Deltacommissie blijft achter
regeringscommissaris staan
De Deltacommissie blijft een sterke voorkeur houden voor een regeringscommissaris voor de rol van deltaregisseur. Deze moet de regie voeren
bij de uitvoering van de plannen die een antwoord moeten geven op een
verder stijgende zeespiegel, stijging van het waterpeil in de grote rivieren en
verzilting van de zuidwestelijke delta (zie ook pagina 5). Het alternatief voor de
functie is een hoge ambtenaar, maar deze heeft geen mandaat, en dat vindt de
commissie juist erg belangrijk. Bij de uitvoering van de plannen moet men niet
afhankelijk zijn van de politieke koers van Nederland op dat moment, aldus
commissielid Pavel Kabat op het congres ‘Klimaat in water en ruimte’ van het
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid op 5 juni in Scheveningen.

O

p dit door een slechts klein
maar geïnteresseerd gezelschap
bezochte bijeenkomst ging Kabat
in op de stand van zaken rond de voorstellen
van de Deltacommissie voor de komende
decennia. Een belangrijk onderdeel voor de
uitvoering is het deltafonds. De deltaregisseur
krijgt de zeggenschap over dit fonds en
moet hiervoor verantwoording aﬂeggen aan
het kabinet. Voor het deltafonds is nu één
miljard euro per jaar vastgelegd, ingaand in
2020. “Dat duurt nog even, maar het fonds
is nu wel een feit.” De Deltawet komt na het
zomerreces in september in de ministerraad
aan de orde. Deze is volgens Kabat opvallend
concreet en krachtig opgesteld. Het ontwerp
gaat vervolgens naar de Raad van State
en komt dan in november aan bod in de
Tweede Kamer. De wet gaat een aantal zaken
vastleggen op het gebied van waterveiligheid,
de zoetwatervoorziening en een afwegingskader voor nieuwbouwplannen. Buiten deze
drie generieke deelprogramma’s zijn er ook
zes gebiedsgerichte programma’s, onder
andere voor het wadden- en deltagebied.
Kabat voelde zich als lid van de Deltacommissie gesteund door een recente acceptatie
door het internationale wetenschappelijke
tijdschrift Nature van enkele artikelen
van de commissie over de te verwachte
zeespiegelstijging. Volgens critici gaat de
Deltacommissie uit van te hoge voorspellingen. De onzekerheid over de ware stijging
van de zeespiegel hangt, aldus Kabat, voor
80 procent af van de ontwikkeling van de
wereldeconomie en slechts voor 20 procent
van de onzekerheid in de (klimaat)modellen.
De vraag of China kooldioxide blijft
verbranden op het huidige niveau is één van
de cruciale vragen, stelde hij.
Aan de hand van de geschiedenis van het
waddengebied probeerde Kabat zijn publiek
duidelijk te maken dat één grote vloed (de
Allerheiligenvloed in 1170, red.) de hele
ruimtelijke ordening van een regio plotsklaps
kan doen veranderen. Het waddengebied
werd ook door de mens nog tot 35 jaar
geleden serieus bedreigd. “Tot in de jaren ‘70
is serieus gesproken over afdamming van de
Waddenzee.” Kortom, hoe ziet het gebied er
over pakweg 100 jaar uit?
Wat het veenweidegebied betreft, stelde
Kabat voor de boeren langs de grote rivieren
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Versterking van kust van Voorne
Staatssecretaris Huizinga gaf op 29 mei het startsein voor de versterking van de kust van Voorne
tot een robuuste zeewering.
In de Zuid-Hollandse kustlijn liggen zes zwakke schakels die op termijn niet meer voldoen aan de
veiligheidsnormen vanwege de zeespiegelstijging en de toenemende kracht van de golven. In het
werkgebied van Hollandse Delta zijn de Kop van Voorne in de gemeente Westvoorne en de zeedijk
het Flaauwe Werk in de gemeente Goedereede twee van de zes zwakke schakels. De gehele
Nederlandse kust telt er acht. Om de kustveiligheid ook bij de verwachte hogere waterstanden en
grotere golfkracht te kunnen blijven garanderen, worden alle zwakke schakels duurzaam versterkt.
In de gemeente Westvoorne begint nu de versterking van de Kop van Voorne. Dankzij een grote
zandopspuiting in 2005 is de kustwering nog veilig. Maar om de veiligheid voor de komende 20
jaar te garanderen, moet de zeewering een waterhoogte kunnen keren die gemiddeld eens in de
4.000 jaar voorkomt.
Het gebied strekt zich uit van de Haringvlietdam tot halverwege de kust richting de Brielse
Gatdam. Waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat hebben voor
deze zone een versterkingsplan opgesteld. Hollandse Delta voert dit plan uit.
Aannemerscombinatie Boskalis Van Oord brengt de bijna drie miljoen kubieke meter zand met een
persleiding via de Mississisippihaven in de Maasvlakte over land op het strand en de duinregel aan.
Zo wordt bij de punt aan de zeezijde van de bestaande duinen een extra duinenrij van ongeveer
130 meter aangelegd. Aan de zuidwest kust wordt het strand met ongeveer een meter verhoogd.
Na het badseizoen (oktober) beginnen de zandsuppleties.

De Brielse Gatdam (foto: Rijkswaterstaat).

Nationaal Waterplan

opslag en grote winningen blijven bij de
provincie en de indirecte lozingen gaan naar
de gemeente. Met name over dit laatste
maakt Glas zich zorgen. Hij kon het ook niet
plaatsen in het integrale karakter van het
Nationaal Waterplan.

Watergraaf Peter Glas van De Dommel zei
in het Nationaal Waterplan aandacht voor
de verdroging en vermesting van hoogNederland te missen. Verder kon hij de
overdracht van verantwoordelijkheden voor
het grondwaterbeheer niet goed volgen.
Het beheer gaat in principe van provincie
naar het waterschap, maar warmte-koude-

Ten slotte zag Glas in de praktijk nog
weinig terecht komen van het koppelen
van maatregelen aan werkzaamheden aan
rivieren en het aanbrengen van bergingsgebieden. In het Nationaal Waterplan wordt op
het zogeheten meekoppelen meer nadruk
gelegd dan in eerdere plannen.

te compenseren voor de gevolgen van
‘Ruimte voor de Rivier’, namelijk in de vorm
van bespaarde kooldioxide-uitstoot. “Aan
broeikasgassen wordt namelijk verdiend.”

