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Speech 12e Waterconferentie Gouda   

17 oktober 2019 

 
Goedemiddag 
 
Dank aan het Gouds Watergilde voor de 
uitnodiging om hier in de prachtige Sint Jan 
aanwezig te zijn en uw 12e Waterconferentie te 
openen. 
 
Gouda en water: het is soms een moeizame 
relatie.  
 
“Twee emmertjes waterkwalen” noemen jullie het 
zelf. 
 
Het water levert hier al jaren de nodige 
problemen op, bodemdaling en wateroverlast.   
 
Aan de andere kant… Gouda dankt haar bestaan 
aan de prachtige ligging tussen de Hollandsche 
IJssel en de Gouwe.  
 
Het is een stad om trots op te zijn, te koesteren 
en om goed voor te zorgen. Nu en in de 
toekomst. 
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En daarom ben ik blij hier samen met jullie te 
zijn in het hart van de Goudse binnenstad.  
Want dat bekent dat we een gezamenlijk doel 
hebben! 
 
Namelijk: de opgave waar Gouda voor staat nu 
en in de toekomst het hoofd bieden.  
En dat kan, maar dat kan alleen als we het 
samen doen.  
 
PAUZE 
 
In Nederland hebben we een lange traditie hoe je 
een delta leefbaar en bewoonbaar kan houden. 
Dat ging niet zonder slag of stoot.  
Rampen hebben zich door de eeuwen heen 
voltrokken, waarvan de inwoners zich herstelden, 
lessen trokken en vaak een nieuwe aanpak 
uitprobeerden.  
 
We reageerden altijd.  
 
Een ommekeer in onze watergeschiedenis kwam 
in 2010.  
 
Er is een Deltawet gekomen, er is een jaarlijks 
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Deltaprogramma, met structureel 
investeringsgeld van 1 miljard per jaar én er is 
een regeringscommissaris die voor en met alle 
partijen samen de regie voert over het 
Deltaprogramma. 
 
We proberen nu te voorkomen dat we in dit 
laaggelegen land opnieuw worden verrast door 
een overstroming. Tegelijkertijd zorgen we ervoor 
dat we ook in de toekomst en in tijden van 
droogte voldoende zoetwater tot onze 
beschikking hebben. Daar horen maatregelen bij, 
zoals hier in dit deel van het land met de 
Klimaatbestendige Wateraanvoer. Belangrijk voor 
onze economie. Net als de vraag wat te doen 
tegen extreme buien en hitte. Een opgave voor 
onze steden, dorpen en het platteland. We 
maken daarom plannen voor een aangepaste 
ruimtelijke inrichting. 
 
Het Deltaprogramma moet tijdig antwoorden 
geven. Aanpassen aan het veranderende klimaat 
is een langdurige opgave. Maar het biedt ook 
kansen. De opwarming van de aarde vraagt om 
een voortvarende aanpak. 
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Sinds januari van dit jaar mag ik als 
deltacommissaris ieder jaar het Nationaal 
Deltaprogramma maken, dat met Prinsjesdag 
wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.  
 
We doen dat samen met rijk, provincies, 
gemeenten en waterschappen. Om er zo voor te 
zorgen dat ook de generaties na ons in een veilig 
en leefbaar Nederland kunnen wonen.  
 
De aanpak van het Deltaprogramma met drie 
Deltaplannen voor Waterveiligheid, Zoetwater én 
Ruimtelijke adaptatie, is uniek. Er is geen ander 
beleidsterrein dat voorbij één of twee 
bestuursperiodes kijkt. Naar de verre toekomst 
van 2050, van 2100 en zelfs verder.  
 
PAUZE 
 
Ook hier in Gouda is de opgave groot en beslaat 
het vele schaalniveaus. 
 
Om hier veilig te blijven voor het hoge water zijn 
maatregelen nodig. Veel maatregelen. 
Juist hier, waar het land laag ligt en wat 
overstroombaar is als we niets doen. 
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Ik noem de IJsseldijk en de vele werkzaamheden 
om de gekanaliseerde Hollandsche IJssel te 
verbeteren.  
 
En er is meer werk aan de winkel.  
 
Vanochtend was ik in Gouda bij een bijeenkomst 
over ‘Slim Water Management’.  
Rijkswaterstaat en waterschappen werken daarin 
samen om het operationeel waterbeheer slimmer 
te maken. De waterbeheerders ‘sturen’ 
gezamenlijk het water daarheen waar het de 
minste overlast veroorzaakt of het hardst nodig is 
om zo te zorgen voor een duurzame 
zoetwatervoorziening. 
 
Vanochtend bleek ook hier weer hoe belangrijk 
Gouda is, als cruciale verbindingslocatie voor heel 
Centraal Holland. Hier wordt water ingelaten 
vanuit de Hollandse IJssel naar het regionale 
watersysteem.  
 
Van groot belang om maar liefst drie Green Ports, 
diverse Natura2000 gebieden en 16.000 ha 
veengebied te voorzien van voldoende maar ook 
weer niet te veel water.  
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En Gouda maakt deel uit van één van de 42 
werkregio’s om het Deltaplan Ruimtelijke 
adaptatie van de grond te krijgen.  
 
Kwetsbaarheden op het gebied van hitte, 
droogte, wateroverlast en overstromingen 
worden in beeld gebracht. En de komende tijd 
zullen de ambities in de verschillende regio’s 
worden bepaald om afspraken te maken welke 
kwetsbaarheden er worden aangepakt. En 
daarmee dus ook welke kwetsbaarheden je laat 
zitten en dus accepteert. 
 
Uiteindelijk moet er voor elk gebied in Nederland 
een maatregelenpakket liggen en moeten er 
maatregelen getroffen worden voor als het 
misschien toch een keer misgaat. 
 
Gemeente Gouda is een koploper op dit gebied. 
Alle stappen zijn hier al doorlopen en inmiddels 
ligt er een pakket aan maatregelen klaar dankzij 
vele partners een een zeer betrokken 
gemeenteraad. Vorig jaar kregen jullie financiële 
ondersteuning vanuit het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat voor het project 
Stevige Stad.  
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En hoe kan het ook anders.  
Want Gouda IS Water.  
 
En het werk gaat door, het is een enorme opgave 
die vele jaren in beslag zal nemen. Waarbij we 
elkaar nodig hebben. Nationaal, regionaal en 
lokaal.  
 
In september was ik bij een bestuurlijke 
vervolgbijeenkomst op de ondertekening van het 
Convenant Klimaatadaptief Bouwen van de 
provincie Zuid-Holland één jaar geleden. Want 
ook de verschillende gemeenten in de provincie 
hebben elkaar nodig en kunnen van elkaar leren 
om tot een klimaatbestendig en waterrobuust 
Nederland te komen. Er is veel bereikt.  
Er ligt inmiddels een programma van minimale 
eisen voor klimaatadaptief bouwen, er is een 
leidraad voor klimaatadaptief ontwerp, en 
inmiddels wordt er gewerkt aan een witboek.  
 
PAUZE 
 
Het klimaat verandert. We hebben steeds vaker 
te maken met intensere stortbuien, hitte records 
worden gebroken en we hebben al twee jaar 
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achter elkaar last van droogte. De bodem daalt. 
En dan hebben we nog de signalen dat de 
zeespiegel in de loop van de eeuw mogelijk 
sneller gaat stijgen. 
 
De klimaatverandering gaat wellicht dus sneller 
dan we in 2015 dachten.  
Er is nog veel onzeker, maar één ding is duidelijk: 
we moeten ons aanpassen. 
 
Deze opgave is niet alleen een technische of een 
bestuurlijke. 
 
Het is vooral ook een ruimtelijke opgave met ook 
ingrijpende sociale en economische implicaties. 
De grote uitdaging is om bij alle ruimtelijke 
plannen volop rekening te houden met de 
wateropgave en het veranderende klimaat. En 
daarbij burgers en bedrijven goed te betrekken. 
 
Of het nu gaat om nieuwbouw, herinrichting of 
onderhoud. 
  
Klimaatbestendig en waterrobuust bouwen moet 
het nieuwe normaal worden.  
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Nederland is klein en iedere opgave gaat gepaard 
met een forse ruimteclaim. De omvangrijke 
woningbouwopgave is hier een voorbeeld van. 
Daarom is het van groot belang dat de doelen 
van het Deltaprogramma – voor waterveiligheid, 
zoetwater en ruimtelijke adaptatie – doorwerken 
in de omgevingsvisies van Rijk, provincies en 
gemeenten en dat ze meegenomen worden bij de 
voorbereiding van concrete projecten in het 
fysieke domein. Ook hier in Gouda.  
 
Ruimte voor waterberging en vergroening van de 
stad laten samengaan met de andere grote 
opgaven van deze tijd zoals energie en 
circulariteit.  
 
En in deze stad ook de koppeling maken met het 
tegengaan van bodemdaling en de 
cultuurhistorie. Want dat maakt haar 
aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te 
recreëren. Het één kan niet zonder het ander. 
 
Maar hoe dan? Natuurlijk is het van belang om 
deze opgaven te verankeren in beleid en 
regelgeving. 
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Maar we weten ook dat het in onze Delta niet 
alleen gaat over hoe zaken effectief en efficiënt 
geregeld worden. 
 
Het gaat vooral over betrokkenheid en directe 
zeggenschap van mensen die geraakt worden 
door de maatregelen van de overheid.  
 
Waar in het verleden het waterdomein iets was 
van ingenieurs, is het speelveld vele malen 
breder geworden. Er daarbij zijn andere 
vaardigheden nodig.  
 
Inmiddels weten we dat het gaat om méér dan 
technische kennis alleen.  
We hebben alpha-, beta- en gamma-kennis 
nodig, als we de wereld willen verbeteren.  
Juist in die strategische verbinding van kennis uit 
verschillende disciplines zit de oplossing om onze 
delta leefbaar te maken en gezond te kunnen 
doorgeven aan de jongere generaties. 
 
Ik heb – zo voel ik dat – als deltacommissaris 
dus een brede taak. Die veel verder gaat dan de 
waterkant. De gevolgen van klimaatverandering 
dringen ieders leefwereld binnen tot in de eigen 
wijk en straat.  
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Dat betekent dus dat de waterschappers, 
rijksambtenaren, wethouders, gedeputeerden en 
ook de deltacommissaris de wijk in moeten gaan 
om te luisteren naar verhalen en de goede 
vragen te stellen. Ook hier gaat het om 
strategisch verbinden. Het is absoluut een 
gezamenlijke, integrale en nationale opgave om 
te blijven werken aan onze delta.  
 
PAUZE 
 
Die gezamenlijkheid zie ik hier vandaag terug. 
 
Deze waterconferentie wordt georganiseerd door 
het Gouds Watergilde, een werkgroep van de 
Historische Vereniging Die Goude. De historie van 
Gouda wordt gekoppeld aan de opgaven voor de 
toekomst: klimaatadaptatie, economische kansen 
voor Gouda en de bodemdaling. 
 
En we hebben de Goudse Wateralliantie, waarin 
het Gouds Watergilde is vertegenwoordigd.  
Samen hebben jullie geschreven aan de 
Watervisie voor Gouda. Op verzoek van het 
college van B&W van Gouda.  
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In de Watervisie staat een adaptieve aanpak 
beschreven, een aanpak die wij ook in het 
Nationale Deltaprogramma hebben. En volgens 
mij de enige manier om om te gaan met de 
onzekerheden die er zijn op het gebied van 
klimaat, economie, demografie en 
maatschappelijke eisen van de verre toekomst.  
 
Het samen optrekken van publieke en private 
partijen, met burgers en bedrijven is van het 
grootste belang om de opgaven waar Gouda voor 
staat aan te kunnen. Complimenten voor de 
Wateralliantie maar ook voor het college van 
Burgemeesters en Wethouders van Gouda om de 
vraag te stellen om actief mee te denken.  
 
PAUZE 
  
Ik sluit af.  
 
We moeten handelen om de veranderende 
omstandigheden het hoofd te bieden.  
We moeten bouwen met het oog op de toekomst.  
 
Niet alleen klimaatadaptief maar ook 
klimaatneutraal! 
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Dit vraagt om durf, om samenwerken, om 
innovaties, om anders denken en om een brede 
blik. Nuchter, alert en voorbereid. 
 
Jullie hebben hier vandaag een mooi gezelschap 
bijeen en een prachtige watervisie liggen ter 
bespreking. Met allemaal hetzelfde doel voor 
ogen om deze stad veilig, leefbaar en nog een 
stukje mooier en aantrekkelijker te maken wens 
ik jullie een mooie en inspirerende middag.   
 
Dank u wel! 


