJmuiden 

blijft bestaan, maar niet meegroeit met de zeespiegelstijging. Er worden daardoor geen 

extra maatregelen getroffen voor waterafvoer. In deze situatie is het een optie om het peil 

van het Markermeer te verhogen om zo een extra afvoerroute te creëren. Verder wordt 

ingezet op lokale berging in poldergebieden. Wanneer geen rekening wordt gehouden met 

ruimtereserveringen bij investeringen en ruimtelijke ordening, leidt dit tot een grotere kans 

op wateroverlast en overstromingen in polders. De extra ruimtevraag voor het versterken 

van dijken varieert tussen 11 en 17 meter (Deltares, 2021). Deze extra ruimtevraag kan 

conflicten opleveren met investeringen rondom keringen, zoals de 

woningbouwontwikkelingen rondom de IJ-oevers in Amsterdam en in het buitendijks gebied 

van Rotterdam. Het is daarom belangrijk om ruimte te reserveren voor toekomstige 

dijkversterkingen.  

 

De extra benodigde ruimte voor lokale berging in het watersysteem kan resulteren in de 

noodzaak om ontwikkelingen in het buitendijks gebied aan te passen of aanpasbaar te 

maken (adaptief). Dit leidt tot hogere investeringskosten vooraf, maar minder spijt wanneer 

voor deze oplossingsrichting gekozen wordt. Verder zal er meer verzilting optreden, met 

mogelijk nadelige gevolgen voor investeringen voor natuurlijkontwikkeling en landbouw. 

Vroegtijdig inzetten op transities is nodig om desinvesteringen te voorkomen. Verzilting 

zorgt daarnaast voor druk op de beschikbaarheid van koel- en proceswater wat van invloed 

kan zijn op industrie en datacentra. 
  

(bodemdaling en 

zeespiegelstijging) 

- Scheepvaart: om zoutindringing 
tegen te gaan, zullen 
scheepvaartbewegingen mogelijk 
beperkt worden. Dit is negatief 
voor de economie. 

Meebewegen - Aanpassen 
landgebruik aan 
karakteristieken 
watersysteem en 
natuurlijk systeem 

- Geen uitbreiding 
technisch 
watersysteem, 
handhaven wat er is. 

- Acceptatie toename 
overstromingsrisico 

- Acceptatie toename 
zoutindringing 

- Adaptieve ruimtelijke 
ontwikkelingen 

- Aanpassing landgebruik 
aan watersysteem 

- Toename overstromings-
risico, toename 
kwetsbaarheid door veel 
geplande investeringen 

- Minder ruimte voor functies, 
zoals landbouw en 
nieuwbouw in deze 
oplossingsrichting .  

- Verzilting van binnenlands 
gebied, impact op natuur en 
landbouw 

 

- Alle investeringen: wateroverlast 

en overstromingen leiden tot 

schade aan investeringen, 

verkorting levensduur van gedane 

investeringen.  

- Natuur/landbouw: verzilting heeft 

invloed op ecologie en (N2000) 

natuur. Er is meer minder 

beschikbaar om landbouw mogelijk 

te maken, of een transitie is nodig.  

- Industrie/datacentra: 

verminderde zoetwater-

beschikbaarheid. 

- Natuur: vernatten regionale 

systemen en vasthouden water 

biedt kansen voor nieuwe natuur  

Zeewaarts - Uitbreiding kustlijn 
naar buiten toe  

- Minder ruimtelijke impact in 
bestaand gebied, meer 
ruimte voor ontwikkelingen 
en minder risico’s. 

- Alle investeringen: meer ruimte 

voor investeringen en minder 

risico’s 

- Economie: kansen voor 

uitbreiding naar eventuele eilanden 

op zee. Daarnaast meer ruimte 

voor andere opgaven, zoals 

woningbouw en energietransitie 
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Beschermen (gesloten) 

In regio Centraal-Holland betekent de oplossingrichting beschermen (gesloten) doorzetten 

van de huidige strategie. Dit resulteert in het vergroten van de pompcapaciteit bij IJmuiden. 

Een peilstijging bij het Markermeer zorgt voor extra afvoercapaciteit. Een peilstijging van het 

Markermeer vraagt om het versterken van de omliggende dijken. Deze versterking brengt 

een ruimtevraag met zich mee, van circa 11-17 meter afhankelijk van het dijktracée 

(Deltares, 2021). Deze extra ruimtevraag kan conflicten opleveren met investeringen 

rondom keringen, net als bij ’beschermen (open)’. 

 

De oplossingrichting ’beschermen (gesloten)’ zorgt voor een hogere kwetsbaarheid van 

regio Centraal-Holland. De afvoer via IJmuiden is al beperkt op dit moment. Vergroten van 

deze afvoercapaciteit is mogelijk niet voldoende doordat water niet weg kan uit de regio. 

Wanneer pompen uitvallen, kan dit leiden tot wateroverlast. Door de vele geplande 

investeringen, zoals de enorme woningbouw-plannen, wordt de kwetsbaarheid groter en 

neemt het overstromingsrisico toe. Om de gevolgen van overstromingen te beperken zijn 

extra maatregelen nodig, zoals het beschermen van vitale en kwetsbare functies, of ruimte-

reserveringen voor waterbuffers.  

 

Meebewegen 

De oplossingsrichting meebewegen betekent voor regio Centraal-Holland dat een toename 

op het overstromingsrisico wordt geaccepteerd. Waterkeringen worden gehandhaafd, maar 

er vindt geen grootschalige versterking plaats. Landgebruik en ontwikkelingen worden 

aangepast om het risico niet te laten toenemen (Deltares, 2021). Dit heeft effect op de 

investeringen, indien niet adaptief, in stedelijk gebied. De grootschalige geplande 

investeringen in, onder andere, de woningbouw, infrastructuur en energietransitie, kunnen 

zo waarde verliezen wanneer er niet wordt ingezet op het adaptief maken.  

 

Verder neemt de verziliting in de regio toe door toename van zoutindringing. Deze verzilting 

heeft invloed op landbouw en natuur. De investeringen in natuurontwikkeling kunnen 

hierdoor problemen ondervinden op lange termijn. In de landbouwsector is het van belang in 

te zetten op een transitie naar zilte tilten.  

 

Zeewaarts 

Het uitbreiden van de kust naar buiten toe, zij het met eilanden of uitbreiding van de kustlijn 

zelf, biedt in principe kansen voor investeringen. Er ontstaat meer ruimte voor nieuwe 

ontwikkelingen en de druk op bestaande ontwikkelingen in het binnenland wordt minder. 

Wel zal nog steeds rekening gehouden moeten worden met de toename van rivierafvoeren, 

intense regenval, hitte en droogte in bestaande ontwikkelingen. Uitbreiden van de kustlijn 

biedt kansen voor toerisme en recreatie, maar daarmee gaat een verandering van de 

sectoren gepaard.  
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6 Rijnmond-Drechtsteden 
 
  

Bron: Sweco 
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In de regio Rijnmond-Drechtsteden wordt ingezet op groei. De ambitie van Rijnmond-

Drechtsteden is een groeiregio blijven door te investeren in extra woningen en werk en 

werken aan goede bereikbaarheid (Drechtsteden, 2019). De ruimtelijke en socio-

economische ontwikkelingen moeten beschermd worden tegen het veranderende klimaat. 

Vanuit verschillende investeringsagenda’s en programma’s wordt de komende jaren 

geïnvesteerd in grote opgaven, zoals de energietransitie, de woningbouwopgave, 

klimaatadaptatie en infrastructuur.  

 

In Rijnmond-Drechtsteden vinden ontwikkelingen plaats op het gebied van zes 

hoofdopgaves. In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingen per sector beschreven, inclusief de 

bijbehorende investeringen en knelpunten die ontstaan in de regio.  

 

6.1 Ontwikkelingen in Rijnmond-Drechtsteden 

Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen in Rijnmond-Drechtsteden op lange termijn. De 

ontwikkelingen zijn verzameld op basis van gebiedsagenda’s en visies, en schetsen een 

richting voor de lange termijn toekomst voor 2050. 

 

6.1.1 Zes landelijke opgaven 

 

Infrastructuur 

Op het gebied van infrastructuur is de ambitie voor regio Rijnmond-Drechtsteden om de 

bereikbaarheid per weg, spoor en water te verbeteren. Hiervoor is het ontwikkelen van 

goede verbindingen in woon-/werkvervoer en goederenvervoer nodig. Er wordt veel 

geïnvesteerd in wegen om de knelpunten op de Drechtring aan te pakken (A15, A16 en N3). 

Daarnaast wordt het openbaar vervoer uitgebreid door nieuwe woon-werk ontwikkelingen te 

koppelen aan het OV, en het stationsgebied van Dordrecht verder te ontwikkelen 

(Drechtsteden, 2019). Tot slot, biedt de ligging van Dordrecht mogelijkheden om vervoer 

over water te stimuleren (Gemeente Dordrecht, 2020).  

 

Woningbouw 

De ambitie van Rijnmond-Drechtsteden is te groeien in inwonersaantal en te werken aan 

het evenwichtiger verdelen van verschillende woonsegmenten. De focus in de 

woningbouwopgave ligt op ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en slim ruimtegebruik 

(Drechtsteden, 2019). De woningbouwopgave centreert zich in al bestaande steden en 

dorpen, Rotterdam groeit met 50.000 extra woningen tot 2040 (Gemeente Rotterdam, 

2019). In de Drechtstedengemeenten wordt de plancapaciteit opgehoogd tot 15.000 

woningen tot 2031 (Drechtstedenbestuur, 2017). Om een aantrekkelijk woonklimaat te 

creeëren, wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de oevers als locaties voor 

woningbouw, natuur en recreeëren (Gemeente Dordrecht, 2020).  

  

Energietransitie 

In Rijnmond-Drechtsteden ligt de focus in de energietransitie op het gebruik van waterstof. 

Provincie Zuid-Holland ziet een belangrijke rol voor groene waterstof in de transitie naar 

zowel een circulaire economie als een energieneutrale regio. De ambitie hierin is om groene 

waterstofproductie op te schalen in de regio. Er wordt ingezet op schaalvergroting en de 

koppeling aan een warmtenet in de regio om zo restwarmte te gebruiken. Verder ligt er een 

kans voor de haven van Rotterdam in de import en doorvoer van waterstof. De toekomst-

visie is om Rotterdam als energiehaven te behouden en door te ontwikkelen op een 

duurzame manier (Provincie Zuid Holland, 2020) (Port of Rotterdam, 2019). Ten slotte, zal 

in de regio een open en toegankelijke waterstofinfrastructuur worden gerealiseerd. 
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Klimaatadaptatie 

Klimaatverandering en zeespiegelstijging zullen gevolgen hebben voor het gebied 

Rijnmond-Drechtsteden. De regio is in ontwikkeling op zowel ruimtelijk als sociaal-

ecomische gebied, dit vraagt om oplossingen voor opgaven, zoals bodemdaling en 

zeespiegelstijging. De voorkeursstrategie van het Deltaprogamma Rijnmond-Drechtsteden 

is gebaseerd op drie principes: adaptiviteit, integraliteit en meerlaagsveiligheid. Voor 

waterveiligheid betekent dit eerst inzetten op preventie: door stormvloedkeringen aan te 

passen, zodat deze aan de normen blijven voldoen, dijkversterkingen met name langs de 

Hollandsche IJssel, de Waal en de Lek en verschillende rivierruimingsprojecten 

(Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden, 2020).  

 

Verder wordt er ingezet op ruimtelijke adaptatie. Binnen- en buitendijkse gebieden worden 

overstromingsbewust ingericht. Hierin zijn vooral de buitendijkse gebieden van groot belang. 

In de regio ligt de focus op het combineren van de woningbouwopgave en klimaatadaptatie. 

Het ontwikkelen van nieuwe vitale infrastructuur en de verstedelijkingsopgave is een kans 

om de regio klimaatadaptief in te richten (Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden, 2020). 

Provincie Zuid-Holland en gemeente Dordrecht erkennen de opgave in de regio door het 

combineren van de woningbouwopgave en klimaatadaptatie. Hierin ligt de opgave in het 

verdichten van bestaande steden en dorpen op en klimaatbestendige manier (Gemeente 

Dordrecht, 2020). Verder is de ambitie om robuuste infrastructuur te realiseren, zodat bij 

extreme weersomstandigheden de logistieke functie vervuld blijft (Provincie Zuid-Holland, 

2019).  

 

Natuur 

De ambitie van de regio is om natuur integraal te benaderen en te combineren met andere 

opgaves. Een voorbeeld is om gebruik te maken van natuur in ruimtelijke ontwikkelingen of 

de ontwikkeling van getijdenparken. Natuur is van groot belang voor de ruimtelijke kwaliteit 

en beleving van de regio. Hierin ligt een kans bij het ontwikkelen van de oevers, waarin 

recreatie, wonen en werken gecombineerd worden (Gemeente Dordrecht, 2020). Verder 

zullen in de regio groenblauwe structuren worden versterkt op zowel stedelijk als regionaal 

niveau. Een voorbeeldproject is het realiseren van Landschapspark Zuidvleugel, een project 

dat via een structuur van water en groen langs de bestaande waterlopen de stad en het 

platteland aan elkaar verbindt (Provincie Zuid-Holland, 2019). Tenslotte ligt er een kans om 

natuur-ontwikkeling en waterveiligheid te combineren. Voorbeeld is het regionale 

programma Rivier als Getijdepark (Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden, 2020) 

(Provincie Zuid Holland, 2016).  

 

Landbouw 

De regio zet in op een transitie naar duurzame landbouw. De ambitie is om een verandering 

naar een duurzame landbouw- en voedselketen in Zuid-Holland in te zetten en op lange 

termijn de landbouwsector in stand te houden. De onderdelen van deze ambitie zijn het 

sluiten van kringlopen van grondstoffen, het versterken van de regionale voedselketens en 

het versterken van biodiversiteit bij normale agrarische bedrijven (Provincie Zuid Holland, 

2016). 
  



 

    52 (90)  

 

6.2 Investeringen in Rijnmond-Drechtsteden 

Op basis van beschikbare begrotingen en budgetten van lopende programma’s, kengetallen 

en opgaven zijn berekeningen gemaakt van de geschatte investeringsopgave voor 

Rijnmond-Drechtsteden tot 2050. In de periode tot 2050 wordt er grofweg 122 miljard euro 

geïnvesteerd in de vijf grote landelijke investeringsopgaves in regio Rijnmond-Drechtsteden.  

Voor een toelichting op deze berekeningen, zie bijlage 3. In tabel 33 zijn de landelijke 

investeringsopgaven voor Rijnmond-Drechtsteden opgesomd, op basis van het Whitepaper 

(Sweco, 2021). Vervolgens zijn per sector of opgave de regionale investeringsopgaven in 

beeld gebracht, die zijn bepaald aan de hand van gebiedsagenda’s en -visies. Deze 

investeringen zijn in de overige tabellen opgenomen en geven een indicatie van het type 

regionale investeringen dat op de korte termijn genomen wordt.   

 

Tabel 33 Investeringsopgave in Rijnmond-Drechtsteden (zie bijlage 3 voor een verdere 

onderbouwing) 

Opgave Investeringsopgave  Ruimtevraag 

Infrastructuur 27 miljard  

Woningbouw 51 miljard Circa 3245 hectare 

Energietransitie 28 miljard Circa 5.800-6.800 hectare 

Klimaatadaptatie 16 miljard  

Natuur 0,09 miljard  

Totaal Circa 122 miljard   

 

De investeringsberekeningen zijn gebaseerd op de Whitepaper van Sweco (Sweco, 2021). 

De bedragen uit deze Whitepaper zijn verrekend naar aanleiding van de gebiedsafbakening. 

In dit geval is 60% van de investeringsopgave en oppervlakte van Zuid-Holland, 5% van 

Utrecht, 15% van Noord-Brabant gebruikt. De investeringsopgave van Zuid-Holland is ook 

gebruikt voor deelgebieden Kust en Centraal Holland. Dit betreft voor een groot deel een 

ander stuk van Zuid-Holland. Er wordt ingeschat dat er circa 10-20% dubbeltelling is. 

 

Infrastructuur 

Belangrijke infrastructurele investeringen in de regio zijn het verbeteren van 

snelwegtrajecten, zoals de A20 en A15, om hiermee knelpunten op te lossen en de 

bereikbaarheid te verbeteren. Verder wordt de capaciteit van spoorwegen verbeterd op 

onder andere het traject Den Haag – Rotterdam en wordt geïnvesteerd in 

havenontwikkeling, oeververbindingen, lokale wegen en vervanging bruggen, sluizen, 

viaducten en tunnels. Hieronder wordt een aantal voorbeelden van grote investeringen 

genoemd. 

 

Tabel 34 De belangrijkste investeringen op het gebied van infrastructuur 

Infrastructuur Investeringsopgave Locatie 

A20 Nieuwkerk aan de IJssel-Gouda -  

Verhogen capaciteit spoorlijn Den Haag – Rotterdam €    27.000.000 Den Haag, Rotterdam 

Wegen waterschap Hollandse Delta €    40.900.000  

A15 (MIRT Verkenning) € 300.000.000  

Bereikbaarheidsplan rijdens renovatie 

Heidenoordtunnel 

€    25.000.000  
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Woningbouw 

In de regio wordt veel geïnvesteerd in woningbouw. De geschatte plancapaciteit ligt op 

160.000 woningen in 2050. De bijbehorende geschatte investeringsopgave is gegeven in 

tabel 33. Bij deze ontwikkelingen ligt de focus op behouden van de ruimtelijke kwaliteit van 

het gebied en verduurzaming. Het oppervlakte dat nodig is voor deze opgave, is circa 3.250 

hectare. Grote gebiedsontwikkelingen vinden plaats in onder andere Rotterdam, de 

Krimpenerwaard en de Drechtsteden. 

 

Tabel 35 De belangrijkste investeringen op het gebied van woningbouw 

Woningbouw Investeringsopgave Locatie 

Gebiedsontwikkeling Rotterdam €    233.000.000 Rotterdam 

Woningbouw Krimpenerwaard € 1.155.000.000 Krimpenerwaard 

Woningbouw Drechtsteden € 9.625.000.000 Drechtsteden 

Woningbouw Goeree-Overflakkee €    280.592.000 Goeree-Overflakkee 

 

Energietransitie 

De energietransitie richt zich op de verduurzaming van de energie waarmee wordt 

bijgedragen aan het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en de Europese doelstellingen 

omtrent de uitstoot van broeikasgassen. In regio Rijnmond Drechtsteden wordt hiervoor 

geïnvesteerd in het verduurzamen van het energienetwerk in de regio. Verder zijn de 

verduurzaming van de industrie en landbouw, bijvoorbeeld de Maasvlakte en 

verduurzaming Greenpoort Westand, belangrijke onderdelen. Hieronder wordt een aantal 

voorbeelden van grote investeringen genoemd.  

 

Tabel 36 De belangrijkste investeringen op het gebied van energietransitie 

Energietransitie Investeringsopgave  Locatie 

Afval naar methanol €     9.000.000 Botlek 

Dordtse kil: nieuw electrastation TenneT €   25.000.000 Dordrecht 

Dordtse kil: nieuw electrastation Stedin €   13.500.000 Dordrecht 

Verduurzaming Greenpooort Westland €   15.000.000 Westland 

Maasvlakte: installaties voor verminderen CO2 €150.000.000 Maasvlakte 

 

Klimaatadaptie 

Investeringen in klimaatadaptatie in de regio kunnen grofweg opgedeeld worden in drie 

onderwerpen: stedelijke klimaatadaptatie, zoetwater en waterveiligheid. Het Deltafonds 

investeert in stedelijke adaptatie, waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Op regionaal 

niveau komen daar investeringen bij die de regio beter bestand maken tegen de gevolgen 

van klimaatverandering. Verder dragen HWBP-opgaven en kustsuppleties bij aan de 

waterveiligheid.  

 

Tabel 37 De belangrijkste investeringen op het gebied van klimaatadaptatie 

Klimaatadaptatie Investeringsopgave  Locatie 

Investeringen waterveiligheid Delfland € 11.000.000 Delfland 

Programma Duurzaamheid (klimaatadaptatie) 

Capelle aan den IJssel 

€  1.350.000 Capelle aan den IJssel  

Waterveiligheid Waterschap Hollandse Delta €  9.000.000 Hollandse Delta 
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Natuur 

Investeringen in de regio zijn gericht op het systeem, zoals het nu is. Hieronder vallen 

herstel- en beheermaatregelen voor N2000 en waterkwaliteit. Verder zijn er in de regio 

diverse getijdenparken gepland. Hieronder wordt een aantal voorbeelden van grote 

investeringen in Natuur genoemd.  

 

Tabel 38 De belangrijkste investeringen op het gebied van natuur 

Natuur Investeringsopgave  Locatie 

Investeringen Waterkwaliteit Delfland €   1.800.000 Delfland 

Krimpenwaard: Natuurgebied Veenweiden € 22.000.000 Zuid-Holland 

 

Landbouw 

De belangrijkste trends in de regio zijn energie-efficient maken van de glastuinbouw, 

natuurinclusieve landbouw, koppelen van landbouw en natuur. Er wordt geïnvesteerd in het 

klimaatadaptief landbouw bedrijven, investeringen in innovatie omtrent circulaire landbouw 

en natuurinclusieve landbouw en er zijn investeringen in de glastuinbouw. Hieronder wordt 

een aantal voorbeelden van grote investeringen in de landbouwsector genoemd.  

 

Tabel 39 De belangrijkste investeringen op het gebied van landbouw 

Landbouw Investeringsopgave Locatie 

Zuid-Holland: Natuur en diversiteit € 32.000.000 Zuid-Holland 

Zuid-Holland: Klimaatslim boeren op veen €      600.000 Zuid-Holland 

Aanpak bodemdaling € 22.000.000 Krimpenerwaard 
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Figuur 6  Type investeringen in Rijnmond-Drechtseden ter indicatie van waar de komende jaren in geïnvesteerd wordt 
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6.3 Knelpunten investeringen met ruimtevraag regio 

De gevolgen van zeespiegelstijging hebben zonder aangepaste maatregelen veel gevolgen 

voor regio Rijnmond-Drechtsteden. Wanneer geen aanpassingen gedaan worden, nemen in 

grote delen van de regio de gevolgen van overstromingen toe doordat een groot deel van 

het gebied onder zeeniveau ligt. Daarnaast zal een toename van wateroverlast in 

buitendijkse gebieden plaatsvinden en komen overstromingen frequenter voor. Verder zal 

steeds meer hinder aan de scheepvaart ontstaan, doordat de Maeslantkering vaker moet 

worden gesloten. Toename van indringen zout water in het open- en grondwatersysteem 

heeft invloed op het regionale poldersysteem en op de landbouwgronden (Deltares, 2021). 

 

Op basis van de effectbeschrijving van Deltares (Deltares, 2021) is een analyse gemaakt 

van de impact van de oplossingsrichtingen op de functies in het gebied en de 

investeringsopgave. Deze analyse is deels gebaseerd op de uitkomst van de 

gebiedssessies en aangevuld op basis van expertise bij Sweco. Onderstaande tabel 40 

geeft de resultaten weer. 

 

Tabel 40 Gevolgen van de lange termijn oplossingsrichtingen op functies in het gebied en 

de investeringsopgave 

Rijnmond Drechtsteden 

Oplossingsrichting Gevolgen voor 

functies in het gebied 

Gevolgen voor de 

investeringsopgave 

Beschermen 

(open) 
- Voortzetten huidige 

strategie, 

systeemingreep 

Maeslantkering. 

- Variant 1: Vervangen of 

versterken 

- Variant 2: Open zee 

arm  

- Bescherming door 

dijkversterkingen 

 

- Ruimtevraag 
dijkversterking 

- Variant 1: extra 
dijkversterking door 
verhogen sluitpeil  

- Variant 2: extra 
bescherming door 
kades en dijken, of 
acceptatie van een 
hoger 
overstromingsrisico.  

- Landbouw / natuur: toename 
verzilting 

- Buitendijkse investeringen: 
vaker overstromingen, 
aanpassen van investeringen 
nodig  

- Alle investeringen: 
ruimtevraag dijkversterking 
kan conflicteren met 
investeringen op/achter de 
dijk 

- Drinkwater: verzilting 
innamepunten, wateraanvoer- 
systeem zal moeten worden 
aangepast 

- Energietransitie/ economie: 
haven kan in gebruik blijven, 
dit biedt tevens een kans voor 
de energietransitie, omdat 
restwarmte gebruikt kan 
blijven worden 

Beschermen 

(gesloten) 
- Afsluiten zeezijde, 

afvoer via pompen en 

spuien. 

- Bergingscapaciteit 

nodig voor hoogwater 

- Versterken van de 

kustlijn 

 

- Bestaande 
gebruiksfuncties in 
binnenland 
behouden, inclusief 
buitendijkse 
functies 

- Grote ruimtevraag 
leidt tot extra 
bergingscapaciteit 
rivierwater 

- Afname verzilting in 
rivier 

- Alle investeringen: 
bestaande functies blijven 
(voorlopig) behouden  

- Economie: door afsluiting 
worden binnenvaartschepen 
en andere schepen 
belemmerd. Dit heeft invloed 
op bedrijvigheid in industrie in 
Rotterdam (afhankelijk van 
locatie. 

- Natuur: belemmering 
vismigratie. 

- Landbouw: minder verzilting 
in rivieren, meer zoet water 
beschikbaar. 
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Zeewaarts - Diverse opties voor 

zeewaarts bewegen:  

o Eilanden voor de kust 

aanleggen: Behoud 

variatie waterstanden. 

o Verbonden eilanden 

voor de kust, 

waardoor er een 

nieuwe buitenste 

kustlijn ontstaat. 

Ontstaan randmeer, 

pompen naar zee. 

o Kustverbreding 

bestaande kustlijn. 

- Verandering 
getijdendynamiek 
verstoort 
dynamisch 
evenwicht ecologie. 

- Verkleint opgave 
dijken langs 
rivieren. 

- Mogelijke 
belemmering 
scheepvaartroutes 

- Mogelijk afname 
zout-indringing 

- Natuur: Invloed investeringen 
in natuurontwikkeling duinen 
(waaronder N2000).  

- Economie/haven/ 
scheepvaart: mogelijke 
belemmering scheepvaart 
leidt tot effecten 
havenactiviteiten en 
verslechtering economische 
positie. Biedt ook kansen voor 
bijv. Maesvlakte 3.0. 

- Toerisme: invloed op 
recreatie, doordat de strand-
karakteristieken veranderen. 
Biedt ook kansen voor 
ontwikkeling.  

- Alle investeringen: 
uitbereiden areaal kan 
positieve impact hebben op 
economische activiteiten. 
Meer ruimte voor 
ontwikkelingen. 

Meebewegen - Opslibben Nieuwe 

Waterweg en eventueel 

weer afsluiten. 

Hoofdafvoer via 

Haringvliet. Creëren 

intergetijdegebieden 

langs de kust.  

- Haven van 

Rotterdam minder 

goed bereikbaar. 

- Brede dijkzones 

bieden ruimte voor 

natuur. 

- Natuur: meer ruimte in brede 
dijkzones en intergetijde-
gebieden 

- Drinkwatervoorziening: 
verzilting neemt toe ,waardoor 
minder drinkwater 
beschikbaar is 

- Landbouw: verzilting vraagt 
om transitie  

- Infrastructuur/ energie-
transitie: door wegvallen 
belangrijke havenfunctie is 
veel infrastructuur niet meer 
nodig. Ook restwarmte van de 
haven kan niet meer gebruikt 
worden, opgave voor de 
energietransitie  

 

Beschermen (open) 

Bij de oplossingsrichting ’beschermen (open)’ blijft het huidige systeem zo veel mogelijk 

gehandhaafd, waardoor verschillende havenactiviteiten zo veel mogelijk in stand worden 

gehouden. Er worden verschillende systeemingrepen afgewogen voor de Maeslantkering.  

 

Als wordt gekozen voor het vervangen of versterken van de Maeslantkering, kan   

gekozen worden voor een hoger sluitpeil om belemmeringen voor de scheepvaart te 

beperken, rekening houdend met zeespiegelstijging. Als wordt gekozen om geen nieuwe 

stormvloedkering te realiseren, heeft dit gevolgen voor de overstromingskansen in het 

binnenland. In beide gevallen moeten de dijken in regio Rijnmond-Drechtsteden worden 

versterkt. Deze versterking heeft een ruimtelijke impact. Een dijkverhoging van 1 m leidt ook 

tot een dijkverbreding van 9-18 m, afhankelijk van het dijktraject. Deze extra ruimtevraag 

kan conflicteren met investeringen langs de kering. Het is daarom belangrijk om ruimte te 

reserveren voor toekomstige dijkversterkingen. Een andere mogelijkheid is het accepteren 

van een hoger overstromingsrisico. Dit risico kan worden opgevangen door het adaptief 

inrichten van, bijvoorbeeld, nieuwe woningbouw en infrastructurele investeringen. Bij het 

(gedeeltelijk) open houden van de Rijn-Maasmonding, zal het buitendijks gebied in de regio 

vaker overstromen. Gezien de waarde van bebouwing, infrastructuur maar ook natuur in het 

buitendijks gebied kan dit grote gevolgen hebben. Om te voorkomen dat er grote schade 

ontstaat, zal bij nieuwe investeringen of bij renovatie en herontwikkeling rekening gehouden 
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moeten worden met deze verhoogde overstromingskans door, bijvoorbeeld, gebieden lokaal 

op te hogen of adaptief te bouwen.  

 

Door het open houden van het systeem, zal verzilting steeds verder de rivieren op komen. 

Dit heeft tot gevolg dat drinkwaterinnamepunten en inlaten voor zoetwater in polders 

kunnen verzilten. 

 

Beschermen (gesloten) 

De oplossingsrichting ’beschermen gesloten’ resulteert in het afsluiten van de zeezijde van 

regio Rijnmond-Drechtsteden. De kustlijn wordt versterkt, rivieren afgesloten en water wordt 

afgevoerd via pompen. Voor deze ontwikkelingen is extra pompcapaciteit en/of 

bergingscapaciteit nodig. Deze optie beschermt voorlopig bestaande functies in het 

binnenland. Geplande investeringen op het gebied van, onder andere, woningbouw, 

infrastructuur en energie blijven dus beschermd.  

 

Het afsluiten van rivieren heeft voor de regio economische gevolgen. Deze 

oplossingsrichting sluit de directe verbinding van de Haven van Rotterdam naar de 

Noordzee, waardoor investeringen in havenactiviteiten economische waarde verliezen. 

Verder heeft het afsluiten van het watersysteem invloed op de waterkwaliteit en ecologie 

van de rivieren. Belangrijke natuurwaardes van de regio en bijbehorende investeringen, 

bijvoorbeeld in de Biesbosch, kunnen verloren gaan. 

 

Zeewaarts 

De oplossingsrichting ’zeewaarts’ vertaalt zich in drie verschillende strategiën. De eerste 

strategie is de open variant: het ontwikkelen van eilanden voor de kust, waarbij de eilanden 

fungeren als golfbrekers. Deze optie resulteert in het verstoren van dynamisch evenwicht en 

de natuurlijke opbouw van de kust en heeft hierdoor grote impact op habitats en ecologie. 

Duingebieden kunnen door verandering van dynamiek verstarren wat effect heeft op 

waardevolle bestaande natuur. Er is in de gebiedssessie besproken dat deze 

oplossingsrichting weinig effect heeft op de waterveiligheid.  

 

De tweede strategie – het ontwikkelen van een nieuwe gesloten buitenste kustlijn – 

veranderen de strandkarakterisitieken van de huidige kustlijn sterk. Dit heeft invloed op het 

recreatieve gebruik en de investeringen in de sectoren recreatie en toerisme van de regio. 

Deze effecten kunnen positief zijn, meer kust en strand bieden immers kansen voor de 

recreatie, maar ook negatief, doordat bestaande toeristische plekken minder aantrekkelijk 

worden. Het afsluiten van de kust heeft gevolgen voor scheepvaartroutes en buitendijkse 

havenactiviteiten. Een goede verbinding met de zee is cruciaal voor het functioneren van de 

havens, binnenvaart en andere economische activiteiten. Bij deze variant ontstaat er een 

binnenmeer die fungeert als bekken voor rivierafvoeren die vanuit hier naar zee worden 

gepompt. Hierdoor verkleint de waterveiligheidsopgave langs rivieren en blijven 

ontwikkelingen in buitendijks gebied gespaard. 

 

De uitbreiding van areaal door de oplossingsrichting ’zeewaarts’, de derde strategie, biedt 

ruimtelijke kansen. De uitbreiding kan een positieve impact hebben op economische 

activiteiten van de regio en worden gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen in, bijvoorbeeld, de 

woningbouwopgave of de energietransitie.  
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Meebewegen 

Vanwege de dichtheid en economische relevantie van Rijnmond-Drechtsteden zal op grote 

schaal meebewegen naar alle waarschijnlijkheid niet worden toegepast. De 

oplossingsrichting die is geschetst in de regiosessie, omschrijft het laten opslibben van de 

Nieuwe Waterweg. Hierdoor valt een belangrijke economische motor in Nederland weg.  

 

Het daadwerkelijk afsluiten van de Nieuwe Waterweg zorgt ervoor dat bestaande en nieuwe 

investeringen in het havengebied niet meer gebruikt kunnen worden. Het Haringvliet neemt 

de functie van waterafvoer over, waardoor langs deze riviermonding dijken zullen moeten 

versterkt. Deze optie biedt wel veel ruimte voor natuur middels intergetijdegebieden en 

dubbele dijken. Landbouw, drinkwatervoorzieningen en andere functies die afhankelijk zijn 

van zoet water, zoals industrie, zullen te maken krijgen met zoetwatertekorten.  
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7 Zuidwestelijke Delta 
 
  

Bron: RWS Beeldbank, Rens Jacobs 
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De komende decennia staat de Zuidwestelijke Delta voor uitdagingen op het gebied van 

waterveiligheid, waterkwaliteit, ecologie en regionale economie. Het gaat onder andere om 

stijging van de zeespiegel, toenemende droogte en een hogere (water)temperatuur. De 

opgaven die daaruit volgen, kunnen het gebied in de kern raken. Daarbij gaat het niet alleen 

om de wateropgave, maar ook om de verbinding met opgaven die voortvloeien uit actuele 

thema’s van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), zoals klimaatadaptatie, energietransitie 

en circulaire economie. In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen per hoofdopgave, de 

bijbehorende investering en de knelpunten die ontstaan in de regio, beschreven. 

 

In de Zuidwestelijke Delta vinden ontwikkelingen plaats op het gebied van zes 

hoofdopgaves. Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan havens en scheepvaart, en 

toerisme en recreatie. In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingen per sector beschreven, 

inclusief de bijbehorende investeringen en knelpunten die ontstaan in de regio.  

 

7.1 Ontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta 

Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen op lange termijn in de Zuidwestelijke Delta. De 

ontwikkelingen zijn verzameld op basis van gebiedsagenda’s en visies en schetsen een 

richting voor de lange termijn toekomst voor 2050. 

 

7.1.1 Zes landelijke opgaven 

 

Infrastructuur 

De regio kent op sommige plekken een kwetsbare infrastructuur (Camps, van Niekerk, 

Berkhout, Schellekens, & van Eldik, 2016). Via de RegioDeal wordt aan de infrastructuur 

rondom de kustzone een kwaliteitsimpuls gegeven. Daarnaast wordt de bereikbaarheid via 

een mobiliteitsplatform verbeterd. Dit biedt een oplossing voor de grensproblematiek en 

daling van de bevolking (Provincie Zeeland, 2018). Het mobiliteitsplan van provincie 

Zeeland zet tot 2028 in op een viertal actielijnen: sterke netwerken, bedrijvigheid, beleven 

en wonen en leven. De eerste actielijn bestaat uit het ontwikkelen van een snel, 

betrouwbaar en veilig hoofdnetwerk over de weg en per openbaar vervoer. Daarnaast wordt 

in de tweede actielijn een goede bereikbaarheid voor bedrijven en forenzen en een goede 

multimodale bereikbaarheid van de Zeeuwse havens nagestreefd. Ook het ontwikkelen van 

een toeristisch netwerk van vervoer voor recreanten, zal een bijdrage gaan leveren aan de 

beleving van de regio. Tot slot, wordt in het plan ingezet op een goede bereikbaarheid van 

bovenlokale voorzieningen om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten en verkeers-

veilig gedrag te stimuleren (Provincie Zeeland, 2016).  

 

Woningbouw 

Net als in de rest van het land zijn de woningprijzen in Zeeland toegenomen, maar de 

huizenprijzen zijn gemiddeld wel lager dan in de rest van Nederland. De woningvoorraad is 

vrijwel gelijk verdeeld over platteland, dorpen en steden. Gemiddeld gezien, zijn in Zeeland 

veel meer panden bestemd voor logies in vergelijking tot het gemiddelde van Nederland 

(6% ten opzichte van 1,5%) (Camps, van Niekerk, Berkhout, Schellekens, & van Eldik, 

2016). Ook in de Zuidwestelijke Delta wordt ingezet op het verduurzamen van de 

woningvoorraad. Dat kent nog forse uitdagingen en er zijn veel investeringen nodig om de 

doelen richting 2030 en 2050 te behalen. Ook worden nieuwe instrumenten ontwikkeld, 

zoals energiescans, om de duurzaamheidsopgave te bewerkstelligen (Provincie Zeeland, 

2018). 

 

Energietransitie 

Zeeland kent veel energie-intensieve ondernemingen waarvoor een verandering nodig is 

om ervoor te zorgen dat deze bedrijven beschikken over moderne voorzieningen. Een 
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voorbeeld is Central Gate in het havengebied: een centrale servicelocatie die is voorbereid 

op de energietransitie. Komende jaren wil men in Zeeland experimenteren met innovaties 

en technieken omtrent windenergie (Provincie Zeeland, 2018). De Regionale 

Energiestrategie Zeeland legt de focus op wind op zee, de realisatie van waterstoffabrieken, 

nucleaire energie, Smart Delta Resources, nieuwe CO2 en H2-buisleidingen, versterking 

van het elektriciteitsnet, een studie omtrent restwarmte en verduurzaming van de 

glastuinbouw (Zeeuws Energieakkoord, 2020).  

 

Klimaatadaptatie 

Klimaatverandering is een dreiging voor de Zuidwestelijke Delta. Om voorbereid te zijn op 

de gevolgen van klimaatverandering, is de urgentie van kennisontwikkeling hoog 

(Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta, 2020). Zeespiegelstijging, temperatuurstijging en 

toenemende veranderingen in zoetwaterbeschikbaarheid zijn de belangrijkste kenmerken 

van klimaatverandering voor de regio (Deltacommissaris, 2019). Om deze uitdagingen het 

hoofd te bieden, zal worden ingezet op een gebiedsgerichte aanpak. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen een drietal type gebieden. De eerste is het kustgebied, waarin 

opgaven spelen op het gebied van stikstof, kwaliteitsverbetering van recratie, zoetwater, 

energietransitie en waterveiligheid. De tweede is het landelijk gebied, waarin integraal wordt 

gekeken naar de transitie van landbouw, zoetwater, verzilting en biodiversiteit. Tot slot, het 

derde type gebied zijn de grote wateren waarin de opgaven voor recreatie, zeespiegel-

stijging en waterveiligheid, biodiversiteit en visserij integraal worden beschouwd (Provincie 

Zeeland, 2020).  

 

Natuur 

De Zuidwestelijke Delta staat bekend om een rijk natuurlandschap. In de Gebiedsagenda 

Zuidwestelijke Delta 2050 staan land en water centraal. Doel is natuur te creëeren die in 

harmonie is met veiligheid, ecologie en economie. In de agenda staan vijf handelings-

perspectieven centraal: sterke en aantrekkelijke kust, dynamische dijkzones, vitaal polder- 

en krekenlandschap, rijke slikken, schorren en platen en gezonde verbonden zeearmen. 

Deze vijf type gebieden worden in de agenda integraal gekoppeld aan de thema’s klimaat-

verandering, energietransitie en circulaire economie (Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat en Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta , 2020).  
 

Landbouw 

Zoals genoemd in de vorige paragraaf Natuur, wordt in de Gebiedsagenda Zuidwestelijke 

Delta 2050 ingezet op een vijftal handelingsperspectieven, gekoppeld aan trends. Voor 

landbouw geldt dat ingezet wordt op het sluiten van kringlopen middels kringlooplandbouw. 

Hiervoor is versterking van de samenwerking tussen landbouwers noodzakelijk (Ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat en Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta , 2020). Daarnaast 

heeft fluctuatie in zoetwaterbeschikbaarheid gevolgen voor de toekomst van de landbouw in 

de regio, doordat de kans op tekorten in het groeiseizoen zal toenemen (Deltacommissaris, 

2019). De komende jaren zullen maatregelen getroffen worden om te anticiperen op die 

veranderingen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Gebiedsoverleg 

Zuidwestelijke Delta , 2020).  

 

7.1.2 Andere relevante sectoren  

 

Havens en scheepvaart 

Om de havens en de scheepvaart te laten groeien, is een goed verbonden delta belangrijk 

waarbij de scheepvaartroutes en het achterland goed op orde zijn en elke haven van 

toegevoegde waarde is. In de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 hebben havens 

een belangrijke positie. Als het gaat om ontwikkelingen, zoals de energietransitie en 



 

    63 (90)  

 

circulaire economie, ontwikkelen havens zich als belangrijke hotspots. Er wordt veel 

duurzame energie geproduceerd, efficiënt gebruikt en opgeslagen (Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat en Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta , 2020).  

 

Toerisme en recreatie  

Toerisme is een belangrijke sector voor de Zuidwestelijke Delta vanwege de natuur en het 

landschap. De economische impact van toerisme en recreatie is dan ook groot voor de 

regio (Korteweg Maris, Bijl, IJben, & Tempelman, 2020). Toenemende temperatuurstijging is 

in de basis gunstig voor de vrijetijdssector, doordat het aantal warme dagen toeneemt en 

het seizoen daardoor wordt verlengd (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 

Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta , 2020).  

 

7.2 Investeringen in de Zuidwestelijke Delta  

Op basis van beschikbare begrotingen en budgetten van lopende programma’s, kengetallen 

en opgaven zijn berekeningen gemaakt van de geschatte investeringsopgave voor 

Zuidwestelijke Delta tot 2050. In de periode tot 2050 wordt er grofweg 72,5 miljard euro 

geïnvesteerd in de vijf grote landelijke investeringsopgaves in regio Zuidwestelijke Delta.  

Voor een toelichting op deze berekeningen, zie bijlage 3. In tabel 41 zijn de landelijke 

investeringsopgaven voor de Zuidwestelijke Delta opgesomd, op basis van het Whitepaper 

(Sweco, 2021). Vervolgens zijn per sector of opgave de regionale investeringsopgaven in 

beeld gebracht, die zijn bepaald aan de hand van gebiedsagenda’s en -visies. Deze 

investeringen zijn in de overige tabellen opgenomen en geven een indicatie van het type 

regionale investeringen dat op de korte termijn genomen wordt.   

 

Tabel 41 Investeringsopgave Zuidwestelijke Delta (zie bijlage 3 voor een verdere 

onderbouwing) 

Opgave Investeringsopgave  Ruimtevraag 

Infrastructuur 21 miljard  

Woningbouw 24 miljard Circa 1.600 hectare 

Energietransitie 14 miljard Circa 3.100 hectare 

Klimaatadaptatie 13 miljard  

Natuur 0,5 miljard  

Totaal Circa 72,5 miljard  

 

De investeringsberekeningen zijn gebaseerd op de Whitepaper van Sweco (Sweco, 2021). 

De bedragen uit deze Whitepaper zijn verrekend naar aanleiding van de gebiedsafbakening. 

In dit geval is 100% van de investeringsopgave en ruimtebeslag van Zeeland gebruikt, hier 

is 10% van de opgave van Noord-Brabant en 15% van Zuid-Holland aan toegevoegd. 

 

Infrastructuur 

In de regio wordt aan verschillende infrastructurele objecten rondom de kustzone een 

kwaliteitsimpuls gegeven om zo de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren. 

Belangrijke investeringen daarbij zijn de nieuwe sluis bij Terneuzen en de vergroting van de 

capaciteit van de Volkeraksluizen. 
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Tabel 42 De belangrijkste investeringen op het gebied van infrastructuur 

Infrastructuur Investeringsopgave Locatie 

Roode Vaart doorvoer West-Brabant en 

Zeeland 

€   26.000.000 Zevenbergen 

Maatregelen robuust regionaal 

watersysteem 

€   12.000.000  

Nieuwe Sluis Terneuzen € 987.000.000 Terneuzen 

Sloelijn en Geluidsmaatregelen Zeeuwse 

Lijn 

€   24.000.000 Zeeuwse spoorlijn  

Capaciteit Volkeraksluizen € 154.000.000 Volkerak-Zoommeer 

Sluiskiltunnel €   95.000.000 Sluiskiltunnel 

 

Woningbouw 

In de regio wordt op verschillende plekken geïnvesteerd in de woningbouwopgave, waarbij 

de focus ligt op verbetering van de leefbaarheid en verduurzaming en van de woning-

voorraad. De ruimtevraag voor deze opgave is circa 1.600 hectare. Het investeringsbedrag 

dat met de woningbouw te maken heeft is gegeven in tabel 41. 

 

Tabel 43 De belangrijkste investeringen op het gebied van woningbouw 

Woningbouw Investerings- en woningbouw 

opgave 

Locatie 

Kwaliteitsimpuls wonen en leefbaarheid € 15.000.000 Provincie Zeeland 

 

Hennessewaard 162 woningen  

Kamperland Havenkanaal 99 woningen  

Goes Aria 189 woningen  

 

Energietransitie 

In de regio wordt ingezet op innovatie rondom de energietransitie, bijvoorbeeld door het 

experimenteren met getijdenenergie. Verder wordt geïnvesteerd in wind op zee. Belangrijke 

investeringen voor wind op zee zijn: het Windpark Krammer en Net op zee Borsele. 

Daarnaast wordt geïnvesteerd in verduurzaming van de woningvoorraad en het 

energienetwerk in de provincie.  

 

Tabel 44 De belangrijkste investeringen op het gebied van de energietransitie 

Energietransitie Investeringsopgave  Locatie 

Tidal Technology Center € 7.000.000 Grevelingendam Bruinisse 

Energieneutrale woningen € 8.000.000 Noord-Brabant 

Zonnepanelen RWZI € 4.000.000 Waterschap Scheldestromen 

Zuidwest 380 kV west   

Windpark Krammer   

NOZ Borsele   

 

Klimaatadaptatie 

De regio zet in op een gebiedsgerichte aanpak in klimaatadaptie waarin een koppeling 

wordt gezocht met andere opgaves, zoals recreatie, landbouw, zoetwater en energie-

transitie. In de kustgebieden wordt onder andere ingezet op waterveiligheid. Er wordt 

geïnvesteeerd in suppleties om de kustlijn te handhaven. In de Grote Wateren wordt 

waterveiligheid gekoppeld met, onder andere, biodiversiteit en recreatie. 
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Tabel 45 De belangrijkste investeringen op het gebied van klimaatadaptatie 

Klimaatadaptatie Investeringsopgave  Locatie 

Vooroeververdediging en Herstel steenbekleding 

Oosterschelde en Westerschelde 

€ 827.000.000 Oosterschelde en 

Westerschelde 

Strandsuppletie Noord-Beveland €     3.000.000 Noord-Beveland 

Geulwandsuppletie Walcheren-Oostgat €    28.000.000 Walcheren 

Strandsuppletie Walcheren-Beezand  Walcheren 

Strandsuppletie Zeeuws-Vlaanderen - Nieuwvliet - 

Groede 

€     6.000.000 Groede 

 

Natuur 

In de Zuidwestelijke Delta wordt geïnvesteerd in natuurontwikkeling, waarbij land en water 

centraal staan. De focus in natuurontwikkeling is het integraal koppelen aan andere 

opgaven. Zo wordt geïnvesteerd in een nieuw recreatie-/ natuurgebied, de Waterdunen, 

waar natuur wordt gekoppeld aan en innovatie op het gebied van zilte landbouw.  

 

Tabel 46 De belangrijkste investeringen op het gebied van natuur 

Natuur Investeringsopgave  Locatie 

Rijksstructuurvisie Grevelingen en 

Volkerak-Zoommeer 

€ 149.000.000 Rijksstructuurvisie Grevelingen en 

Volkerak-Zoommeer 

Waterdunen € 109.000.000  

Grenspark Groot-Saeftinghe €    3.000.000 Grenspark Groot-Saeftinghe 

Waterloopbos €    1.000.000  

 

Landbouw 

In de Zuidwestelijke Delta wordt geïnvesteerd in innovatie in de landbouw. De transitie naar 

kringlooplandbouw staat hierin centraal. Daarnaast wordt geïnvesteerd in maatregelen om 

te anticiperen op afname van zoetwaterbeschikbaarheid, een voorbeeld is het programma 

Meer fruit, minder water en waterhouderij Walcheren.  

 

Tabel 47 De belangrijkste investeringen op het gebied van landbouw 

Landbouw Investeringsopgave Locatie 

Transitie Agrofood € 14.000.000 Noord-Brabant  

Meer fuit, minder water €      400.000  

Pilot Wetland Milde Ontzilting €      300.000  

Verkenning waterhouderij walcheren €      600.000  
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Figuur 7 Type investeringen in de Zuidwestelijke-Delta ter indicatie van waar de komende jaren in geïnvesteerd wordt 
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7.3 Knelpunten investeringen met ruimtevraag regio 

In de Zuidwestelijke Delta neemt – zonder het nemen van extra maatregelen – het  

overstromingsrisico toe. Zeespiegelstijging heeft effect op de stormvloedkeringen in het 

gebied. Keringen sluiten vaker, waardoor voor waterafvoer vaker gepompt moet worden of 

meer tijdelijke berging nodig is. Afhankelijk van hoe hard de zeespiegel werkelijk stijgt, kan 

de functionele levensduur van keringen eerder worden bereikt dan voorzien. 

Zeespiegelstijging zal ook zorgen voor meer zoutindringing in grond- en oppervlaktewater. 

Verder is er een kans dat de intergetijde-gebieden op lange termijn niet snel genoeg mee 

kunnen groeien met zeespiegelstijging.  

 

Op basis van de effectbeschrijving van Deltares (Deltares, 2021) is een analyse gemaakt 

van de impact van de oplossingsrichtingen op de functies in het gebied en de 

investeringsopgave. Deze analyse is deels gebaseerd op de uitkomst van de 

gebiedssessies en aangevuld op basis van expertise bij Sweco. Onderstaande tabel 48 

geeft de resultaten weer. 

 

Tabel 48 Gevolgen van de lange termijn oplossingsrichtingen op functies in het gebied en 

de investeringsopgave 
Zuidwestelijke Delta 

Oplossingsrichting Gevolgen voor 

functies in het 

gebied 

Gevolgen voor de 

investeringsopgave 

Beschermen 

(open) 

- Alle zeearmen in directe 
open verbinding met zee: 
open Grevelingen en 
Haringvliet.  

- Versterken dijken. 
- Geen mogelijkheden 

noodberging.  

- Verandering 
waterkwaliteit, 
zout worden 
Haringvliet en 
Volkerak-
Zoommeer.  

- Impact natuur: 
verandering 
dynamiek, 
sediment.  

- Ruimtevraag 
dijkverbreding. 

- Natuur: verandering natuur (N2000) 
door verandering dynamiek diverse 
bekkens, knelpunt met EU-
regelgeving. 

- Landbouw: verdere toename 
verzilting vraagt om transitie.  

- Alle investeringen: ruimtevraag 
dijkversterking kan conflicteren met 
investeringen op/achter de dijk 

- Economie/infrastructuur: 
bereikbaarheid Zeeland neemt af 
door opheffen keringen en 
afsluitdammen. Bruggen nodig, grote 
investering. 

- Drinkwater: minder zoet water 
beschikbaar door verzilting hoger in 
rivieren en bekkens, verleggen 
innamepunten nodig. 

- Toerisme: afname bereikbaarheid 
heeft effect op toerisme, dit is een 
belangrijke inkomstenbron voor de 
regio. 

Beschermen 

(gesloten) 

- Aanpassen keringen aan 
zeespiegelstijging 

- Gesloten kust, permanente 
afsluiting Wester- en 
Oosterschelde.  

- Versterken dijken 
- Haringvliet, Grevelingen, 

Oosterschelde als 
noodberging 

- Aanpassen peilbeheer, 
plaatsen pompcapaciteit 

- Meer 
zoetwaterbuffers 
mogelijk 

- Vermindering 
natuurwaarden in 
Wester- en 
Oosterschelde. 
Verdwijnen 
dynamiek. 
Knelpunt 
vismigratie 

- Belemmering 
scheepvaartroutes  

 

- Landbouw/natuur: door afsluiting 
minder verzilting verder landinwaarts, 
daarnaast meer zoet water 
beschikbaar voor doorspoelen. 

- Alle investeringen: investeringen in 
het binnenland kunnen (grotendeels) 
behouden blijven  

- Scheepvaart: alleen mogelijk via 
sluizen, impact op economie, 
investeringen in havens negatief 
effect 

- Drinkwater: meer zoetwater 
beschikbaar en nieuwe bekkens 
mogelijk.  
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Zeewaarts - Eilanden voor de kust 
aanleggen.  

- Verhogen dammen, keringen 
en dijken. 

- Verbonden eilanden voor de 
kust, waardoor er een 
nieuwe buitenste kustlijn 
ontstaat. Ontstaan 
randmeer, pompen naar zee. 

- Kustverbreding bestaande 
kustlijn, door suppletie.  

- Effect ecologie 
door verstoren 
dynamisch 
evenwicht en 
dynamiek. 

- Effect 
scheepvaart 
routes 

- Mogelijk ontstaan 
zoetwaterlagunes 

- Natuur: meer ruimte voor natuur bij 
meer suppleties. Wel kans op 
verstarren bestaande (N2000) 
duinnatuur waardoor knelpunten met 
EU regelgeving kunnen ontstaan. 

- Economie: meer ruimte voor 
activiteiten en ontwikkeling.  

- Toerisme: invloed op recreatie, 
doordat de strandkarakteristieken 
veranderen. Uitbreiding kust biedt 
ook meer ruimte voor recreatie en 
toerisme 

- Scheepvaart: verbinding met 
Antwerpen zal nodig blijven. Mogelijk 
via sluizen. 

- Landbouw: naar verwachting 
zoetwater beschikbaar, meer ruimte 
voor bestaande typen landbouw 

 

Meebewegen - Acceptatie hoger 
overstromingsrisico 

- Hybride variant: overstromen 
sommige polders bij vloed 

- Extreme variant: verplaatsen 
kustlijn landinwaarts 

- Alternatieven voor 
bouwen zoals 
terpen of drijvend 
mogelijk. Ruimte 
moet anders 
gebruikt worden, 
of niet meer 
bouwen. 

- Ruimte voor 
natuurlijke 
dynamiek 

 

- Landbouw: verzilting van gebieden, 
vraagt om nieuwe teelt of 
aquacultuur. Transitie van landbouw 
is nodig. 

- Natuur: Meer ruimte voor de 
ontwikkeling van natuur, wel is een 
transitie van natuursoorten nodig. 

- Alle andere investeringen: minder 
ruimte voor infra, woningbouw, etc. 
door toename overstromingsrisico en 
meer ruimte voor water 

 

Beschermen (open) 

Bij de oplossingsrichting ’beschermen (open)’ zullen alle zeearmen in open verbinding staan 

met de zee. Om de waterveiligheid te kunnen blijven waarborgen, moeten alle dijken langs 

de kust worden versterkt. Dit kost circa 7-15 m extra aan dijkverbreding bij een 

dijkverhoging van 1 meter. Deze extra ruimtevraag kan knelpunten opleveren voor 

investeringen langs de huidige keringe, bijvoorbeeld bij woningbouw, natuurprojecten, 

infrastructurele projecten of de bouw van windmolens. Het is belangrijk dat rekening wordt 

gehouden met toekomstige dijkversterkingen. Wanneer een variant wordt gekozen waarbij 

de keringen en afsluitdammen worden verwijderd, heeft dit grote impact op de 

bereikbaarheid van het gebied. Dit heeft negatieve effecten op investeringen in alle 

sectoren.  

 

Het openstellen van de estuaria, veroorzaakt een grote verandering in het ecologische 

systeem, de natuurlijke dynamiek komt terug in het systeem. Onderwaternatuur zal zich 

aanpassen en er onstaan meer mogelijkheden voor vismigratie. Er kunnen ook knelpunten 

ontstaan bij het behouden van intergetijdengebieden en bovenwaternatuur. Het zout worden 

van de estuaria resulteert in toename van verzilting, wat de landbouw beïnvloedt. Huidige 

investeringen die niet hebben geanticipeerd op de veranderende omstandigheden, kunnen 

verloren zijn gegaan.  
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Beschermen (gesloten) 

Bij de oplossingsrichting ’beschermen (gesloten)’ worden alle zeearmen permanent 

afgesloten. Er ontstaat een volledig gesloten kustlijn. Om veiligheid te blijven waarborgen, 

worden de keringen aangepast aan zeespiegelstijging en de dijken versterkt. 

Zeespiegelstijging leidt tot een toename van verzilting, waardoor ook de zoetwatervraag 

toeneemt. De afsluiting van zeearmen heeft een grote impact op natuur en waterkwaliteit. 

De dynamiek verdwijnt en vismigratie is niet meer mogelijk. Deze verandering heeft grote 

invloed op de natuurwaardes van het gebied. Investeringen in natuurontwikkeling kunnen 

hierdoor hun waarde verliezen. De verzilting in de kustgebieden heeft effect op de 

landbouw. Tegelijkertijd neemt de zoetwaterbeschikbaarheid toe en verziliting in het 

binnenland af.  

 

Deze oplossingsrichting heeft negatieve effecten voor de scheepvaart en havenactiviteiten. 

Het afsluiten van de Westerschelde zorgt ervoor dat belangrijke vaarroutes belemmerd 

worden, ook naar België toe. Dit betekent dat investeringen in deze sectoren verloren 

kunnen gaan.  

 

Zeewaarts  

De oplossingsrichting ’zeewaarts’ vertaalt zich voor de regio in drie verschillende strategiën. 

De eerste strategie is de open variant: ontwikkelen van eilanden voor de kust, waarbij de 

eilanden fungeren als golfbrekers. Deze optie resulteert in het verstoren van het dynamisch 

evenwicht en natuurlijke opbouw van de kust. Dit heeft impact op het duinvolume, habitats 

en ecologie. Huidige investeringen in natuurontwikkelingen kunnen onnodig zijn geweest. 

Deze optie is in de gebiedssessies als onrealistisch besproken omdat golfbrekers geen 

effect hebben op het verminderen van zeespiegelstijging. 

 

Bij de tweede strategie ”het ontwikkelen van een nieuwe gesloten buitenste kustlijn” zullen 

de strandkarakterisitieken van de huidige kustlijn sterk veranderen. Dit heeft invloed op 

investeringen in recreatie en toerisme, maar biedt ook kansen voor nieuwe recreatie. Verder 

heeft deze strategie grote ecologische consequenties: er ontstaan namelijk zoete of brakke 

randmeren waar andere natuur ontstaat dan in in de situatie daarvoor. De natuurwaardes 

van de huidige Zuidwestelijke Delta gaan verloren, er onstaat ruimte voor nieuwe maar dit 

levert mogelijk wel consequenties op voor de Europese regelgeving (N2000). Tenslotte 

heeft deze variant economische consequenties, doordat er belemmering van scheepvaart 

en havenactiviteit optreedt.  

 

De uitbereiding van de huidige kustlijn, de derde strategie, heeft voornamelijk invloed op 

natuur. De dynamiek van de huidige duinen wordt verstoord, dit heeft invloed op bepaalde 

soorten. Het opbouwen van een nieuw ecosysteem kost tijd. Het uitbreiden van de huidige 

kustlijn zorgt voor een kleiner overstromingsrisico binnendijks, minder verzilting en daarmee 

kansen voor bestaande ontwikkelingen.  

 

Alle drie de strategieën bieden ook ruimtelijke kansen, de nieuwe ruimte kan gebruikt 

worden voor ontwikkelingen in bijvoorbeeld de woningbouwopgave, energietransitie, 

recreatie of natuurontwikkeling.  
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Meebewegen 

Voor de oplossingsrichting ’meebewegen’ zijn verschillende mogelijkheden voor de 

inrichting, wat verschil heeft in impact op het gebied: van het accepteren van een hoger 

overstromingsrisico door de omgeving adaptief te ontwikkelen tot het toepassen van 

wisselpolders in sommige gebieden, en in het meest extreme geval het landinwaarts 

verplaatsen van de kustlijn. Het accepteren van een hoger overstromingsrisico vraagt om 

andere vormen van bouwen, zoals drijvend of op terpen. Dit maakt de omgeving beter 

bestand tegen overstromingen maar vraagt grotere investeringen vooraf.  
 

Bij het landinwaarts verplaatsen van de kustlijn kunnen bestaande investeringen verloren 

gaan. Er ontstaat ruimte voor nieuwe natuur, maar de meeste andere functies komen onder 

druk te staan en investeringen kunnen verloren gaan. In de meest extreme vorm kan er 

eventueel migratie uit bepaalde gebieden plaatsvinden, en tegelijkertijd kansrijke of 

dichtbevolkte kernen beschermen. 
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8 Samenvatting regio’s  
  

Bron: Sweco 
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8.1 Investeringen in de Deltaprogramma 

regio’s 

De komende jaren wordt er in de Deltaprogramma 

regio’s circa 650 miljard euro geïnvesteerd aan grote 

opgaven en transities. Deze 650 miljard euro is de 

optelsom van de investeringsopgaven die in de 

voorgaande hoofdstukken zijn gegeven, zie figuur 8. 

Bij het in kaart brengen van deze landelijke 

investeringsopgaven zijn, vanwege een gebrek aan 

data, de investeringen rondom B&O, 

bedrijventerreinen, private investeringen van 

agrariërs weggelaten. 

 

Het oppervlak dat naar schatting nodig is, op basis 

van woningbouwprognoses in alle gebieden, komt 

neer op circa 17.000 hectare. Dat is vergelijkbaar 

met een oppervlak van ongeveer twee keer  

Den Haag.  

 

Voor de energietransitie komt het oppervlak uit 

tussen de 26.000 en 32.000 hectare. Dit oppervlak is 

vergelijkbaar met heel Rotterdam, inclusief havens en 

water.  

 

Omdat een aantal regio’s die in dit rapport zijn beschreven overlap hebben, zoals Kust, 

Centraal Holland en een stukje van Rijnmond-Drechtsteden zijn de investeringsopgaven 

van Centraal-Holland niet meegeteld in de totaalsom om dubbeltelling van bedragen te 

voorkomen. Voor een toelichting op de berekening van de investeringsopgaven per sector 

zie bijlage 3. 

 

8.2 Opgaven in regio’s 

De verschillende regio’s in Nederland hebben andere karakteristieken. In de berekeningen 

van de investeringsopgaven is dit terug te zien in de investeringsopgaven per gebied. Zo 

worden er veel woningen gebouwd in de Randstad. Naast stedelijke verdichting worden ook 

steeds meer gebieden in laaggelegen polders bebouwd. In gebieden rondom Amsterdam en 

in Rijnmond-Drechtsteden worden de havens steeds meer naar buiten de stad verplaatst en 

worden oude buitendijkse havengebieden getransformeerd naar woon- en recreatie-

gebieden. De mogelijke gevolgen van zeespiegelstijging op deze trend hangen af de lange 

termijn oplossingsrichting die wordt gekozen. 

 

In de regio’s Wadden en Zuidwestelijke Delta wordt meer geïnvesteerd in natuur. De 

landelijke investeringsopgaven laten overal relatief lage investeringsbedragen zien, maar op 

de regionale en lokale agenda’s (zie kaarten en tabellen met voorbeelden van 

investeringen) komen soms grote projecten naar voren. In deze regio’s wordt eveneens al 

steeds meer ingespeeld op de nu al bestaande verzilting; er wordt gezocht naar 

mogelijkheden voor bijvoorbeeld zilte tilten en aquacultuur. Veel ontwikkelingen staan nog in 

de kinderschoenen. Bij zeespiegelstijging zal deze transitie steeds belangrijker worden.  

 

Ook de toerisme- en recreatiesector kent verschillen per regio. De Wadden, het 

IJsselmeergebied en de Zuidwestelijke Delta trekken veel kusttoerisme. Het veranderen van 

de gebieden ten gevolge van zeespiegelstijging biedt kansen maar kan ook leiden tot 

bedreigingen voor waterveiligheid.  

Figuur 8 Landelijke investeringsopgaven per 

Deltaprogramma regio  

*om dubbeltelling in bedragen te voorkomen. 

is Centraal Holland niet opgeteld in de 

totaalsom. Zie  toelichting in de hoofdstukken 

Kust en Centraal Holland. 
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8.3 Oplossingsrichtingen en het effect op investeringsopgave 

Per oplossingsrichting is een korte omschrijving gegeven van de belangrijkste gevolgen 

voor de functies en investeringsopgaven. Afhankelijk van de precieze uitwerking van de 

oplossingsrichtingen in de regio’s kunnen de gevolgen afwijken. Hiervoor wordt verwezen 

naar de uitwerking per regio in de hoofdstukken 2 tot en met 7. 

 

8.3.1 Beschermen open 

Bij deze oplossingsrichting blijven 

bestaande waterverbindingen open. 

Daarnaast worden ook een aantal 

deltawerken in de Zuidwestelijke Delta en 

de Afsluitdijk verder opengesteld of niet 

verder opgehoogd. Het overstromingsrisico 

neemt toe. Rondom wateren die in open 

verbinding staan vraagt deze oplossing om 

het versterken van dijken. Doordat deze 

bestaande wateren opnieuw verbonden 

worden met de zee, zorgt dit voor een 

vermindering van buffers voor extreme 

regenval en hoge rivier-afvoeren. Dit vraagt 

om meer ruimte voor waterbuffers in het 

binnenland. Daarnaast neemt verzilting in 

het binnenland toe door verzilting van 

riviermondingen en toename van zoute 

kwel, dat leidt tot druk op de 

zoetwaterbeschikbaarheid. Een aantal type 

investeringen die de komende jaren 

gepland staan en die geraakt kunnen 

worden in dit scenario, is weergegeven in 

figuur 9.  

 

Tabel 49 Belangrijkste effecten van beschermen open op de investeringsopgaven 

Beschermen open Belangrijkste effecten op investeringsopgaven  

Infrastructuur – Verandering waterhoogte en golfbelasting bij te bouwen kunstwerken in wateren 

die in open verbinding met zee staan. De levensduur van bestaande infrastructuur 

wordt verkort. 

– Ondergrondse netwerken en innamepunten voor drinkwater zijn gevoelig voor 

verzilting en zijn hiertegen niet overal tegen bestand. 

– Minder zoet water beschikbaar voor koelen datacentra en industrie, juist daar 

wordt de komende jaren veel in geïnvesteerd.  

– Hoger overstromingsrisico in bebouwde gebieden. Infrastructuur heeft over het 

algemeen een lange levensduur  

Woningbouw  – Hoger overstromingsrisico in bebouwde gebieden. Woningen hebben over het 

algemeen een lange levensduur (50->100 jaar) 

– Woningen in de nabijheid van dijken moeten in de toekomst mogelijk wijken voor 

dijkversterking. 

Energietransitie – Verzilting kan een negatief effect hebben op ondergrondse energienetwerken. 

Deze zijn hiertegen niet bestand. Er is nog weinig bekend over toename verzilting 

van de ondergrond op warmte-koude netwerken.  

Klimaatverandering – Waterkeringen moeten eerder en vaker versterkt worden. De levensduur van 

bestaande keringen wordt korter wanneer geen rekening is gehouden met 

zeespiegelstijging. 

Figuur 9 Type investeringen die onder invloed van 

beschermen open in de knel kunnen komen 
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– Het ruimtebeslag van keringen langs de zee wordt een stuk groter, dit kan grote 

invloed hebben op bebouwing achter de keringen. 

Natuur – Enerzijds natuurlijke opslibbing van oeverstroken, anderzijds verslibbing en 

verdrinking van kwelders en natuur. Dit kan betekenen dat N2000-instand-

houdingsdoelstellingen niet langer haalbaar zijn.  

– Afname zoetwaterbeschikbaarheid kan leiden tot verandering van de 

soortensamenstelling. 

Landbouw – Verzilting via oppervlakte- en/of grondwater leidt tot verlies aan productie wanneer 

gebieden niet aangepast worden. 

– Vee is niet bestand tegen verzilting, minder veeteelt. 

– Vernatting kan leidden tot afname productie. 

– Wanneer niet tijdig wordt geanticipeerd. kan dit effect hebben op de exportpositie 

die Nederland heeft 

 

8.3.2 Beschermen gesloten 

Bij beschermen gesloten worden de 

bestaande deltawateren verder 

afgesloten. In verschillende regio’s is dit 

het voortzetten van de huidige strategie. 

Door de toename van het peilverschil 

tussen zee en binnenland neemt het 

overstromingsrisico toe. Er zijn grote 

gemalen en pompen nodig om water uit 

polders en rivieren af te voeren. Het 

systeem wordt hiermee kwetsbaarder, 

waardoor mogelijk de kans op 

wateroverlast groter wordt. Als gevolg van 

zeespiegelstijging zal verzilting in de 

kustzone toenemen en zullen dijken 

verder verhoogd moeten worden. Een 

aantal typen investeringen dat de 

komende jaren gepland staat, is 

weergegeven in figuur 10.  

 

 

 

 

Tabel 50 Belangrijkste effecten van beschermen gesloten op de investeringsopgaven  

Beschermen gesloten Belangrijkste effecten op investeringsopgaven  

Infrastructuur – Verandering waterhoogte en golfbelasting bij te bouwen kunstwerken aan de 

open gestelde wateren, de levensduur van eerder gebouwde infrastructuur wordt 

verkort. 

– Afsluiting van de havengebieden. Minder transportmogelijkheden naar achterland. 

Vertraging scheepvaart en verlies of vermindering exportfunctie. 

– Ondergrondse netwerken en drinkwaterpunten worden aangetast door verzilting 

en zijn hier niet overal op aangepast. 

– Minder zoet water beschikbaar voor koelen datacentra en industrie, juist daar 

wordt de komende jaren veel in geïnvesteerd. 

Woningbouw  – Hoger overstromingsrisico in bebouwde gebieden, woningen hebben over het 

algemeen een lange levensduur (50->100 jaar). 

– Vaker wateroverlast, meer ruimte voor waterbuffers nodig in stedelijk gebied. 

Figuur 10 Type investeringen die onder invloed van 

’beschermen gesloten’ in de knel kunnen komen 
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Energietransitie – Verzilting kan een negatief effect hebben op ondergrondse energienetwerken, 

deze zijn niet aangepast. Er is weinig bekend over toename verzilting van de 

ondergrond op warmte-koude netwerken.  

Klimaatverandering – Bredere duinen langs de kust, meer suppletie nodig. 

– Waterkeringen moeten eerder en vaker versterkt worden, levensduur van 

bestaande werken verkort wanneer er geen rekening gehouden wordt met 

zeespiegelstijging. 

– Het ruimtebeslag van keringen langs de zee wordt een stuk groter, dit kan grote 

invloed hebben op bebouwing achter de keringen. 

Natuur – Verandering dynamiek en waterbalans, minder uitwisseling van water met de zee 

in bijvoorbeeld Oosterschelde en Grevelingen leidt tot verandering soorten-

samenstelling en verslechteren bestaande natuurkwaliteiten. 

– Verstarren duinen bij toename suppletie. Dit kan betekenen dat N2000-

instandhoudingsdoelstellingen niet langer haalbaar zijn. 

Landbouw – Toename zoute kwel leidt tot verlies aan productie wanneer gebieden niet 

aangepast worden. 

– Verdere verzilting kan vee niet hebben, minder veeteelt. 

– Vernatting kan leidden tot afname productie. 

– Wanneer niet wordt geanticipeerd, kan dit effect hebben op de exportfunctie die 

Nederland heeft. 

 

8.3.3 Zeewaarts 

Zeewaarts heeft verschillende mogelijke 

uitwerkingen, van volledig afsluiten van 

de kustlijn met een binnenmeer tot het 

uitbreiden van de bestaande kuststrook. 

Over het algemeen zorgt deze 

oplossingsrichting voor meer ruimte voor 

investeringen. Er is minder ruimte nodig 

aan de binnenzijde van duinen en 

keringen. Door het verbreden van de 

kuststrook, kan verzilting afnemen en als 

er nieuw land gecreeërd wordt, kan dit 

gebruikt worden voor uitbreiding. Een 

belangrijke keuze die gemaakt moet 

worden is, of en, hoe de havens 

toegankelijk blijven. Daarnaast zal ook 

bepaald moet worden waar nog 

windmolens gebouwd kunnen worden in 

relatie tot het ruimtebeslag van een 

mogelijke uitbreiding richting de zee. Een 

aantal type investeringen dat de 

komende jaren gepland staat is 

weergegeven in figuur 11.  
  

Figuur 11 Type investeringen die onder invloed van 

zeewaarts in de knel kunnen komen 
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Tabel 51 Belangrijkste effecten van zeewaarts op de investeringsopgaven  

Zeewaarts Belangrijkste effecten op investeringsopgaven 

Infrastructuur – Afhankelijk van de uitwerking komt de toegankelijkheid van havens in grotere of 

kleinere mate onder druk te staan. Dit kan grote effecten hebben op import en 

export via water en daarmee invloed op de economie van Nederland. 

Woningbouw  – Geen specifieke effecten op geplande investeringen. Mogelijk ontstaat er ruimte 

voor meer woningen. 

Energietransitie – Minder ruimte voor windmolens op zee. Mogelijk ruimtelijke conflicten met 

bestaande objecten. 

– Bestaande aanlandingspunten en netwerken in de knel. 

Klimaatverandering – Veel zand nodig, samenwerking met omliggende landen nodig omdat mogelijk 

onvoldoende zand beschikbaar is.  

Natuur – Vooral in kuststrook grote ecologische veranderingen. Het aanleggen van een 

nieuwe duinenrij of uitbreiden van de bestaande kan leiden tot verstarring van 

de dynamiek in duinen. Dit kan van invloed zijn op bestaande N2000-gebieden.  

– Minder trekvis en bepaalde soorten getijdebonden natuur wat vraagt om extra 

investeringen om dit te behouden. 

Landbouw – Minder effecten dan bij andere oplossingsrichtingen. Bij forse uitbreiding van de 

kuststrook kan het zo zijn dat verzilting stagneert of zelfs afneemt. In dit geval 

kunnen transities die zijn ingezet naar andere soorten teelt en zoetwater-

voorziening minder nodig zijn. 

 

8.3.4 Meebewegen 

De oplossingsrichting ’meebewegen’ zal 

de grootste effecten hebben op de 

investeringsopgaven, afhankelijk van de 

mate waarin dit scenario wordt uitgevoerd. 

Bestaande grote wateren worden open 

gesteld, de Afsluitdijk wordt bijvoorbeeld 

niet meer verder versterkt. Op bepaalde 

plekken zullen zich intergetijdegebieden 

vormen en ontstaan nieuwe verbindingen 

tussen zee en het achterland, hetgeen 

grote invloed kan hebben op de water-

veiligheid in Nederland. Verzilting zal sterk 

toenemen en er zal minder ruimte zijn 

voor landbouw, woningbouw en andere 

functies. De toename van het 

overstromingsrisico vraagt om extra 

investeringen in dijken rondom bestaande 

steden en belangrijke kernen. Een aantal 

type investeringen dat de komende jaren 

gepland staat, is weergegeven in figuur 

12.  

Meebewegen Belangrijkste effecten op investeringsopgaven 

Infrastructuur – Verandering waterhoogte en golfbelasting bij te bouwen kunstwerken aan de open 

gestelde wateren, de levensduur van eerder gebouwde infrastructuur wordt verkort. 

– Ondergrondse netwerken en drinkwaterpunten zijn gevoelig voor verzilting en zijn hier 

niet overal op aangepast. 

Figuur 12 Type investeringen die onder invloed van 

beschermen meebewegen in de knel kunnen 

komen 
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– Minder zoet water beschikbaar voor koelen datacentra en industrie, juist daar wordt de 

komende jaren veel in geïnvesteerd. 

– Op plekken zal gebouwde infrastructuur mogelijk helemaal verdwijnen. Wanneer niet op 

tijd keuzes gemaakt worden, kunnen investeringen een sterk verkorte levensduur hebben 

– Hoger overstromingsrisico in bebouwde gebien. Infrastructurele objecten hebben over het 

algemeen een lange levensduur. 

Woningbouw  – Hoger overstromingsrisico in bebouwde gebieden, woningen hebben over het algemeen 

een lange levensduur (50->100 jaar). 

– Vaker wateroverlast, meer ruimte voor waterbuffers nodig in stedelijk gebied.  

– Verkorten levensduur van bepaalde gebieden. 

Energietransitie – Verzilting kan een negatief effect hebben op ondergrondse energienetwerken, deze zijn 

niet aangepast. Er is weinig bekend over toename verzilting van de ondergrond op 

warmte-koude netwerken.  

Klimaatverandering – Versterken waterkeringen rondom bestaande kernen en belangrijke gebieden. 

– Hoger overstromingsrisico bestaande bebouwing. 

Natuur – Verandering bestaande natuurgebieden wat van invloed kan zijn op N2000 afspraken 

met de EU. 

– Kansen voor nieuwe natuur in intergetijdengebieden. 

Landbouw – Afnemende ruimte voor bestaande landbouw, kansen voor zilte teelten en aquacultuur, 

afname exportfunctie Nederland 

 

8.4 Investeringsopgaven en zeespiegelstijging 

Iedere investering die de komende jaren gedaan wordt, heeft invloed op de ontwikkeling van 

de ruimtelijke inrichting van Nederland. Investeringen staan zelden op zichzelf. Het bouwen 

van een woonwijk kan, bijvoorbeeld, leiden tot aanleg van een bedrijventerrein, maar zorgt 

er ook voor dat er een energienetwerk aangelegd wordt en nieuwe infrastructuur. Wanneer 

een gebied beter bereikbaar en voorzien is van faciliteiten, wordt een gebied als gevolg van 

agglomeratievoordelen aantrekkelijker voor nieuwe investeringen, zoals een nieuwe 

woonwijk. Op deze manier bouwen we met name de westelijke lage delen van Nederland 

steeds voller, terwijl dit ook het gebied is dat het meest kwetsbaar is voor zeespiegelstijging. 

Met de netwerken die aangelegd worden, zoals het energienetwerk en infrastructuur, wordt 

ons systeem daarnaast steeds complexer en kwetsbaarder voor verstoringen, en vermindert 

de ruimte en flexibiliteit om ons aan te passen aan de gevolgen van zeespiegelstijging.  

 

Transities van gebieden zijn lastig vorm te geven, omdat naast financieel-economische 

afwegingen ook waarden een rol spelen die mensen aan het gebied toekennen. Denk 

bijvoorbeeld aan de emotionele waarde die aan een gebied wordt toegekend door mensen 

die opgegroeid zijn in het gebied. Een ander voorbeeld is de cultuurhistorische waarde van 

monumentale panden in een gebied.  

 

Iedere Deltaprogramma-regio staat voor grote transities en ruimtelijke opgaven. De lange 

termijn oplossingsrichtingen geven een eerste beeld van hoe we Nederland of regio’s in 

kunnen inrichten om ons te beschermen tegen extreme zeespiegelstijging. De oplossings-

richtingen hebben zeer verschillende effecten op het watersysteem en op de ruimtelijke 

inrichting. Dit vraagt om het maken van keuzes in investeringsstrategieën en ruimtelijke 

ordening om zo ruimte en flexibiliteit te behouden om in de planning en het ontwerp in te 

kunnen blijven spelen op toekomstige onzekerheden in klimaatverandering, technologie en 

maatschappelijke voorkeuren.  
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9 Adaptief investeren  
  

Bron: Sweco 
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Voorgaande hoofdstukken geven per sector en regio een beeld van de investeringsopgaven 

voor de lange termijn. Binnen de watersector heeft Sweco (2020) eerder geconstateerd dat 

in min of meerdere mate rekening wordt gehouden met zeespiegelstijging en het 

veranderende klimaat. Buiten de watersector is hier geen of weinig sprake van, terwijl de 

investeringen vaak groter zijn (Sweco, 2021). Door bij investeringen onvoldoende rekening 

te houden met zeespiegelstijging, bestaat het risico dat de flexibiliteit en aanpasbaarheid 

van het systeem verloren gaan om in de toekomst nog maatregelen te kunnen treffen. Om 

ons voor te bereiden op een veranderende toekomst, is het nodig om investeringen adaptief 

vorm te geven. Naast het toepassen van bestaande maatregelen, ligt er ook een innovatie-

opgave. In dit hoofdstuk wordt per opgave een aantal voorbeelden gegeven van 

maatregelen en innovaties die nodig zijn om de adaptiviteit van een investering vergroten. 

Onderstaande opsommingen komen voort uit de Whitepaper ’Ruimte voor de toekomst’ 

(Sweco, 2021), sessies met Sweco-experts en de gebiedssessies met betrokken 

stakeholders.   

 

9.1 Infrastructuur 

Infrastructuur kan, algemeen gezien, worden onderverdeeld in vier categorieën: (1) 

waterbouwkundige kunstwerken, havens en vaarwegen; (2) ondergrondse netwerken; (3) 

bruggen, wegen en sporen; (4) en innameputen van drinkwater. Onderstaand is een 

selectie gegeven van maatregelen en innovaties die de adaptiviteit van infrastructuur 

kunnen vergroten: 

• in het ontwerp rekening houden met risico’s van verzilting en corrosie (bijvoorbeeld bij de 

keuze voor drinkwater inname putten); 

• modulaire of aanpasbare ontwerpen voor infrastructuur langs kust of rivieren, waarbij in 

het ontwerp alvast rekening wordt gehouden met een zwaar klimaatscenario; 

• wet-proof bouwen of objecten zo aanleggen dat het mogelijk blijft in de toekomst 

aanvullende beschermende maatregelen te nemen; 

• verkleinen van de investeringsopgave, bijvoorbeeld door in te zetten op het verminderen 

van woon-/werkverkeer door meer thuis en digitaal te werken.  

 

9.2 Woningbouw 

Nederland staat voor een grote woningbouwopgave de komende jaren. Om schade (op 

termijn) door zeespiegelstijging te voorkomen, kunnen maatregelen worden getroffen die de 

adaptiviteit van woningen vergroten: 

• verplaatsbare, modulaire of afbreekbare woningen (bijvoorbeeld door middel van 

houtbouw. Houtbouw is verplaatsbaar, demontabel en is beter bestand tegen natuurlijke 

en biologische aantasting); 

• bij bouwlocaties op kwetsbare locaties, zoals buitendijks, langs waterkeringen, of in 

diepe polders, anticiperen met een hoger vloerpeil of een overstroombaar ontwerp van 

de buitenruimte.  
 

9.3 Energietransitie 

De transitie naar een duurzame energievoorziening gaat gepaard met andere energie-

bronnen, zoals windmolenparken, zonneparken en ondergrondse WKO-installaties (warmte 

koude opslag). Enkele voorbeelden van mogelijke maatregelen, waarbij wordt aangepast 

aan de gevolgen van zeespiegelstijging, zijn: 

• duurzame energieopwekking, zoals zon en wind, overstromingsrobuust aanleggen 

(multifunctioneel ruimtegebruik); 

• alternatieve energiesystemen voor warmte-koude installaties in verziltingsgevoelige 

gebieden.  
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9.4 Klimaatadaptatie 

Klimaatadaptatie betekent aanpassen aan klimaatverandering en de samenleving 

voorbereiden op de gevolgen en effecten van klimaatverandering. De volgende maatregelen 

helpen om bij de investeringen rekening te houden met zeespiegelstijging: 

• kort-cyclische versterking van waterkeringen; 

• partiele versterking van waterkeringen; 

• slim suppleren van duinzand (zoals Zandmotor), waarbij rekening wordt gehouden met 

een stijgende zeespiegel; 

• ruimte reserveren rondom waterkeringen, zodat ruimte behouden blijft voor toekomstige 

dijkversterking en -verhoging. 

 

9.5 Natuur 

De gevolgen van zeespiegelstijging kunnen leiden tot effecten op de ontwikkeling van 

natuur. Om de natuur bestendig te maken voor deze gevolgen, is onderstaand een aantal 

maatregelen beschreven, variërend van beleids-aanpassingen tot systeemkeuzes. 

Voorbeelden van maatregelen zijn: 

• dijkversterkingen en andere klimaatadaptatiemaatregelen bedreigen lokaal Natura2000-

doelstellingen, terwijl Nature-based solutions en Building with Nature-maatregelen 

natuur juist kunnen versterken (European Commission, 2021). Natura2000-

doelstellingen zijn conservatief en laten op dit moment nog weinig ruimte om te 

anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering. De belangrijkste maatregel om 

ruimte te creëren is het opstellen van nieuwe beleidskaders die duurzame aanpassing 

mogelijk maken; 

• verbinden van opgaven kustbescherming, verslibbing en opspuiten met natuuropgaven 

via bijvoorbeeld dynamisch kustbeheer of geulenmanagement. 

 

9.6 Landbouw 

De toename van zoute kwel in delen van West- en Noord-Nederland heeft directe impact op 

de huidige vorm van landbouw. Om de landbouw voor te bereiden op de gevolgen, zijn een 

aantal maatregelen beschreven: 

• zout tolerante gewassen; 

• anti-verziltingsdrainage, telen op zoetwater lenzen; 

• gebiedsgerichte aanpak, verkaveling 2.0 waarbij klimaateffecten worden meegewogen in 

functietoekenning.  
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10 Conclusie en advies 
  

Bron: Sweco beeldbank 
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10.1 Conclusie 

Het doel van dit project was het in beeld brengen van de investeringsopgaven in de 

deltaprogramma regio’s, het effect van zeespiegelstijging op deze investeringsopgave en 

mogelijkheden van adaptiviteit. Hieronder zijn de belangrijkste conclusies per deelopgave in 

beeld gebracht.  

 

Investeringsopgaven 

Voor de regio’s van Deltaprogramma is de investeringsopgave tot 2050 in beeld gebracht. 

Deze zijn gebaseerd op landelijke en regionale investeringsagenda’s. In de 

Deltaprogramma regio’s wordt er ruim €650 miljard geïnvesteerd tot 2050. 

 

De landelijke investeringen zijn gebaseerd op de op dit moment beschikbare gegevens en 

op basis van extrapolatie van gegevens en bestedingen (zie bijlage 3). De regionale 

investeringsopgaven komen uit beschikbare begrotingen en plannen, deze zijn over het 

algemeen alleen beschikbaar voor de korte termijn, maar geven een beeld van de type 

investeringen die gedaan worden. Deze agenda’s zijn over het algemeen aanvullend op 

elkaar maar specifieke investeringsbedragen op de agenda’s kunnen deels ook overlappen. 

Al met al zal de investeringsopgave per regio naar verwachting groter zijn dan op dit 

moment is weergegeven over de periode tot 2050.  

 

De op kaart gegeven investeringen geven een indicatief beeld van het type investeringen 

dat gedaan wordt en de bijbehorende ruimtevraag. Investeringen voor langer dan circa 5 

jaar vooruit zijn vaak niet bekend. Een nauwkeurig totaaloverzicht is daarom ook niet 

mogelijk.  

 

Een groot deel van de private investeringen in sectoren als toerisme, landbouw en data-

infrastructuur zijn niet openbaar toegankelijk en niet meegenomen in deze studie.  

 

Investeringen en knelpunten 

De regiosessies hebben geleid tot een eerste inzicht in mogelijke knelpunten en synergie 

tussen de lange termijn oplossingsrichtingen en geplande investeringen. Ieder besluit dat nu 

wordt genomen over de inrichting van de samenleving van de toekomst heeft invloed op die 

van over 30-50-80 jaar. Om de oplossingsrichtingen open te houden is er nu al een sterke 

behoefte aan het vrij houden van ruimte om in de toekomst te kunnen schakelen.  

 

Innovatiebehoefte 

Voor alle sectoren en opgaven zijn verschillende typen maatregelen en benodigde 

innovaties in beeld gebracht die de adaptiviteit van investeringen kunnen vergroten. De 

maatregelen variëren van aanpassingen van beleid (bijvoorbeeld aanpassing beleids-

kaders N2000) tot systeemaanpassingen (zoals gebiedsgerichte aanpak om bij de 

landbouw klimaateffecten mee te wegen in functietoekenning). Het vinden van synergie 

tussen verschillende opgaven, en no-regrets van opgaven biedt kansen voor de toekomst. 

Bijvoorbeeld doordat kosten van maatregelen lager uitvallen of dat er meer functies in 1 

gebied komen waardoor ruimte vrij gehouden kan worden in een ander gebied. 

 

In de regiosessies is niet uitgebreid ingegaan op de oplossingen en mogelijke innovatie. 
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10.2 Advies 

Aan de hand van drie hoofduitspraken is het advies voor het Deltaprogramma en 

kennisprogramma zeespiegelstijging geformuleerd: 

 

Maak een analyse per sector: Tot op heden wordt er (buiten de waterwereld) bij 

investerings-beslissingen niet of nauwelijks rekening gehouden met de gevolgen van 

zeespiegelstijging na 2050. Het in beeld brengen van de effecten van zeespiegelstijging op 

de investeringsagenda’s helpt om betere afwegingen te maken. Per sector kan hier voor 

een analyse gemaakt worden, uiteindelijk zal een betere verbinding van het 

Deltaprogramma met andere sectoren hier aan bij kunnen dragen.  

 

Koppel investeringsagenda’s en maatregelen om synergie te creëren tussen opgaven: dit is 

belangrijk om de noodzakelijke hoge investeringen voor klimaatbestendigheid 

maatschappelijk en bestuurlijk haalbaar en betaalbaar te maken. 

 

Reserveer flexibiliteit en ruimte voor toekomstige maatregelen: voor het uitvoeren van 

toekomstige maatregelen voor de lange termijn oplossingsrichtingen, zoals gepresenteerd 

in het vorige hoofdstuk, is het belangrijk ruimte te reserveren. In de komende tien jaar wordt 

de woningbouwopgave ingevuld, wordt nieuwe infrastructuur aangelegd en worden 

transities uitgewerkt. Deze investeringen bepalen de inrichting van Nederland die na 2050 

beschikbaar is om de gevolgen van zeespiegelstijging op te vangen. Een centrale, 

gedragen visie en aanpak kunnen de komende decennia leiden tot de juiste 

ruimtereserveringen en voorkomen dat lokale ruimtelijke initiatieven toekomstige 

maatregelen nodeloos ingewikkeld en kostbaar maken. 

 

Breng om te beginnen goed in beeld wat no-regret ruimtereserveringen zijn. Een no-regret 

reservering kan bijvoorbeeld het vrijhouden van ruimte langs keringen en in buitendijkse 

gebieden zijn, zodat je in ieder geval op de plekken waar water directe impact heeft aan 

kunt passen. Afhankelijk van de oplossingsrichting, of combinatie er van kan het slim zijn 

bepaalde gebieden nu al te reserveren en hier geen lange-termijn of geen vaste 

investeringen te doen. 
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Bijlage 1 Brondocumenten en gesprekken per gebied 

Deze bijlage geeft inzicht in de brondocumenten die gebruikt zijn voor de inventarisatie en 

de inhoud van de gesprekken met gebiedsstakeholders en sectorexperts om meer 

informatie te krijgen over ontwikkelingen in de deelgebieden. 

 

Waddengebied 

De investeringsopgave Waddengebied is gebaseerd op een aantal beleidskader/-

documenten, namelijk: 

• Investeringskader Waddengebied. 

• Programma Eems-Dollard 2050. 

• Integraal Waterstofplan Noord-Nederland. 

• Investeringsagenda Friesland. 

• Nationaal Programma Groningen. 

• Gebiedsagenda Wadden 2050. 

• Programma Rijke Waddenzee. 

• Eerder in kaart gebrachte autonome investeringen.  

 

Buitenom de beleidsdocumenten hebben een aantal interviews en telefonische contact-

momenten plaatsgevonden met vertegenwoordigers van drie verschillende organisaties. 

Onderstaand is beknopt beschreven wat tijdens deze gesprekken is besproken. 

 

Investeringskader Waddengebied (contactpersoon: provincie Groningen) 

Tijdens dit interview is de inhoud van het investeringskader Waddengebied besproken. Het 

investeringskader Waddengebied heeft twee hoofddoelen: druk (extern gebruik) 

terugdringen (zoals toerisme) en de kustzone natuurlijker inrichten (bijvoorbeeld meer 

natuurlijke overgangen). Tot op heden is al veel geïnvesteerd in natuurlijke (zoet-zout) 

overgangen, meer dynamiek langs de dijken (bijvoorbeeld kwelderontwikkeling) en 

binnendijkse natuur. Ook richting 2030 en 2050 blijven dit belangrijke investeringen. Vanuit 

het investeringskader worden investeringen zoveel mogelijk gekoppeld aan concrete 

uitvoeringsprojecten. Tot slot, worden in het Eems-Dollard gebied veel specifieke 

investeringen gedaan, gericht op het in balans houden van de grote industrie, 

klimaatadaptatie en natuur.  

 

Waddenfonds 

Tijdens dit gesprek besproken wat de verdeling van het totaal aan investeringen is, namelijk 

1/3 aan lokale projecten en 2/3 aan majeure projecten. De focus ligt met name op duurzame 

landbouw, duurzame visserij en het versterken van het landschap en de natuurwaarden in 

het Waddengebied.  

 

Programma Eems-Dollard 2050 

Dit gesprek heeft vooral plaatsgevonden ter validatie van de bestaande informatie over het 

Programma Eems-Dollard 2050. Hierbij is geen aanvullende informatie opgehaald.  

 

Rijnmond-Drechtsteden 

De investeringsopgave Rijnmond-Drechtsteden is gebaseerd op een aantal beleidskader/ 

-documenten, namelijk: 

• Stadsvisie Rotterdam 2030. 

• Pilot landschapsinclusieve landbouw Krimpenwaard. 

• Strategische verkenning verstedelijking gemeente Rotterdam.  



 

 

 

 

• Manifest ‘Kracht van Altena”’ 

• Woonvisie 2018-2024 Goeree-Overflakkee. 

• Concept Energiestrategie Regio Rotterdam – Den Haag. 

• Deltabeslissing Rijn-Maasdelta 2020. 

• Verkenning Deltascenario’s voor het stedelijk gebied Rijnmond-Drechtsteden. 

• Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw. 

• GroeiAgenda Drechtsteden 2030. 

• Gesprekskaart Investeringsfonds Zuid-Holland. 

• Klimaatadaptatiestrategie Provincie Zuid-Holland. 

• Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2019-2048. 

• Roadmap Next Economy (2016). 

• Groeiagenda Zuid-Holland. 

• Structuurvisie Randstad 2040. 

• Waterstofvisie en strategie Provincie Zuid-Holland. 

• Woningbouwprogramma 2017-2020 en 2020-2030. 

• Strategische Adaptatieagenda Buitendijks. 

• Concept RES Rivierenland. 

• Structuurvisie 2030 Parkstad. 

• RegioDeal Drechtsteden 2030. 

• Regionaal Investeringsprogramma Zuid-Holland. 

• Greenport WO – Bedrijfsleven visie 2030. 

• Economische visie op lange termijnontwikkeling van Mainport Rotterdam. 

• Innovatiepact 1 Greenport West-Holland 2018-2020. 

• Visie CO2 Neutaal Port of Rotterdam. 

• Overige begrotingen 2020 van gemeenten en waterschappen. 

 

Ten slotte, hebben ook een aantal gesprekken/interviews plaatsgevonden met stakeholders 

uit de regio. De inhoud van de gesprekken is onderstaand beknopt beschreven.  

 

Gemeente Drechtsteden 

Er heeft een diepte-interview plaatsgevonden met de strategisch adviseur GroeiAgenda 

2030 Drechtsteden en Regionaal Investeringsprogramma Zuid-Holland. Tijdens dit gesprek 

is benoemd wat de grootste ontwikkelingen zijn richting 2030 en 2050. De respondent 

verwacht dat, met name, geïnvesteerd wordt in opgaven zoals circulaire economie, 

economische ontwikkelingen, klimaatadaptatie (zoals overloopgebieden) en energie-

transitie. Van die opgaven worden ondernemers zich meer bewust dat daarin stappen gezet 

moeten worden. In Rijnmond-Drechtsteden zijn de opgaven goed samengevat in de 

RegioDeal. Binnen de Groeiagenda Drechtsteden 2030 wordt gefocust op het ruimtelijk 

economisch domein, waarbij de ambitie is om meer woningen en werkgelegenheid te 

genereren. Het Regionaal Investeringsprogramma is niet meer heel actief. Eerder was dat 

opgesteld als basis voor samenwerking in de Zuidelijke Randstad.  

 

Provincie Zuid-Holland  

Met provincie Zuid-Holland zijn twee contactmomenten geweest. Eenmaal met de gebieds-

regisseur Metropoolregio Rotterdam – Den Haag en de andere met de gebiedsregisseur 

Drechtsteden. Tijdens deze contactmomenten is kort besproken welke ontwikkelingen 

worden voorzien, deze sluiten aan bij de ontwikkelingen die benoemd zijn tijdens het diepte-

interview met de contactpersoon van gemeente Drechtsteden en zijn daarmee gevalideerd. 

Daarnaast zijn aanvullende documenten verzameld op basis van de kennis van de 

respondenten, die gebruikt zijn voor de kaarten.  
  



 

 

 

 

IJsselmeergebied 

De investeringsopgave IJsselmeergebied is gebaseerd op een aantal beleidskader/ 

-documenten, namelijk: 

• Agenda IJsselmeergebied 2050. 

• Ambitiedocument Friese IJsselmeerkustgebied. 

•  IJsselmeer Nieuwsbrief Agenda 2050. 

• Kustvisie Lelystad 2030. 

• Projectvoorstel Friese IJsselmeerkust (hoofdstuk financiering). 

• Provincie-Noord – investeringen zonne-energie. 

 

Zuidwestelijke Delta 

De investeringsopgave Zuidwestelijke Delta is gebaseerd op een aantal beleidskader/ 

-documenten, namelijk: 

• Zeeuwse Kustvisie. 

• Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling (ook versie 2.0). 

• Rapport actualisatie Zeeland in stroomversnelling. 

• Begroting 2020 Noord-Brabant. 

• Economic Board Regiodeal Zeeland. 

• Eindrapport “Wind in de zeilen” compensatiepakket. 

• Probleemanalyse Zuidwestelijke Delta. 

• Omgevingsplan Zeeland. 

 

Kust  

De investeringsopgave Kust is gebaseerd op een aantal beleidskader/-documenten, 

namelijk: 

• Concept Agenda Krachtige Kust Zuid-Holland. 

• Deltaprogramma 2021. 

• Nationale Kustvisie. 

• Omgevingsplan Zeeland. 

• Strandzonering 2025 Noord-Holland. 

• Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse Noordzeekust. 

• Uitvoeringsprogramma Kustlijnzorg. 

• Zeeuwse Kustvisie. 

 

Aanvullend heeft een interview plaatsgevonden met provincie Noord-Holland, onderstaand 

is dit beschreven.  

 

Provincie Noord-Holland 

Met provincie Noord-Holland heeft een interview plaatsgevonden om de belangrijkste 

verschuivingen en veranderingen naar de toekomst toe in kaart te brengen. De provincie 

heeft het doel een duurzame economie te creëren waar innovaties op het gebied van 

circulaire economie en energie centraal staan. De woningbouwopgave en de aanleg en 

onderhoud van infrastructuur zijn altijd belangrijke opgaves geweest. Momenteel is het 

vinden van oplossingen voor de stikstofproblematiek een belangrijk onderwerp van 

discussie, waarvan wordt verwacht dat deze problematiek nog een aantal jaren zal 

aanhouden.  
  



 

 

 

 

Centraal Holland 

De investeringsopgave Centraal Holland is gebaseerd op een aantal beleidskader/ 

-documenten, namelijk: 

• Concept Agenda Krachtige Kust Zuid-Holland. 

• Deltaprogramma 2021. 

• Nationale Kustvisie. 

• Omgevingsplan Zeeland. 

• Strandzonering 2025 Noord-Holland. 

• Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse Noordzeekust. 

• Uitvoeringsprogramma Kustlijnzorg. 

• Zeeuwse Kustvisie. 

 

Aanvullend heeft een interview plaatsgevonden met Regio Utrecht, onderstaand is dit 

beschreven.  

 

Regio Utrecht 

Met twee contactpersonen van Regio Utrecht heeft een interview plaatsgevonden om per 

sector/opgave de trends en ontwikkelingen op de lange termijn in kaart te brengen. In het 

gebied is verstedelijking een belangrijke opgave, die veel ruimte vraagt en daaraan 

gekoppeld ook het energievraagstuk. Ook voor het landelijk gebied worden manieren 

gezocht om de landbouw duurzaam en circulair te maken. Ook voor de stikstofproblematiek 

zullen oplossingen gevonden moeten worden. Klimaatadaptatie is de rode draad door alle 

opgaven heen. Daarnaast heeft de provincie de ambitie om in regioplannen meer ruimte te 

maken voor groenblauwe verbindingen.  
  



 

 

 

 

Bijlage 2 Gesprekken met sectorexperts 

Naast de gesprekken die hebben plaatsgevonden voor het ophalen van ontwikkelingen en 

investeringen per deelgebied, hebben ook een aantal gesprekken plaatsgevonden met 

sectorexperts om meer inzicht te krijgen in de algemene ontwikkelingen die per thema 

gedaan worden. Voor de thema’s infrastructuur, klimaatadaptatie, natuur en energietransitie 

hebben geen aanvullende gesprekken plaatsgevonden. Wel heeft een aanvullend gesprek 

plaatsgevonden over investeringen. 

 

Landbouw 

Voor het thema landbouw hebben twee gesprekken plaatsgevonden met de Rabobank en 

met LTO Nederland. 

 

Rabobank 

Tijdens het gesprek met de Rabobank is besproken welk onderzoek de Rabobank heeft 

gedaan ten aanzien van toekomstige investeringen binnen de landbouw. De respondent 

refereerde naar een studie die gepubliceerd is en gaat over de aanpassingen die nodig zijn 

ten aanzien van de milieugebruiksruimte voor de sector. Er is onderzocht welke landbouw 

grondgebonden is en welke landbouw niet, en daardoor mogelijk verplaatsbaar is als de 

ruimtevraag in de toekomst te groot wordt in bepaalde delen van het land.  

 

LTO Nederland 

Tijdens het interview met LTO Nederland zijn een aantal trends en ontwikkelingen binnen 

de landbouwsector besproken. De landbouwsector is breed en bestaat uit verschillende 

deelsectoren, dit resulteert ook in een variëteit aan ontwikkelingen die sterk uiteen kunnen 

lopen. In algehele zin worden investeringen door een boer gedaan voor een periode van  

10 jaar.  

 

Investeringen die door de respondent voorzien worden in de toekomst binnen de 

plantaardige teelt, richten zich met name op bodemgezondheid en druppelirrigatie. Binnen 

de veehouderij worden minder investeringen voorzien, vanwege het stikstofbeleid. De 

glastuinbouw is kapitaalintensief en neemt nog steeds toe in omvang. Het algehele 

landbouwareaal wordt steeds kleiner. De kringlooplandbouwvisie wordt nog niet breed 

ondersteund in Nederland, maar een vermindering van de veestapel is niet onrealistisch.  

 

Ten aanzien van knelpunten met zeespiegelstijging voorziet de respondent meer 

investeringen in zilte tilten, onderwater drainagesystemen en pleit hij voor het combineren 

van landbouwbeleid en droogtebeleid voor waterbeschikbaarheid.  

 

Woningbouw 

 

ABF 

Dit gesprek heeft plaatsgevonden om nadere toelichting te krijgen op de studies die ABF 

heeft gepubliceerd. De prognoses die ABF doet verschillen per provincie. Op basis van 

trends doen zij een inschatting van de plancapaciteit. In hun berekeningen maken zij 

onderscheid tussen nieuwbouw en sloop. Nieuwbouw zijn alle woonbouwtoevoegingen, 

waaronder ook transformaties van woningen. Sloop zijn alle woonbouwontrekkingen. Er 

werd benoemd dat de opgave van woningbouwcorporaties niet vergeten moet worden bij de 

berekeningen van de investeringsopgaven. Tot slot, werden een aantal andere relevantie 

studies benoemd van TU Delft, zoals de jaarlijkse Monitor koopwoningen en Monitor 

nieuwbouwwoningen.   



 

 

 

 

Bijlage 3 Toelichting en uitgangspunten berekeningen 
investeringen 

Met behulp van beschikbare begrotingen en budgetten van lopende programma’s, 

kengetallen en opgaven zijn berekeningen gemaakt van wat de geschatte investerings-

opgave is voor Nederland tot 2050. Onderstaande omschrijving komt uit de Whitepaper 

’Ruimte voor de toekomst’ van Sweco 2021. Deze berekeningen vormen de basis van de 

investeringsopgaven in dit document. 

 

Infrastructuur 

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in 2016 een onderzoek uitgevoerd naar 

trends en ontwikkelingen in de infrastructuur (EIB, 2016). Voor de periode 2015 tot 2030 

heeft zij inschattingen gemaakt van de investeringsopgave in infrastructurele projecten, 

zoals spoorwegen, gemeentelijke wegen en riolering, waterkeringen, ondergrondse 

infrastructuur, overige publieke en private investeringen. Een deel van deze investeringen is 

gekoppeld aan de MIRT-agenda (I&W, 2020). Om dubbeltelling te voorkomen, hebben we 

de agenda’s naast elkaar gelegd. Waterkeringen tellen voor een deel dubbel met de HWBP-

opgave; deze zijn opgenomen onder het kopje klimaatadaptatie en uit de infrastructuur 

berekening gehaald. Daarnaast zijn we in deze investeringsopgave uitgegaan van aanleg, 

renovatie en vervanging van infrastructuur en hebben we onderhoud (circa 39% van het 

EIB-budget) niet meegenomen. Op basis van de investeringsopgave van 2015-2030 

hebben we een jaarlijkse inschatting gemaakt en met deze gegevens de investerings-

opgave van 2020-2050 bepaald. De verdeling per provincie maakten we op basis van het 

%- areaal aan bestaande infrastructuur per provincie.  

 

Woningbouw 

Op basis van de rapportage van ABF Research (april 2020) hebben we geïnventariseerd 

wat de plancapaciteit en de woningbehoefte zijn per provincie is (ABF, 2020). Op basis van 

bestaande prognoses van de benodigde bouwproductie van circa 1 miljoen woningen tot 

2040 hebben we de plancapaciteit verdeling per provincie als uitgangspunt genomen voor 

de verdeling van deze miljoen woningen tot en met 2040 (EIB, 2016) (ABF, 2020). De 

nieuwbouwinvesteringsopgave hebben we berekend op basis van de gemiddelde 

woningprijs per provincie en is niet gecorrigeerd met inflatie (Calcasa, 2019). De 

gemiddelde woningprijs varieert per provincie van een gemiddelde van 235.000 euro in 

Friesland tot 469.000 euro in Utrecht. Herstructurering, sloop en renovatie zijn niet 

meegenomen, hierover zijn onvoldoende betrouwbare cijfers beschikbaar.  

 

Energietransitie 

In de opgave voor de energietransitie hebben we gekeken naar de Nederlandse 

doelstellingen in het klimaatakkoord. We hebben een berekening gemaakt voor de 

doelstellingen van gebouwde omgeving, elektriciteit en industrie. Op basis van het 

gemiddeld energieverbruik (Nibud, 2020) en het aantal particuliere huishoudens per 

provincie (CBS, 2020) bepaalden we wat het aandeel energieverbruik per provincie is.  

 
  



 

 

 

 

De kosten voor de energietransitie met betrekking tot elektriciteit berekenden we op basis 

van de opwekking van energie (windenergie op zee, op land en zonnepanelen op land en 

daken). Voor windenergie op zee is 55 GW energie nodig tot 2050 (Koelenmeijer, Koutstaal 

, Daniëls, & Boot, 2017). Kosten voor windenergie op zee zijn €35 /MWh (Ecofys, 2018). Op 

basis van deze twee uitgangspunten is de totale investeringsopgave tot 2050 berekend voor 

windenergie op zee en vervolgens verdeeld per provincie op basis van energieverbruik, 

namelijk gemiddel 2832 Kwh per huishouden per jaar. Voor windenergie op land rekenden 

we met de geplande capaciteit na 2020 (Rijksoverheid, 2020). Op basis van de capaciteit 

van één windmolen, uitgaande van 3MW (Vastelandbond, 2020), maakten we een 

berekening van het aantal windmolens, vermenigvuldigd met de kostprijs van een 

windmolen ( €3.000.000,- ) (Vastelandbond, 2020). Ten slotte berekenden we op basis van 

de verwachte ontwikkeling van het aanbod van zonnepanelen en de prijs per kilowattuur 

(5,3 eurocent) in 2025 de totale investeringsopgave van zon-pv (MinisterieEZK, 2019) 

(Solar Magazine, 2018).  

 

Naast de opwekking van energie hebben we verduurzaming van de industrie en gebouwde 

omgeving meegenomen, eveneens conform het klimaatakkoord. Voor de gebouwde 

omgeving gingen we uit van de totale investeringsopgave van corporatiewoningen conform 

onderzoek van ABF Research (ABF, 2020). Op basis van het aantal corporatiewoningen per 

provincie – varierend van 40742 in Zeeland tot 537194 in Zuid-Holland – is een berekening 

gemaakt van de investeringsopgave per provincie voor het verduurzamen van corporatie-

woningen. Daarnaast zijn de investeringskosten berekend voor het verduurzamen van 

bestaande koopwoningen door middel van de gemiddelde investeringskosten per woning 

voor aardgasvrij maken en het aantal bewoonde koopwoningen per provincie. De 

gemiddelde investeringskosten per woning voor het aardgasvrij maken zijn, volgens 

onderzoek van (Berenschot, 2018), € 21.100. Het aantal bewoonde koopwoningen per 

provincie ligt in een bandbreedte van 108614 tot 846157 woningen (CBS, 2020).  

 

Voor de verduurzaming van de industrie is rekening gehouden met de jaarlijkse energie-

belasting voor industrie in Nederland (200 miljoen euro), dat is afgetrokken van de jaarlijkse 

subsidie voor de industrie (650 miljoen euro) (Bedrijvenmonitor, n.d.) (RVO, 2020). Dit 

eindbedrag zijn de investeringskosten die gedaan worden door de Rijksoverheid, die zijn 

verdeeld naar verhouding van het aandeel industriebedrijven per provincie, dat varieert van 

2829 bedrijven in Drenthe tot 21866 bedrijven in Zuid-Holland (Bedrijvenmonitor, n.d.). De 

eigen middelen voor verduurzaming zijn niet meegerekend.  

 

Klimaatadaptatie 

De investeringsopgave voor klimaatadaptatie is onderverdeeld in drie onderdelen: stedelijke 

klimaatadaptatie (zoals omschreven in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 

(Deltacommissaris, 2020)), de HWBP versterkingsopgave en zandsuppletie langs de kust. 

Op het gebied van stedelijke klimaatadaptatie is uitgegaan van berekeningen van de 

klimaatschadeschatter (op basis van Whitepaper klimaatadaptatie (Sweco, 2018)) en is men 

uitgegaan van het hoge klimaatscenario. Aan deze getallen is een aanvullende berekening 

toegevoegd op het gebied van investeringen door droogte en funderingsschade op basis 

van % zettingsgevoelig gebied in het stedelijke gebied in Nederland (op basis van een GIS-

analyse met behulp van de zettingskaart door TNO en Deltares (de Lange & Gunnink, 

2014). De HWBP-opgave is opgedeeld per provincie op basis van het aantal kilometer 

kering, hier is geen rekening gehouden met de geplande dijkversterkingsprojecten. De 

zandsuppletie opgave is gebaseerd op de gemiddelde prijs per m3 zand (Deltares, 2012, 

herzien in oktober 2020).  
  



 

 

 

 

Uitgaande van een toename van 12 miljoen m3 zandsuppletie per jaar naar 20 miljoen m3 

per jaar (Deltaprogramma Kust, 2013). In de kosten van zandsuppletie wordt onderscheid 

gemaakt tussen duin-, strand-, vooroever- en megasuppletie, de kosten van de 

verschillende typen suppletie liggen tussen de €2,75 per m3 en €16,- per m3 (Stowa, 2020). 

Voor de Whitepaper is er gerekend met het gemiddelde van deze kosten per m3 en 20 

miljoen m3 per jaar. Dit komt neer op gemiddelde ingeschatte kosten van ca. € 5,625 miljard 

tussen 2020 en 2050. Dit is globaal verdeeld op basis van het aantal kilometer kustlijn per 

provincie. 

 

Natuur 

De opgave voor de natuur is berekend op basis van het aantal hectare N2000-gebied per 

provincie met een bandbreedte van 2425 hectare tot 562352 hectare. Hierin zijn kosten voor 

regulier beheer en kosten herstelmaatregelen voor de komende 10 jaar gebruikt. De kosten 

van regulier beheer zijn 13 tot 14 miljoen per jaar (WOt Natuur & Milieu, 2009). De kosten 

van herstelmaatregelen bedragen € 16 – 27 miljoen per jaar, wanneer het herstelbeheer 

over een periode van tien jaar wordt uitgevoerd. Dit is exclusief herstel van grote wateren en 

buitendijks gebied (WOt Natuur & Milieu, 2009). Deze zijn geëxtrapoleerd naar besteding tot 

2050. Ook is de investeringsopgave van het herstelpakket natuur per jaar (totaalbedrag  

300 miljoen euro per jaar) meegenomen en geëxtrapoleerd tot en met 2030, want dat loopt 

het pakket af (Rijksoverheid, 2020). Tot slot zijn de PAGW-investeringen tot en met 2032 

meegenomen, die zijn niet geëxtrapoleerd en bedragen 257 miljoen euro 

(Deltacommissaris, 2019). 

 


