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Inleidende
samenvatting

Wateroverlast in stedelijk gebied
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1.1 Opgaven verbinden, samen op koers
Opgaven verbinden, samen op koers. Dat vraagt het ‘Werk aan de delta’ ook in deze fase van alle
overheden. De gezamenlijkheid die de afgelopen jaren tot breed gedragen deltabeslissingen en
voorkeursstrategieën heeft geleid, is bij de uitwerking daarvan opnieuw van groot belang. Alle
overheden zijn er verantwoordelijk voor dat de opgebouwde gezamenlijkheid behouden blijft.
Door de drie opgaven van het Deltaprogramma - waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en een
klimaatbestendige inrichting - in samenhang op te pakken, en steeds te verbinden met andere
ambities voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Door deze verbinding vergroten we de
maatschappelijke meerwaarde van de maatregelen en het draagvlak ervoor.
In januari 2016 herdacht Nederland de overstromingen rond de Zuiderzee, die 100 jaar geleden
plaatsvonden. Deze en andere overstromingsrampen die Nederland in het verleden hebben
getroffen, onderstrepen de urgentie om te blijven werken aan de delta. Met het Deltaprogramma
doen we dat op een nieuwe manier die uniek is in de geschiedenis: niet wachten op een nieuwe
ramp en daarop reageren, maar nu maatregelen treffen om een ramp te voorkomen. Dat doen we
door adaptief te werken: ver vooruitkijken en de toekomstige opgaven verbinden met beslissingen
die op korte termijn genomen worden. Bij het selecteren en plannen van maatregelen houden we
steeds rekening met mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Als nieuwe kennis daar aanleiding
voor geeft, stellen we de koers bij.
Doordat we ons richten op de lange termijn en bij de keuze van maatregelen steeds de verbinding
zoeken met andere beleidsterreinen, komen ook andere oplossingen in beeld. Zo is het in het
rivierengebied effectief om nu op een aantal plaatsen de rivier te verruimen, in aanvulling op
dijkversterkingen. Bij de flexibilisering van het IJsselmeerpeil verbinden we de opgave voor
waterveiligheid en waterbeschikbaarheid met ambities voor natuurontwikkeling en recreatie. Een
ander voorbeeld is de IJssel-Vechtdelta, waar de regio de strategie voor meerlaagsveiligheid en
klimaatbestendigheid combineert met de ambities voor wonen, leven, werken en ondernemen in
het gebied.

Voortgang
Het Deltaprogramma 2017 dat nu voorligt, bevat de voortgang die het afgelopen jaar is geboekt en
de programmering van de maatregelen in het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan
Zoetwater* (voor de eerste zes jaar in detail en de twaalf jaar daarna op hoofdlijnen, met een
doorkijk naar 2050). Het kabinet dankt de partners en de deltacommissaris voor het voorstel voor
het Deltaprogramma 2017 dat in gezamenlijkheid is opgesteld.
* Deltaplan Zoetwater
Conform de (met de Deltawet gewijzigde) Waterwet.

In juli 2016 is het wetsvoorstel Nieuwe normeringen primaire waterkeringen door de Tweede
Kamer aangenomen. Dat is een belangrijke mijlpaal op weg naar de wettelijke verankering van de
deltabeslissing Waterveiligheid en de nieuwe risicobenadering. De gewijzigde Waterwet is naar
verwachting vanaf 1 januari 2017 van kracht. Nu wordt gewerkt aan het Wettelijk
Beoordelingsinstrumentarium (WBI) dat ook in 2017 in werking moet treden. Zo kunnen de
beheerders vanaf 2017 de primaire waterkeringen voor het eerst beoordelen aan de hand van de
nieuwe normen. Rijk en waterkeringbeheerders nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor
het effectief en efficiënt doorlopen van de eerste beoordelingsronde, onder meer met een
opleidingsprogramma en het aanpassen van de informatiehuishouding.
Over de toepassing van het instrumentarium blijven de partijen de komende jaren het gesprek
voeren. We houden het tempo erin, maar laten ons niet leiden door haast: goede kwaliteit staat
voorop. Het streven is dat de primaire keringen in 2050 overal aan de nieuwe norm voldoen. In
geval van onvoorziene effecten zoeken de partijen samen naar een oplossing.
Met het veranderende klimaat kunnen toenemende kans op wateroverlast en hitte en droogte ook
grote (economische) impact hebben. Om de aanpak voor waterrobuuste en klimaatbestendige
(her)ontwikkeling te versterken stelt het Deltaprogramma ook een Deltaplan Ruimtelijke
adaptatie op, in aanvulling op het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater. Dat
draagt bij aan overzicht, slagkracht en wederzijdse inspiratie. Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
zal onderdeel zijn van Deltaprogramma 2018.
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Een belangrijke stap in de uitvoering van de deltabeslissing Zoetwater is dat bestuurders
ijkmomenten hebben vastgesteld om te komen tot concrete afspraken over de
waterbeschikbaarheid. In september 2015 zijn de regionale bestuursovereenkomsten zoetwater
ondertekend door de Minister van Infrastructuur en Milieu, regionale bestuurders en gebruikers.
Daarin zijn afspraken vastgelegd over de financiering, planning en uitvoering van
zoetwatermaatregelen en over de invoering en afstemming van waterbeschikbaarheid.
Vooral voor Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie zijn pilots en proeftuinen in voorbereiding of in
uitvoering. Dat hoort bij deze fase van het programma. Na afronding van deze projecten zal de
nadruk liggen op opschaling en bredere toepassing van de hierin ontwikkelde kennis en
innovaties en behaalde resultaten.

Evaluatie Deltawet
In de eerste helft van 2016 is de Deltawet Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening in opdracht van
de Minister van Infrastructuur en Milieu door een onafhankelijke commissie geëvalueerd. Het
kabinet heeft het evaluatierapport en de bijbehorende kabinetsreactie* separaat aan de Tweede
Kamer aangeboden.
* evaluatierapport en de bijbehorende kabinetsreactie
Kamerstuk 34 513 nr. 1

Adaptief: niet afwachten, maar op het juiste moment ingrijpen
Adaptief werken is de kern van het Deltaprogramma: vooruit kijken naar de opgaven die voor ons
liggen en steeds checken of we in het goede tempo werken en of we in de juiste richting werken.
Nieuwe inzichten in klimaatverandering, de technische mogelijkheden en economische of
demografische ontwikkelingen in de samenleving kunnen aanleiding zijn om het tempo of de
richting bij te stellen.
Adaptief werken betekent dan ook niet afwachten totdat we door nieuwe inzichten of
ontwikkelingen worden ingehaald, maar voortdurend alert zijn en op het juiste moment
kosteneffectieve maatregelen nemen. Dat vraagt van ons dat we heel goed meten wat we doen en
wat dat oplevert, dat we weten welke nieuwe inzichten deskundigen hebben opgedaan en dat we
vervolgens op de juiste manier handelen naar deze kennis. In het Deltaprogramma geven we daar
systematisch invulling aan met de methodiek ‘meten, weten, handelen’.
Dit Deltaprogramma geeft de eerste uitwerking voor de systematiek ‘meten, weten, handelen’, het
‘motorblok’ van adaptief deltamanagement. Hiermee kunnen we helder in beeld brengen hoe het
Deltaprogramma ervoor staat. Jaarlijks zal het Deltaprogramma rapporteren of de uitwerking en
uitvoering van de deltabeslissingen, voorkeursstrategieën en deltaplannen op schema ligt.
Jaarlijks wordt ook bezien of er nieuwe ontwikkelingen zijn die aanscherping of aanpassing
vragen van de voorkeursstrategieën en de daarmee samenhangende deltaplannen. Aanvullend op
deze jaarlijkse cyclus van adaptief deltamanagement staan we, in het kader van ‘systeemleren’,
eens in de zes jaar meer fundamenteel stil bij de vraag of het is gelukt om voldoende tempo te
houden en de koers tijdig bij te stellen.
Op deze manier maakt het Deltaprogramma zichtbaar op welke manier de maatregelen uit de
deltaplannen bijdragen aan het bereiken van de (beleidsdoelstellingen die voortvloeien uit de)
deltabeslissingen en voorkeursstrategieën.
Sturend voor alle voorkeursstrategieën en maatregelen zijn de deltascenario’s: plausibele
toekomstbeelden voor klimaat en sociaaleconomische ontwikkelingen. Sinds Deltaprogramma
2016 (DP2016) hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) de sociaaleconomische scenario’s uit 2006 geactualiseerd.* Daarnaast zijn in december 2015
in Parijs (COP21) mondiale afspraken gemaakt over het beperken van de opwarming van de aarde
tot maximaal 2 graden Celsius in 2100, waarbij het nog onzeker is of dit gaat lukken.
* sociaaleconomische scenario’s uit 2006 geactualiseerd
CPB en PBL, 2015: Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving: Nederland in 2030 en 2050, twee referentiescenario’s. Den Haag.
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Het Deltaprogramma heeft Deltares, KNMI, PBL en CPB laten onderzoeken wat de consequenties
van deze nieuwe inzichten en ontwikkelingen zijn voor het Deltaprogramma. De conclusie is dat
deze nieuwe inzichten nog binnen de bandbreedte van de deltascenario’s vallen, en dat de
effecten van de COP21-afspraken op zijn vroegst vanaf 2050 merkbaar kunnen zijn in de
wateropgaven.* Dit effect wordt de komende jaren nader gekwantificeerd. Daarna kunnen de
gevolgen voor de waterveiligheid verwerkt worden in het volgende wettelijk
beoordelingsinstrumentarium (WBI) en ontwerpinstrumentarium (OI) en de afspraken over
waterbeschikbaarheid. De conclusie is dat de voorkeursstrategieën nu nog steeds de goede basis
vormen voor de nadere uitwerking en uitvoering van de benodigde maatregelen.
* wateropgaven
Deltares, KNMI en PBL, 2016: Verkenning actualiteit Deltascenario’s.

Op 30 maart 2016 heeft het tijdschrift Nature nieuwe wetenschappelijke inzichten gepubliceerd
over het afbraakproces van de Antarctische ijskap en de versnelde zeespiegelstijging, die daar
mogelijk het gevolg van is. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zal deze
inzichten valideren en hierover in 2019 rapporteren. Daarna kan het KNMI de
zeespiegelstijgingsprognoses actualiseren. Het Deltaprogramma beoordeelt daarna via het proces
van ‘meten, weten, handelen’ of bijstelling van de voorkeursstrategieën nodig is en op welke
manier.

Gedeeld eigenaarschap, op basis van vertrouwen
In het Deltaprogramma hebben de overheden vanaf het begin samengewerkt. Eerst aan het in
beeld brengen van de opgaven, en vervolgens aan de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën en
de bijbehorende maatregelen. Ook in de uitvoering is gedeeld eigenaarschap vanuit ieders eigen
verantwoordelijkheid een voorwaarde voor succes. De basis van gedeeld eigenaarschap is
vertrouwen. De pilot De kracht van samenwerking brengt in beeld hoe de samenwerking loopt
tussen de veertig partijen die het Pact van het IJsselmeergebied hebben ondertekend. Het
Deltaprogramma beziet in 2017 of het deze methode breder zal inzetten.

Solidariteit, ﬂexibiliteit en duurzaamheid
Bij de start van het Deltaprogramma zijn solidariteit, flexibiliteit en duurzaamheid als
basiswaarden benoemd. Deze basiswaarden zijn sturend geweest voor de invulling van de
deltabeslissingen en de voorkeursstrategieën, samen met het doel om in 2050 een duurzame en
robuuste waterveiligheid en zoetwatervoorziening te realiseren. Ook in de uitwerking en
uitvoering zijn veel keuzes nodig. Daarbij kunnen de basiswaarden samen met de doelen voor
2050 opnieuw als bakens voor oriëntatie, kwaliteit en reflectie dienen. Juist in de uitvoeringsfase
is het van belang invulling te geven aan het gezamenlijke streven naar een solidair, flexibel en
duurzaam waterbeheer dat nauw verweven is met de ruimtelijke inrichting. De betrokken partijen
bepalen zelf hoe de basiswaarden in het keuzeproces en richting de uitvoering het beste
‘ingevlochten’ kunnen worden.

Opgaven verbinden, samen op koers
We werken koersvast en in tempo verder aan de opgaven voor waterveiligheid,
waterbeschikbaarheid en een klimaatbestendige inrichting van Nederland. De horizon is 2050 met
een doorkijk naar 2100. Deltaprogramma 2015 geeft de normen en kaders voor de opgaven. Waar
het kan, verbinden en koppelen we de opgaven met andere ambities voor de ruimtelijke
inrichting, natuur en economie. Zo kan synergie worden bereikt. Overheden, marktpartijen,
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen allemaal bijdragen aan de opgaven
van het Deltaprogramma. We houden goed in de gaten of nieuwe omstandigheden van invloed
zijn op onze doelen en te nemen maatregelen. Indien nodig stellen we deze bij. Ieder jaar
rapporteren we over de resultaten en kijken we vooruit. Zo blijven we samen op koers. Nuchter en
alert.
Het kabinet benadrukt het belang van het gezamenlijk voortzetten van de uitwerking van de
deltabeslissingen en voorkeursstrategieën. Hierbij zijn, met de deltacommissaris en het kabinet,
alle partners gezamenlijk verantwoordelijk om de energie bij het zetten van de stappen vooruit
vast te houden.
Het kabinet onderschrijft de noodzaak om met alle partijen, ieder vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid, samen door te pakken, ook in de fase van verdere uitwerking en uitvoering.
Van belang is om in deze fase rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen en het
veranderende klimaat en invulling te geven aan adaptief deltamanagement.
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2
Deltabeslissingen
en voorkeurs
strategieën

Kristalbad, Almelo

Deltaprogramma 2017 | 8

2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk belicht de nieuwe ontwikkelingen in het Deltaprogramma sinds DP2016: de
voortgang en relevante wijzingen in het programma en de verwachte mijlpalen voor de komende
tijd. Paragraaf 2.2 geeft deze informatie voor de thema’s waterveiligheid, ruimtelijke adaptatie en
zoetwater en paragraaf 2.3 voor de verschillende gebieden. Paragraaf 2.4 geeft een eerste
uitwerking van de systematiek ‘meten, weten, handelen’ die de adaptieve aanpak van het
Deltaprogramma gaat ondersteunen. In paragraaf 2.5 staan de overige ontwikkelingen: de borging
bij de verschillende overheden, kennis, markt en innovatie en internationale samenwerking.
Het Deltaprogramma heeft de opgave ervoor te zorgen dat de waterveiligheid en de
zoetwatervoorziening in 2050 duurzaam en robuust zijn en ons land zo is ingericht dat het de
grotere extremen van het klimaat veerkrachtig kan blijven opvangen. Bij de uitvoering van
maatregelen zoeken partijen mogelijkheden om opgaven en ambities op het gebied van water en
ruimte te verbinden en meekoppelkansen te benutten, om zo tot effectieve oplossingen voor
waterveiligheid en zoetwater te komen. Adaptief werken en gedeeld eigenaarschap vormen de
basis van de aanpak. Daarover is hierna meer te lezen.

Water en ruimte verbinden
De ambitie van het Deltaprogramma is maatregelen waar mogelijk integraal uit te voeren om tot
doelmatige en uitvoerbare oplossingen te komen. Dat vraagt tijdig overleg en een tijdige
verbinding tussen investeringen voor water en ruimte. In zowel de Gebiedsoverleggen van het
Deltaprogramma als de Bestuurlijke Overleggen MIRT kunnen besluiten worden genomen over
opgaven en projecten uit het Deltaprogramma die een (potentieel) integraal karakter of een
bredere scope dan alleen waterveiligheid en zoetwater hebben en waarbij meerdere partijen zijn
betrokken. De bewindslieden van Infrastructuur en Milieu willen de Bestuurlijke Overleggen MIRT
op twee momenten in het jaar gaan voeren: in het najaar afspraken maken over opgaven,
programma’s en projecten, en in het voorjaar de tijd nemen voor werkbezoeken en het voeren van
strategische discussies.
Initiatiefnemers die ruimte en water willen verbinden, kunnen veel leren van de kennis en
ervaringen van anderen. Om uitwisseling te stimuleren heeft het Deltaprogramma projecten die
water en ruimte verbinden op een kaart gezet (kaart 1 Verbinden Water en Ruimte). De projecten
geven invulling aan de opgaven voor waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. De kaart
en de bijbehorende projectenlijst geven geen volledig beeld, maar laten wel zien dat het
verbinden van water en ruimte al veel plaatsvindt. De voorbeelden komen onder meer van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma, Ruimte voor de Rivier, Natuurlijke Klimaatbuffers en de
programma’s Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie.
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Kaart 1
Verbinden Water en Ruimte

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft in beeld gebracht wat de noodzakelijke condities en
beschikbare knoppen zijn om water en ruimte succesvol te kunnen verbinden. Het onderzoek
biedt concrete aangrijpingspunten voor projectleiders, beleidsmakers en bestuurders. Een
belangrijke conclusie is dat een gebiedsgerichte benadering met een brede scope, op basis van een
doorgaande dialoog en wederzijds commitment, een voorwaarde is om te komen tot het
verbinden van de opgaven van het Deltaprogramma met andere ruimtelijke opgaven. De pilot
Ruimtelijk Instrumentarium Dijken en de evaluatie van de drie pilots voor meerlaagsveiligheid
komen eveneens tot deze conclusie en ook de nieuwe Omgevingswet ondersteunt deze werkwijze.

Gedeeld eigenaarschap, gedeelde verantwoordelijkheid
Voor een goede uitvoering van het Deltaprogramma dragen alle overheden, het bedrijfsleven en
belangenorganisaties verantwoordelijkheid. Die nieuwe manier van samenwerken krijgt op
verschillende manieren vorm.
Bij het thema waterveiligheid speelt gedeeld eigenaarschap vooral een rol bij het benutten van
meekoppelkansen. In 2016 hebben regionale partijen opnieuw de voorlopige programmering van
dijkversterkingen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma in de gebiedsgerichte bestuurlijke
overleggen van het Deltaprogramma besproken en aangeven waar kansen voor meekoppelen
bestaan. Ook tijdens de vervroegde verkenning en de verkenning voor projecten in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma komen de randvoorwaarden en wensen van de omgeving in
beeld. Daar zijn al enkele goede voorbeelden van. Voor de dijkversterkingen langs de IJssel zijn
bijvoorbeeld vroegtijdige gesprekken gevoerd op basis van een meekoppelkansenkaart (zie kader
paragraaf 2.3.3). Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard start de landelijke
projectoverstijgende verkenning (POV) Voorlanden.
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Voor zoetwater hebben partijen invulling gegeven aan gedeeld eigenaarschap door in
bestuursovereenkomsten vast te leggen welke bijdrage iedere partij levert aan de
zoetwatervoorziening. Voor ruimtelijke adaptatie gaan de betrokken overheden in het Bestuurlijk
Platform Ruimtelijke Adaptatie samen het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke adaptatie opstellen (zie
paragraaf 2.2.2).
In het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) pakken
kennisinstellingen, marktpartijen en overheden sinds 2015 gezamenlijk de kennisvragen rond het
Deltaprogramma op (zie paragraaf 2.5).
Net als in voorgaande jaren zijn maatschappelijke organisaties in alle gebieden en bij individuele
projecten betrokken. Op nationaal niveau heeft het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM)
geadviseerd (zie achtergronddocument B).

Adaptief werken
Adaptief deltamanagement vraagt om het aanpassen van strategieën, maatregelen en
programmering als nieuwe ontwikkelingen en inzichten daar aanleiding voor geven. Zo worden
sluizen in de Nieuwe Waterweg (plan Sluizen) na onderzoek als een volwaardig alternatief in de
beschouwing meegenomen als de Maeslantkering aan vervanging toe is of eerder als dat op grond
van nieuwe inzichten in klimaatverandering, waterveiligheid of zoetwatervoorziening nodig is (zie
paragraaf 2.3.2).
Het Deltaprogramma verzamelt met de systematiek ‘meten, weten, handelen’ de informatie die
nodig is om adaptief te kunnen werken. De systematiek leidt via twee lijnen tot inzichten in de
voortgang (output en outcome) en in nieuwe ontwikkelingen die aanleiding kunnen zijn voor
aanpassingen (zie paragraaf 2.4). Vanaf volgend jaar rapporteert het Deltaprogramma op basis van
deze informatie over de vraag of we op schema liggen en of we de doelen voor waterveiligheid en
zoetwater bereiken.
Door kennisontwikkeling ontstaat doorlopend nieuwe kennis over waterkeringen, zoals ‘bewezen
sterkte’. Zodra nieuwe kennis stabiel is, krijgt deze een plaats in rapporten en leidraden voor het
ontwerp van waterkeringen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verwerkt nieuwe kennis
ten minste iedere twaalf jaar in het wettelijk beoordelingsinstrumentarium.
Vrijwel alle thema’s en gebieden voeren pilots uit met nieuwe werkwijzen en nieuwe maatregelen.
Denk bijvoorbeeld aan waterbeschikbaarheid, klimaatbestendige inrichting van steden en dorpen
en het vroegtijdig verkennen van kansen voor meekoppeling. Leren van elkaars ervaringen is ook
een vorm van adaptief deltamanagement. Dat gaat niet vanzelf. Het Deltaprogramma blijft daar de
komende jaren aandacht aan besteden. Voor ruimtelijke adaptatie is het kennisportaal
(www.ruimtelijkeadaptatie.nl) een belangrijk instrument om kennis te delen en ervaringen uit te
wisselen. Samen leren gebeurt ook in het living lab klimaatadaptatie en in de City Deal
Klimaatadaptatie.

Markt en innovatie
In de eerste helft van 2016 heeft Nederland, tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie,
kennis en innovaties die voortkomen uit het Deltaprogramma in de schijnwerpers gezet. Zo heeft
het project Lent, dat in 2015 is opgeleverd in het kader van Ruimte voor de Rivier, internationale
aandacht gekregen als een van de iconen van het werken aan de Nederlandse delta. In het
buitenland is veel belangstelling voor dit project waarbij waterveiligheid, gebiedsontwikkeling en
een fraai ontwerp hand in hand zijn gegaan.
Het Deltaprogramma heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor betere
samenwerkingsmogelijkheden met de markt. Eind 2015 hebben het
Hoogwaterbeschermingsprogramma, de Topsector Water, brancheorganisaties en
kennisinstellingen een samenwerkingsverband ondertekend. De inzet is dijkversterkingsprojecten
sneller, goedkoper en beter uit te voeren. De samenwerking richt zich zowel op concrete projecten
als op projectoverstijgende verkenningen. De Taskforce Deltatechnologie (aannemers en
ingenieursbureaus) en de kennisinstellingen spelen hierbij een actieve rol. De overeenkomst
duurt drie jaar; ieder jaar vindt een evaluatie plaats.
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Marktdagen
De vier waterschappen in Oost-Nederland investeren in 2016 en 2017 circa € 500 miljoen in waterprojecten.
Ze willen de markt de gelegenheid bieden in een vroeg stadium te anticiperen op hun investeringsagenda.
Om dat te bereiken hebben ze in januari 2016 twee marktdagen georganiseerd om met marktpartijen kennis
en ideeën uitwisselen. In maart 2016 heeft de Unie van Waterschappen een startbijeenkomst georganiseerd
voor de actualisatie van haar marktvisie; de vernieuwde marktvisie wordt gepresenteerd op de landelijke
marktdag in november 2016.
Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, Vereniging van Waterbouwers, MKB INFRA, Uneto-VNI
en Astrin hebben in januari 2016 een gezamenlijke marktvisie gepresenteerd. Hiermee willen de betrokken
partijen samen ruimte creëren voor innovatie en samenwerking om betere resultaten te bereiken.
Deze samenwerking vindt in de praktijk al plaats. De contractmanagerscommunity van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft in 2016 een design- & constructcontract (D&C-contract) speciﬁek
voor de waterschappen ontwikkeld in een zogenoemd contractenbuffet. Bij een D&C-contract is de
opdrachtnemer verantwoordelijk voor zowel ontwerp als uitvoering van infrastructuur. Het model heeft een
speciﬁeke invulling gekregen voor toepassing bij dijkversterkingsprojecten van de waterschappen en is in een
praktijksituatie bij Hoogheemraadschap van Rijnland getest.
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2.2 Voortgang per thema
Lees verder
» 2.2.1 Waterveiligheid
» 2.2.2 Ruimtelijke adaptatie
» 2.2.3 Zoetwater

» 2.3 Voortgang per gebied
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2.2.1 Waterveiligheid
Implementatie deltabeslissing Waterveiligheid
Informatie over de deltabeslissing Waterveiligheid: zie DP2015.

De deltabeslissing Waterveiligheid is beleidsmatig verankerd in het tweede Nationaal
Waterplan. De juridische verankering van deze beleidsvernieuwing ligt op koers: de
gewijzigde Waterwet is naar verwachting vanaf 1 januari 2017 van kracht. De
waterschappen en Rijkswaterstaat bereiden zich voor op de beoordeling van primaire
waterkeringen aan de hand van de nieuwe normen voor waterveiligheid met een
systeemtest, een generale repetitie en een opleidingsprogramma. Het
Hoogwaterbeschermingsprogramma - voor de versterking van primaire waterkeringen heeft in de programmering 2017-2022 al zo veel mogelijk geanticipeerd op de uitkomsten
van de komende beoordelingsronde en prioriteiten gesteld op basis van de urgentie die
volgt uit de nieuwe normen. Waterbeheerders doen samen met andere partijen steeds
meer ervaring op met het vroegtijdig verkennen van meekoppelkansen bij voorgenomen
dijkversterkingen.
Aan een kennisagenda voor waterveiligheid wordt gewerkt. Deze zal onderdeel zijn van DP2018.

Verankering nieuwe normen

Onderdeel van de deltabeslissing Waterveiligheid is de overstap naar nieuwe normen* voor de
primaire waterkeringen. Deze overstap is in 2014 beleidsmatig vastgelegd in de tussentijdse
wijziging van het Nationaal Waterplan; het Nationaal Waterplan 2016-2021 zet dit beleid voort. De
nieuwe normen worden vastgelegd in de Waterwet. Daarvoor is het wetsvoorstel Nieuwe
normering primaire waterkeringen voorbereid. In 2015 heeft via internet een consultatie over het
conceptwetsvoorstel plaatsgevonden, waarbij iedereen heeft kunnen reageren. Na behandeling
van het wetsvoorstel in de ministerraad is het voor advies aan de Raad van State voorgelegd. In juli
2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen. Naar verwachting treedt de
wetswijziging op 1 januari 2017 in werking.
* nieuwe normen
Zie DP2015, P16, Voorstel deltabeslissing Waterveiligheid.

Wettelijk beoordelingsinstrumentarium en ontwerpinstrumentarium
Bij de nieuwe normen hoort een aangepaste regeling waarmee de waterschappen en
Rijkswaterstaat kunnen beoordelen of de primaire waterkeringen die ze in beheer hebben veilig
zijn (‘wettelijk beoordelingsinstrumentarium’). Het Rijk heeft deze regeling in samenspraak met
beheerders en experts ontwikkeld. In 2016 zijn de waterschappen ook formeel gehoord bij de
voorbereiding van de regeling. In het vierde kwartaal van 2016 wordt een generale repetitie
gehouden door te oefenen met de software van het instrumentarium. Als blijkt dat verbeteringen
nodig zijn, kunnen die nog doorgevoerd worden. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft
een toets op handhaafbaarheid uitgevoerd. De regeling zal naar verwachting op hetzelfde
moment als de wijziging van de Waterwet in werking treden. Zo kunnen de beheerders vanaf 2017
de primaire waterkeringen voor het eerst beoordelen aan de hand van de nieuwe normen.
In 2023 is een eerste landelijk beeld van de veiligheid van de primaire waterkeringen op basis van
de nieuwe normen beschikbaar. Keringen die niet aan de nieuwe norm voldoen, kunnen worden
aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Alle beheerders gaan van 2017 tot 2023
met de nieuwe beoordeling aan de slag. Het wettelijke beoordelingsinstrumentarium wordt
verder doorontwikkeld voor de tweede beoordelingsronde. Daarmee kan in de volgende
beoordelingsrondes een verdere verfijning van het veiligheidsbeeld plaatsvinden.
Voor het ontwerp van dijkversterkingen blijft de Handreiking ontwerpen met
overstromingskansen (OI 2014) van toepassing. Deze wordt stapsgewijs doorontwikkeld, zodat in
2018 een voldragen set instrumenten beschikbaar is.

Nieuwe normen en regeling subsidies hoogwaterbescherming
Versterkingen van keringen die waterschappen in beheer hebben, worden grotendeels
gefinancierd uit de middelen voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waar het Rijk en de
waterschappen in gelijke mate aan bijdragen. Versterkingsmaatregelen aan keringen die het Rijk
in beheer heeft, worden betaald uit het Deltafonds en komen geheel voor rekening van het Rijk.
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Met het wetsvoorstel Nieuwe normering primaire waterkeringen (Wijziging Waterwet) wordt
beoogd subsidie voor het versterken van een primaire kering al mogelijk te maken als deze niet
meer voldoet aan de signaleringswaarde en de versterkingsmaatregel in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma is geprogrammeerd. Zo kan het waterschap de kering tijdig
versterken voordat de ondergrens wordt bereikt. De ondergrens geeft aan, aan welke eisen het
dijktraject ten minste moet voldoen om het vastgestelde beschermingsniveau te bieden.
In het rivierengebied is het afgesproken beschermingsniveau te bereiken met dijkversterking,
rivierverruiming of een combinatie daarvan. Als rivierverruiming wordt toegepast, kunnen de
kosten voor de benodigde dijkversterking lager uitvallen, wat een besparing op de middelen voor
het Hoogwaterbeschermingsprogramma oplevert. Met het wetsvoorstel Nieuwe normering
primaire waterkeringen wordt het mogelijk om deze besparing te benutten voor de
rivierverruimende maatregel. Hetzelfde geldt voor zogenoemde ‘slimme combinaties’. Dit is in
lijn met het Nationaal Waterplan 2016-2021.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt ook een wijziging van de Regeling subsidies
hoogwaterbescherming 2014 voor. Het ministerie trekt daarbij samen met de waterschappen op.
De waterschappen zijn gehoord over de wijziging. De regeling zal naar verwachting op hetzelfde
moment als de wijziging van de Waterwet in werking treden.

Voorbereiding door waterkeringbeheerders
Waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) passen de informatiehuishouding
aan, zodat de gegevens beschikbaar zijn voor het beoordelen en ontwerpen van waterkeringen op
basis van de nieuwe normen. Ook bundelen ze kennis en kunde voor efficiënte invoering van de
nieuwe normering. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de Kennis- en Kundeplatforms waarin beheerders
kennis, ervaring en informatie uitwisselen. Daarnaast is het Kennisplatform Risicobenadering
(KPR) vraagbaak en bron van de specialistische kennis die is opgebouwd voor Veiligheid
Nederland in Kaart en biedt het gelegenheid voor kennisuitwisseling over het ontwerp van
waterkeringen.
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en Rijkswaterstaat zijn in 2015 gestart
met opleidingen voor de implementatie van de nieuwe normen. De keringbeheerders maken in
2016 afspraken over samenwerking en kennisdeling en begin 2017 over prioritering van
werkzaamheden in de komende jaren. Daarnaast vindt in 2019 een tussenevaluatie van het
beoordelingsproces plaats. Zo nemen partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het
effectief en efficiënt doorlopen van de eerste beoordelingsronde met nieuwe normen.
De waterschappen bereiden zich ook voor op de nieuwe normen in het dagelijks beheer en
anticiperen daar waar mogelijk op, bijvoorbeeld in de vergunningverlening.

Meerlaagsveiligheid en slimme combinaties
In 2015 heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met Deltares drie pilots voor
meerlaagsveiligheid geëvalueerd. De pilots werden uitgevoerd in Dordrecht, in de IJsselVechtdelta en op Marken. De uitkomsten staan in dit Deltaprogramma per pilot bij de betreffende
voorkeursstrategie. De conclusies en aanbevelingen zijn ook bruikbaar op andere plaatsen. Een
van de aanbevelingen is om een gebiedsgericht onderzoek zo vroeg mogelijk te starten, zodat er
tijd is om ruimtelijke ontwikkelingen af te stemmen met maatregelen voor de waterveiligheid. De
mogelijkheden voor toepassing van meerlaagsveiligheid worden meegenomen bij de actualisatie
van de MIRT-gebiedsagenda’s. Het Deltaprogamma gaat na welke doelen, instrumenten en
maatregelen nodig zijn om toekomstige verhoging van de waterveiligheidsnormen voor de
primaire keringen te voorkomen met meerlaagsveiligheid en hoe hiermee rekening kan worden
gehouden bij het opstellen van Omgevingsvisies door de betrokken overheden. Daarbij is ook de
samenhang met wateroverlast van belang.
Het Expertisenetwerk Waterveiligheid (ENW) heeft naar aanleiding van de evaluatie advies
uitgebracht over de condities waaronder ‘slimme combinaties’, als vorm van meerlaagsveiligheid,
kansrijk zijn. De ENW merkt op dat het overstromingsrisico in Nederland in de meeste gevallen
het efficiëntst te reduceren is met preventieve maatregelen. In aanvulling hierop ziet de ENW 10
tot 20 trajecten van primaire waterkeringen waar ‘slimme combinaties’ kansrijk kunnen zijn. Dit
zijn trajecten waar het Lokaal Individueel Risico (LIR) bepalend is voor de norm. Voor deze
trajecten kan het Lokaal Individueel Risico relatief eenvoudig worden verlaagd met maatregelen in
laag 2 en 3. Daarnaast kunnen specifieke lokale omstandigheden, waaronder de aanwezigheid van
secundaire keringen, kansen bieden voor ‘slimme combinaties’. De minister van Infrastructuur en
Milieu zal meerlaagsveiligheid agenderen in de Nationale Omgevingsagenda en de uitwerking
hiervan meenemen in de Nationale Omgevingsvisie.
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Versterken rampenbeheersing
Voor de veiligheidsregio’s komen in 2016 via het project Water en Evacuatie verschillende
hulpmiddelen beschikbaar waarmee ze de gevolgen van een overstromingsramp kunnen bepalen
en een evacuatiestrategie kunnen vaststellen: een handreiking om gevolgen van een overstroming
te bepalen en instrumenten om de zelfredzaamheid te stimuleren. In 2016 richt het Rijk zijn
oefen- en trainingsprogramma op hoogwater en overstromingen. De minister van Infrastructuur
en Milieu stelt in samenwerking met de minister van Veiligheid en Justitie een Nationaal
Crisisplan Hoogwater en Overstromingen op. Dit plan is in het najaar van 2016 gereed. In
verschillende regio’s werken de overheden in pilots uit hoe rampenbestrijding kan bijdragen aan
de waterveiligheid, onder meer in Dordrecht en Rotterdam-Noord.
Het project Module Evacuatie Grootschalige Overstromingen (MEGO) is medio 2016 afgerond.
Belangrijke resultaten zijn de app en website overstroomik.nl en het Landelijk Informatiesysteem
Water en Overstromingen (LIWO), dat actuele overstromingsinformatie biedt voor alle water- en
wegbeheerders en een basis vormt voor gevolgbeperkende maatregelen. Rijkswaterstaat neemt de
evacuatiefunctie van het hoofdwegennet expliciet op in de werkprocessen, bereidt pilots daartoe
voor (onder meer met ‘reversed laning’) en heeft op zich genomen aanjager te zijn voor het
ontwikkelen en verbeteren van onderling afgestemde regionale evacuatieplannen. De Stuurgroep
Management Watercrises en Overstroming (SMWO) zal dit bewaken.

Uitvoering en programmering van maatregelen waterveiligheid
Programmering van maatregelen voor waterveiligheid: zie Deltaplan Waterveiligheid (bijlage I).
Beschrijving van concrete maatregelen: zie het betreffende gebied in paragraaf 2.3.

Overgang naar nieuwe normen
De programmering in het Hoogwaterbeschermingsprogramma vindt plaats op basis van een
prioritering, zodat de meest urgente dijkversterkingen het snelst in uitvoering gaan. Met de
nieuwe normen verandert de prioritering en daar is al op geanticipeerd in het programma 20172022. De projecten in het programma 2017-2022 zijn opnieuw geprioriteerd op basis van de
nieuwe normen: projecten met een groot verschil tussen de huidige overstromingskans (volgens
de berekening van Veiligheid Nederland in Kaart) en de overstromingskans van de nieuwe norm
krijgen daarbij een hogere prioriteit. Projecten die al (bijna) gestart zijn, behouden hun plaats in
het programma. Aan het programma 2017-2022 zijn dertien normtrajecten toegevoegd waarvan de
veiligheid naar verwachting relatief sterk afwijkt van de nieuwe norm en die daarom als urgent uit
de aankomende beoordeling zullen komen. De urgentie van deze trajecten moet in 2017 worden
bevestigd met een veiligheidsoordeel door de beheerders, waarbij de Inspectie Leefomgeving en
Transport aangeeft of het veiligheidsoordeel conform de voorschriften in de ministeriële regeling
tot stand is gekomen. Waar zo’n traject grenst aan een lopende versterkingsopgave houdt de
beheerder in de uitvoering al rekening met de nieuwe opgave. In alle lopende projecten komt het
ontwerp tot stand op basis van de nieuwe normen.
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Figuur 1
Omvang en opgaven Hoogwaterbeschermingsprogramma

Meekoppelen bij dijkversterkingen
De keringbeheerders bekijken vroegtijdig de meekoppelkansen in de omgeving van projecten in
het Hoogwaterbeschermingsprogramma, in gesprek met gebiedspartners. Dit gebeurt in ieder
geval tijdens de consultatie van het concept-Hoogwaterbeschermingsprogramma en de
bespreking daarvan in de gebiedsoverleggen van het Deltaprogramma en soms al eerder. In het
Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft de ‘vervroegde verkenning’ haar intrede gedaan: een
verkenning in een eerder stadium, om een nadere veiligheidsanalyse te maken op basis van de
toetsresultaten. De vervroegde verkenning geeft belanghebbenden meer tijd om kansen voor
meekoppelen te verzilveren in het voorkeursalternatief.* Zie enkele voorbeelden op kaart 1
Verbinden Water en Ruimte.
* voorkeursalternatief
Belangrijk bij de ﬁnanciering van ruimtelijke ambities is het verschil tussen inpassen, meekoppelen en uitwisselen. Zie voor meer
informatie de website van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Innovaties in de hoogwaterbescherming
Innovaties zijn noodzakelijk om de opgaven voor waterveiligheid tijdig en efficiënt te kunnen
invullen. In 2015 is opnieuw de kansenscan gemaakt om nieuwe kansen voor kennis en innovatie
in het Hoogwaterbeschermingsprogramma te identificeren. In twee projectoverstijgende
verkenningen (POV’s) staat het ontwikkelen van nieuwe kennis en technieken centraal om
problemen met piping* en macrostabiliteit* slimmer en goedkoper op te lossen. Een aantal
drainagetechnieken lijkt kansrijk om problemen met zowel piping als macrostabiliteit op te
lossen. In 2017 wordt waarschijnlijk voor drie vraagstukken een projectoverstijgende aanpak
gestart: contracten, kabels & leidingen en een systeemuitwerking voor de Vecht.
* piping
Bij piping stroomt water onder de dijk door waarbij ook zand wordt meegevoerd. Dit kan de sterkte van de dijk beïnvloeden.
* macrostabiliteit
Een grootschalig stabiliteitsprobleem waardoor het dijklichaam en de grondlagen onder de dijk bezwijken.
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De POV Piping, die in 2014 is gestart, heeft inmiddels de eerste resultaten opgeleverd. Hieruit
blijkt dat een dijk bij de toetsing op piping minder vaak wordt afgekeurd als er meer zekerheid
bestaat over onder meer de ondergrond en de grondwaterstand en de manier waarop de belasting
op de dijk verloopt in de tijd. Daarnaast heeft de POV een handreiking opgeleverd om de
theoretische rekenregels van de toetsing te combineren met de praktijkervaring van de
waterbeheerder en de inzichten uit de POV. Ook dit leidt tot minder snel afkeuren van de dijk en
levert doelmatige en duurzame maatregelen op. De POV brengt ook innovatieve maatregelen in
beeld die kosten besparen ten opzichte van de traditionele maatregelen en ontwikkelt daar toetsen ontwerpvoorschriften voor. Zo is er een proef uitgevoerd met Verticaal Zanddicht Geotextiel
(VZG) en vond in 2016 een innovatiechallenge piping plaats. De POV Piping is eind 2017 klaar.

Beheer, onderhoud en vervanging
Rijkswaterstaat heeft in het project Vervangingsopgave Natte Kunstwerken (VONK) gewerkt aan de
Gevoeligheidstest Natte Kunstwerken. Deze test geeft een verwachting van de technische
restlevensduur en een verwachting van de functionele restlevensduur op basis van de
deltascenario’s. Met de gevoeligheidstest is voor vrijwel het volledige areaal kunstwerken in het
hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem de technische restlevensduur bepaald; voor het
bepalen van de functionele restlevensduur is de test nog maar beperkt toegepast. Bij de
gevoeligheidstest van de technische levensduur is onderscheid gemaakt in groepen kunstwerken.
De resultaten zijn verwerkt in de actualisatie van de prognoses voor Vervanging en Renovatie op
de (middel)lange termijn en gepresenteerd in de Begroting 2016. Binnen het Nationale Kennis- en
Innovatieprogramma Water en Klimaat (onderzoekslijn toekomstbestendige natte kunstwerken)
wordt het gedachtegoed van VONK doorontwikkeld en verbreed voor andere waterbeheerders.
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2.2.2 Ruimtelijke adaptatie
Implementatie deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
Beschrijving deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie: zie DP2015.

De kern van de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is dat overheden, bedrijven en
maatschappelijke organisaties samen werken aan een klimaatbestendige en
waterrobuuste inrichting van Nederland. Steeds meer overheden onderzoeken de gevolgen
van klimaatverandering en in het hele land zijn voorbeeldprojecten voor ruimtelijke
adaptatie in uitvoering. Het Deltaprogramma ondersteunt dit door handreikingen,
onderzoeksresultaten en ervaringen beschikbaar te stellen op het Kennisportaal en pilots
te stimuleren. De Tweede Kamer heeft in een motie gevraagd om een actieplan Stedelijk
Waterbeheer.* De wenselijkheid van een actieplan Stedelijk Waterbeheer en van
aanvullend of vervangend instrumentarium wordt bepaald op basis van de resultaten van
de evaluatie die in het najaar van 2016 start. In deze evaluatie wordt bekeken of de huidige
werkwijzen passend zijn. Het Deltaprogramma werkt aan een Deltaplan Ruimtelijke
adaptatie om alle activiteiten inzichtelijk te maken. Het Rijk maakt de nationale vitale en
kwetsbare functies op de afgesproken wijze beter bestand tegen overstromingen; voor
regionale functies zijn in samenwerking met regionale en lokale overheden pilots gestart.
* Stedelijk Waterbeheer
Kamerstuk 34300 J nr. 22.

De voortgang van kennisontwikkeling over ruimtelijke adaptatie staat in de Kennisagenda (NH1NH7).

Monitoring
In het voorjaar van 2016 hebben alle overheden (Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten)
voor het tweede jaar een vragenlijst van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie ontvangen om
de voortgang van ruimtelijke adaptatie in beeld te brengen. Het algemene beeld dat in 2016 uit de
resultaten naar voren komt is niet fundamenteel anders dan in 2015 (zie figuur 2). De gemeenten,
waterschappen en provincies, die de monitor hebben ingevuld zijn naar eigen inschatting relatief
ver met de thema’s overstromingsrisico’s en wateroverlast, iets minder ver met droogte en het
minst ver met de thema’s hittestress en vitale en kwetsbare functies. Daarnaast scoren alle partijen
relatief hoog op ‘weten’, iets lager op ‘willen’ en nog iets lager op ‘werken’.
Voor het thema wateroverlast en overstroming geven alle partijen aan ver genoeg te zijn voor het
realiseren van de doelstelling om in 2020 klimaatbestendig en waterrobuust inrichten onderdeel
te laten zijn van het beleid en handelen. Voor het thema droogte geven gemeenten echter aan nog
minder ver te zijn. Voor het thema hittestress en vitale en kwetsbare functies geven de overheden
aan gemiddeld nog minder ver te zijn. De resultaten staan op www.ruimtelijkeadaptatie.nl en
www.waarstaatjegemeente.nl.
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Figuur 2
Inschatting van de respondenten hoe ver ze zijn met het realiseren van de doelstelling om in 2020
klimaatbestendig en waterrobuust inrichten onderdeel te laten zijn van het beleid en handelen. (Y-as: 1=
helemaal niet ver 10= zeer ver)

Kennisportaal
Het kennisportaal Ruimtelijke adaptatie (www.ruimtelijkeadaptatie.nl) is een belangrijk
instrument voor het delen van kennis en ervaringen. Het bevat inmiddels een groot aantal tools
voor organisaties om zelf te kunnen bepalen met welke effecten van klimaatverandering ze
rekening moeten of kunnen houden (piekbuien, wateroverlast in regionale watersystemen,
wateroverlast in stedelijk gebied vanuit riolering, droogte, hitte, overstromingsrobuust bouwen)
en welke maatregelen ze in de ruimtelijke inrichting kunnen nemen. Voorbeelden zijn de
Klimaateffectatlas, Handreiking Stresstest, risicokaart, Handboek Meekoppelen en Handboek
Groen-Blauwe netwerken. Het portaal bevat ook een praktijkkaart met projecten en de
uitvoerende partijen.
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Kennis delen en netwerken
Het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie organiseert themabijeenkomsten om kennis te delen.
Het afgelopen jaar vonden bijeenkomsten plaats over de stresstest, financiering, communicatie
over klimaatbestendige tuinen en vitale en kwetsbare functies. Het programma wil het netwerk
van partijen die werken aan ruimtelijke adaptatie vergroten. Dat gebeurt onder meer door
contacten te leggen met brancheorganisaties zoals Bouwend Nederland en Tuinbranche
Nederland en samenwerkingsverbanden van overheden zoals de G32 en de Alliantie
Klimaatbestendige Steden. Deze netwerken kunnen de beweging naar klimaatadaptatie versnellen
en versterken.

Vitale en kwetsbare functies
Het Rijk maakt de dertien nationale vitale en kwetsbare functies die met het oog op
overstromingsrisico’s bijzondere aandacht vragen* op de afgesproken wijze beter bestand tegen
overstromingen. De afgelopen twee jaar hebben de verantwoordelijke ministeries meer inzicht
gekregen in de aard en de omvang van de risico’s die een overstroming voor deze functies met zich
meebrengt. Het verantwoordelijke ministerie stelt vast welke mate van waterrobuustheid voor de
betreffende functie noodzakelijk en proportioneel is. Voor sommige functies is ervoor gekozen de
functie niet te beschermen tegen de overstroming zelf, maar in te zetten op snel herstel (zoals
voor de functie afvalwater) of de bescherming alleen te richten op de meest vitale en kwetsbare
delen van het netwerk (zoals voor noodcommunicatie).
* vragen
Zie DP2015, P30, Voorstel deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie

In overstroomd gebied valt de elektriciteit naar verwachting uit en zijn wegen binnen korte tijd
onbruikbaar. Voor achterblijvers in overstroomde gebieden blijft - afhankelijk van het zich
ontrollende scenario tijdens de overstroming - wel nooddrinkwater beschikbaar. Buiten het
overstroomde gebied blijft de energievoorziening werken. Chemische bedrijven worden nu
aangespoord om - in redelijkheid - alle maatregelen te treffen om bij overstroming ernstige
effecten voor het milieu of de gezondheid te voorkomen. Zie ook paragraaf 2.2.1 onder Versterken
rampenbeheersing.
Figuur 3 geeft weer in hoeverre de stappen ‘weten’, ‘willen’ en ‘werken’ zijn doorlopen voor de
verschillende vitale en kwetsbare functies:
Voor alle functies is het inzicht (‘weten’) flink toegenomen. Voorop lopen de functies
elektriciteit, gas, olie, telecom/ict-basisvoorziening respons, hoofdinfrastructuur en nucleair.
Op enige afstand volgen telecom/ict-publiek netwerk, drinkwater, gezondheid, keren en
beheren, en infectieuze stoffen. Afvalwater en chemie leveren hun resultaten conform
afspraak in 2017.
Met de stap ‘willen’ hebben de meeste functies voortgang geboekt, gericht op afronding in
2020. De realisatie van maatregelen (‘werken’) start na afronding van de stappen ‘weten’ en
‘willen’. Enkele functies zijn al met ‘werken’ begonnen.
De functie nucleair heeft de cyclus van ‘weten’, ‘willen’ en ‘werken’ geheel doorlopen en werkt
volgens het principe van ‘continue verbetering’ aan optimalisatie van de aanpak via kennis,
beleid, regelgeving en uitvoering.
Een uitgebreide beschrijving van de voortgang en de plannen voor het komende jaar staan in de
Tweede voortgangsrapportage Aanpak nationale Vitale en Kwetsbare functies.
De ervaringen in de pilots Botlek, Zeeland, Amsterdam Westpoort en IJssel-Vechtdelta geven
informatie over de aanpak van vitale en kwetsbare functies, de afbakening tussen nationale en
regionale verantwoordelijkheden en ketenafhankelijkheden en relaties tussen functies. Het
ministerie van Infrastructuur en Milieu brengt samen met het Wageningen University & Research
Centre de internationale kennis over ketenafhankelijkheden van vitale en kwetsbare functies bij
overstromingen in beeld. Doel is eventuele leemten in kennis in beeld te brengen en deze zo
nodig in te vullen. De provincie Overijssel heeft de vitale en kwetsbare functies in deze provincie
in beeld gebracht. In Zeeland werkt de provincie in een brede coalitie onder meer aan het
vergroten van het overstromingsbewustzijn bij vitale en kwetsbare functies.
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NKWK Klimaatbestendige Stad
Een van de onderzoekslijnen van het Nationale Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat
(NKWK, zie paragraaf 2.5.2) is Klimaatbestendige stad (NKWK-KBS). Deltaprogramma Ruimtelijke
adaptatie werkt deze onderzoekslijn in samenwerking met STOWA en andere partijen uit. Met
projectbezoeken willen de partijen gebruikers en aanbieders van kennis over klimaatbestendig en
waterrobuust inrichten bijeenbrengen, ervaringen uitwisselen en nieuwe kennisvragen ophalen.
Het eerste projectbezoek werd in april 2016 gebracht aan de Klimaatactieve Stedenband Twente.
Het streven is jaarlijks circa vier bezoeken af te leggen. De nieuwe kennisvragen vormen input
voor de op te stellen Kennisagenda NKWK-KBS, waarvoor de partijen gezamenlijke financiering
willen realiseren. Kennisvragen die in beeld komen betreffen onder meer kosten en baten van
maatregelen, financieringsconstructies, governance en systeemkennis (zie
www.waterenklimaat.nl).

Vergrote opgave voor wateroverlast
Uit de meest recente KNMI-scenario’s blijkt dat het klimaat sterker is veranderd dan bij het
vaststellen van de wateroverlastnormen (huidige normen uit het Nationaal Bestuursakkoord
Water) is aangenomen. Dat heeft het inzicht gegeven dat de wateroverlastopgave groter is dan
eerder voorzien. De Unie van Waterschappen wil het initiatief nemen om zich samen met de
partners te richten op de omgang met de vergrote opgave voor wateroverlast.

Figuur 3
Samenvatting voortgang vitale en kwetsbare functies voor stappen ‘weten, willen, werken’

Uitvoering en programmering van maatregelen ruimtelijke adaptatie
Beschrijving van concrete maatregelen: zie het betreffende gebied in paragraaf 2.3.

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
De betrokken overheden stellen, in aanvulling op het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan
Zoetwater, ook een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie op. In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
wordt afgesproken hoe partijen de doelstellingen en transitieopgave van de deltabeslissing
Ruimtelijke adaptatie samen verder gaan brengen en welke mix van instrumenten en maatregelen
ze daarbij gaan inzetten. In aanvulling op de kwantitatieve monitoring zal uit de kwalitatieve
tussentijdse evaluatie van de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie (2017) blijken welke inzet van
instrumenten en maatregelen hiervoor passend is. De betrokken overheden kunnen de resultaten
hiervan benutten voor eigen keuzes in beleid en handelen, en deze inbrengen in het Deltaplan
Ruimtelijke adaptatie. Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie zal onderdeel zijn van het
Deltaprogramma 2018.
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Stimuleringsprogramma
Voor 2015-2017 zijn middelen uit het Deltafonds beschikbaar voor het Stimuleringsprogramma
Ruimtelijke adaptatie (€ 0,8 miljoen per jaar). Deze middelen zijn bedoeld voor de financiering
van impactprojecten, leergemeenschappen, bijdragen aan living labs, themabijeenkomsten,
kennisontsluiting via het kennisportaal en overige uitwisseling van kennis en informatie. Bij de
inzet van deze instrumenten wordt rekening gehouden met de verdeling over de thema's
wateroverlast, overstromingsrisico, droogte en hitte, de inzet van de belangrijke organisaties uit
het netwerk en de verdeling over de verschillende regio's. In 2017 brengt een evaluatie in beeld
hoe de transitie naar klimaatbestendig en waterrobuust handelen zich bij overheden voltrekt en
hoe het Stimuleringsprogramma daaraan bijdraagt. Op basis van de eerste resultaten van het
monitoringsprogramma en ervaringen in het veld zal naar verwachting ook na 2017
ondersteuning van overheden, bedrijven en andere partijen wenselijk zijn. De evaluatie geeft
inzicht in de mogelijke maatregelen en instrumenten, die de overheden kunnen inzetten om de
doelstelling voor klimaatrobuust en waterbestendig handelen uiterlijk in 2020 te kunnen
behalen.

Pilot Stresstest light
Met de ‘Stresstest light’ kunnen overheden relatief eenvoudig een globaal beeld schetsen van
locaties die kwetsbaar zijn voor wateroverlast, droogte en hitte en van de gevolgen van
overstromingen en inzicht krijgen in mogelijke oplossingen. Tien gemeenten/coalities hebben in
2015 meegedaan aan een pilot. De pilot wijst uit dat een stresstest het meest oplevert als
onderdeel van lopende lokale of regionale (beleids)ontwikkelingen. Het is belangrijk dat vooraf
overeenstemming bestaat over het ruimtelijk schaalniveau. Een klimaatatelier blijkt een geschikte
werkvorm te zijn om tot gezamenlijke beelden te komen. Een stresstest is maatwerk en vraagt
goede voorbereiding en gezamenlijke doelstellingen. Het resultaat kan zowel een strategie als een
set concrete maatregelen zijn.

Impactprojecten
In 2015-2016 zijn in drie tranches vijftien impactprojecten geselecteerd (vijf impactprojecten per
tranche). De projecten hebben maximaal € 25.000 ondersteuning gekregen, als onderdeel van het
stimuleringsprogramma Ruimtelijke adaptatie, om de klimaatbestendige inrichting van een
gebied of een bepaald thema te versnellen. De resultaten en lessen (do’s en don’ts) worden breed
verspreid via het Kennisportaal, de nieuwsbrief Ruimtelijke adaptatie en themabijeenkomsten.
Resultaten van de impactprojecten van de eerste en tweede tranche zijn beschreven bij de
gebieden* (paragraaf 2.3). In juni 2016 is de derde tranche impactprojecten gekozen. Dit zijn:
Ontwikkeling instrument hittestress voor steden en dorpen in het landelijk gebied (Zeeland)
Sharing City (Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht e.a.)
Klimaatbestendig ontwikkelen Offem-Zuid in Noordwijk
Hitte koelen en benutten (Utrecht)
Expeditie Hemels Water (Zutphen)
* Resultaten van de impactprojecten van de eerste en tweede tranche zijn beschreven bij de gebieden
Informatie over de impactprojecten Programma Ontwikkeling Veengebied Woerden en Differentiatie belastingen voor
klimaatadaptieve gebouwen is te vinden op www.ruimtelijkeadaptatie.nl.

Investeren in en ﬁnancieren van klimaatadaptatie
Eind 2015 is verkend welke mogelijkheden en voorwaarden er zijn voor private investeringen in
klimaatadaptie in stedelijk gebied. In het onderzoek zijn twee pilots bekeken: Merwe-Vierhavens
in Rotterdam en Westpoort in Amsterdam. De conclusie is dat actief sturen op extra waarde
noodzakelijk is, bijvoorbeeld door gebiedsontwikkeling. Ook goede afspraken over de
financiering (bijvoorbeeld via een gebiedsfonds) en het verbinden van de korte termijn met een
heldere ‘stip op de horizon’ zijn essentieel voor succesvol investeren in klimaatadaptatie. Op 20
april 2016 hebben publieke en private partijen hun ervaringen met financiering van
uitvoeringsprojecten gedeeld tijdens twee landelijke themabijeenkomsten over dit onderwerp. De
verslagen staan op www.ruimtelijkeadaptatie.nl.

Living lab klimaatadaptatie
In april 2016 is het eerste living lab klimaatadaptatie van start gegaan: het Living lab Twentesteden
en Zwolle/IJssel-Vechtdelta. Hierin werken overheden (waterschappen, gemeenten, provincies,
Rijk), bedrijven, kennisinstellingen en burgers samen aan concrete projecten voor
klimaatadaptatie op lokaal niveau. Het deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie ondersteunt living
labs gedurende één tot anderhalf jaar door kennis in te brengen, relaties te leggen en/of
financiering te bieden voor de uitvoering van concrete projecten. De komende jaren zullen naar
verwachting meer living labs starten.
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City Deal Klimaatadaptatie
In maart 2016 hebben de steden Den Haag, Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Zwolle, Waterschap
Drents Overijsselse Delta, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard,
Hoogheemraadschap van Delfland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu de City Deal
Klimaatadaptatie ondertekend. Daarin hebben ze concrete afspraken gemaakt om in de komende
vier jaar intensief samen te werken aan dit thema door van elkaar te leren, te experimenteren en te
innoveren. De overheden werken samen met Ecoshape, Heijmans, BPD, Tauw, Stichting
Kennisland, Netherlands Water Partnership en Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities. Deze
City Deal is onderdeel van de Agenda Stad.

Meerlaagsveiligheid
Voor de resultaten van de pilots meerlaagsveiligheid: zie paragraaf 2.2.1, Waterveiligheid.

Deltaprogramma 2017 | 24

2.2.3 Zoetwater
Implementatie deltabeslissing Zoetwater
Informatie over de deltabeslissing Zoetwater: zie DP2015.

Overal in Nederland zijn maatregelen voor zuinig gebruik, vasthouden, bergen en
aanvoeren van zoetwater in uitvoering gegaan. Het Deltaplan Zoetwater ligt in grote lijnen
op schema. Op bestuurlijk niveau is besloten ‘voorzieningenniveau’ te vervangen door de
gemakkelijker te begrijpen term ‘waterbeschikbaarheid’, waarbij de inhoud hetzelfde
blijft. De regio’s en het Rijk geven invulling aan de waterbeschikbaarheid. Ook vinden
gesprekken plaats met de grote watergebruikers (landbouw, scheepvaart, natuur,
drinkwaterbedrijven en industrie) over zuiniger omgaan met water, en in alle regio’s lopen
pilots. De waterbeheerders werken aan ‘slim watermanagement’, onder meer om het water
tijdens watertekort efﬁciënter te verdelen. De samenwerkende partijen in het
Deltaprogramma hebben de Kennisagenda zoetwater concreter ingevuld. Dit zal de
benodigde nieuwe kennis opleveren.
Uitgebreide informatie over de voortgang van maatregelen voor zoetwater, landelijk en in de
regio’s, is te vinden in de Voortgangsrapportage Zoetwater in de Delta: terugblik 2015 en
vooruitblik 2016-2017.

Verankering in bestuursovereenkomsten
In september 2015 hebben de minister van Infrastructuur en Milieu, regionale bestuurders en
andere partijen van vijf zoetwaterregio’s bestuursovereenkomsten voor Zoetwater ondertekend.
De bestuursovereenkomst voor de zesde regio, Zuidwestelijke Delta, is in maart 2015 ondertekend
vanwege de samenhang met de bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen/Volkerak
Zoommeer. In de zes overeenkomsten staan afspraken over de financiering, de planning en de
uitvoering van zoetwatermaatregelen vanaf 2016 en de verantwoording daarover. Ook de
invoering van de waterbeschikbaarheid en afstemming heeft een plaats gekregen in de
overeenkomsten. De gebruikers van zoetwater, zoals landbouw, natuur, drinkwatersector en
industrie, hebben grote belangen bij de maatregelen. Daarom hebben vertegenwoordigers van de
gebruikers in de regio’s Hoge Zandgronden Oost en Zuid, Rivierengebied en West-Nederland de
overeenkomst mede ondertekend.

Waterbeschikbaarheid
De zoetwaterregio’s en het Rijk werken de waterbeschikbaarheid in de regio’s en het
hoofdwatersysteem uit volgens de plannen die ze daarvoor in 2015 hebben opgesteld. De
afgesproken taakverdeling bij waterbeschikbaarheid, zoals beschreven in DP2016, heeft in bijna
alle regio’s goed invulling gekregen. In totaal lopen circa twintig pilots voor
waterbeschikbaarheid, in iedere zoetwaterregio ten minste één (zie kaart Deltaplan Zoetwater en
bijlage II tabel 12). De waterbeheerders brengen hierbij in beeld hoe het bestaande watersysteem
functioneert in perioden met weinig water en waar knelpunten te verwachten zijn. Op basis
daarvan zoeken ze samen met gebruikers mogelijkheden voor optimalisatie en maken ze waar
nodig afspraken over de verantwoordelijkheden die overheden en gebruikers dragen. De meeste
pilots voor waterbeschikbaarheid bevinden zich in de eerste stap: transparantie (zie figuur 4).
Om te kunnen volgen hoe de implementatie van waterbeschikbaarheid verloopt, heeft het
Bestuurlijk Platform Zoetwater ijkmomenten afgesproken. Eind 2016 bespreekt het Bestuurlijk
Platform hoe de pilots voor waterbeschikbaarheid in de regio’s en het hoofdwatersysteem
invulling geven aan stap 1 en zo mogelijk ook hoe stap 2 (optimalisatie) een eerste invulling krijgt.
Verder wordt besproken wat de impact van de pilots op het watersysteem per regio is, of er heldere
procesafspraken zijn en of een eerste kwantitatief inzicht bestaat in de vraag van de regio’s aan het
hoofdwatersysteem en het aanbod van het hoofdwatersysteem aan de regio’s (met name in laagNederland). Medio 2017 bespreekt het Platform naast de voortgang ook de mogelijkheden om
pilots op te schalen. In oktober 2017 staat een eerste aanzet voor een compleet beeld van de
uitwisseling van vraag en aanbod tussen hoofdwatersysteem en regionale watersystemen op de
agenda. Op basis van deze besprekingen en de ervaringen in de pilots vindt in 2018 een evaluatie
van de voortgang, de ambitie en het proces plaats.
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Figuur 4
De waterbeschikbaarheid komt via een dialoog in drie stappen tot stand.

Pilot Haarlemmermeer
Voor de pilot waterbeschikbaarheid Haarlemmermeer hebben de provincie Noord-Holland en
Hoogheemraadschap van Rijnland een gezamenlijk proces gestart. In de Haarlemmermeer-polder wordt
actief doorgespoeld, met name om de landbouw van zoetwater te voorzien. Met een dialoog tussen
overheden en gebruikers (onder andere keukentafelgesprekken en een veldbezoek) hebben deze partijen
inzicht gekregen in elkaars werk en de keuzes in droge perioden. Daaruit blijkt dat er mogelijkheden voor
optimalisatie zijn. De partijen bekijken nu onder meer of ze het inlaat- en doorspoelsysteem van de polder
efﬁciënter kunnen maken. Akkerbouwers gaan daarvoor actief monitoren en hun wensen onderbouwen.

Kennisagenda
In 2015 en 2016 heeft het Deltaprogramma, samen met onder meer de zoetwaterregio’s, de
Kennisagenda Zoetwater geconcretiseerd. De lopende onderzoeken zullen de komende jaren
belangrijke kennis opleveren, onder meer over zouttolerantie van gewassen, verbetering van de
zelfvoorzienendheid, afwegingen van kosten en baten voor (adaptieve) ingrepen in het
hoofdwatersysteem en de regionale watersystemen, en indicatoren en drempelwaarden
(knikpunten in adaptatiepaden en de manier waarop adaptief deltamanagement in de praktijk
invulling krijgt). De voortgang van onderzoeken over Zoetwater is te vinden in de Kennisagenda
(onderdelen ZWV1-8).

Uitvoering en programmering maatregelen zoetwater
Programmering van maatregelen voor zoetwater: zie Deltaplan Zoetwater (bijlage II). Beschrijving
van concrete maatregelen: zie het betreffende gebied in paragraaf 2.3.

Programmering Deltaplan Zoetwater
De partijen die deelnemen aan het Deltaplan Zoetwater hebben in DP2016 de werkwijze voor de
programmering en financiering vastgelegd. In lijn met deze spelregels is het Bestuurlijk Platform
Zoetwater in het najaar van 2015 akkoord gegaan met het reserveren van € 4 miljoen in het
Deltafonds voor het opvangen van tegenvallers die de uitvoering verhinderen, zoals een
aanbesteding die hoger uitvalt dan verwacht. Deze € 4 miljoen betreft het budget dat nog niet
geprogrammeerd was. Het Bestuurlijk Platform Zoetwater is er ook mee akkoord gegaan om van
deze € 4 miljoen maximaal € 2,5 miljoen te reserveren voor de eerste uitvoeringsfase van de Roode
Vaart in West-Brabant en Zeeland. Voorwaarde is dat de betrokken partijen een nadere
onderbouwing geven voor de noodzaak om deze middelen nu toe te kennen.
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Slim watermanagement
Begin 2016 hebben de betrokken waterbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Milieu
het programma Slim Watermanagement 2016-2021 vastgesteld. De essentie van ‘slim
watermanagement’ is dat waterbeheerders het watersysteem met inzet van de beschikbare ICT
efficiënter kunnen beheren dan tot voor kort mogelijk was. Dat biedt - samen met het besef dat
het waterbeheer meer dan ooit de geografische beheergrenzen moet overschrijden - kansen om
het water beter te benutten en daar gezamenlijk verantwoordelijkheid voor te nemen. Het
programma Slim Watermanagement is gericht op deze transitie. In 2015 en 2016 zijn verschillende
projecten van start gegaan. Hoogheemraadschap van Rijnland laat bijvoorbeeld zien dat met ‘slim
watermanagement’ de zoetwatervoorraad zuiniger en effectiever te gebruiken is.

Bestrijding van verziltingseffecten bij ruimtelijke maatregelen
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam
werken een maatregel uit die toename van verzilting door de nieuwe Zeesluis IJmuiden bij de bron
tegengaat. De initiatiefnemers hebben hiervoor € 58 miljoen gereserveerd. Bij de verdieping van
de Nieuwe Waterweg zijn de gevolgen voor verzilting klein in vergelijking met de effecten van
klimaatverandering. Voor een aanpak bij de bron zijn hier geen maatregelen voorhanden die
voldoende zekerheid bieden. Daarom worden effectieve maatregelen verderop in het
watersysteem gezocht om het effect te beperken. De Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) zal door de
verdieping niet vaker ingezet worden, maar wel eerder en langer, doordat bij lage waterafvoeren
effecten langs de noordrand optreden. Het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan afspraken hierover
met de betrokken waterbeheerders, parallel aan de vergunningsprocedures voor de verdieping van
de Nieuwe Waterweg. Door middel van monitoring en evaluatie houden de partijen in de gaten of
de effecten niet groter worden dan voorspeld. Zowel bij de Zeesluis IJmuiden als bij de Nieuwe
Waterweg heeft behoud van zoetwater voor onder andere de drinkwatervoorziening de aandacht.

Innovatieve klimaatpilots zoetwater
In alle gebieden vinden innovatieve klimaatpilots plaats om de zoetwatervoorziening
klimaatbestendig te maken (zie paragraaf 2.3). De meeste pilots hebben de voorbereidingsfase
afgerond en gaan over tot uitvoering in het veld. Bij veel projecten worden metingen verricht en in
een aantal gevallen zijn de eerste resultaten al bekend. De klimaatpilots verlopen in het algemeen
volgens planning. Meer informatie over de resultaten is bij het betreffende gebied in paragraaf 2.3
te vinden.
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2.3 Voortgang per gebied
Lees verder
» 2.3.1 IJsselmeergebied
» 2.3.2 Rijnmond-Drechtsteden
» 2.3.3 Rivieren - Rijn
» 2.3.4 Rivieren - Maas
» 2.3.5 Zuidwestelijke Delta
» 2.3.6 Kust
» 2.3.7 Waddengebied
» 2.3.8 Hoge Zandgronden

» 2.2 Voortgang per thema
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2.3.1 IJsselmeergebied
Implementatie deltabeslissing en voorkeursstrategie
Voor een beschrijving van de deltabeslissing IJsselmeergebied en de voorkeursstrategie
IJsselmeergebied: zie DP2015.

De essentie van de deltabeslissing en de voorkeursstrategie voor het IJsselmeergebied is
het zeker stellen van voldoende afvoercapaciteit naar de Waddenzee door een combinatie
van spuien en pompen bij de Afsluitdijk en ﬂexibel peilbeheer om de zoetwatervoorraad te
vergroten. Rijkswaterstaat heeft inmiddels de procedure voor het nieuwe peilbesluit in
gang gezet. De waterbeheerders rond het IJsselmeer werken aan ‘slim watermanagement’,
onder meer door gezamenlijke redeneerlijnen over de manier van handelen bij dreigende
wateroverlast of zoetwatertekort op te stellen. Op het gebied van ruimtelijke adaptatie en
meerlaagsveiligheid zijn IJssel-Vechtdelta, Amsterdam Westpoort en Rainproof
Amsterdam voortrekkersprojecten. De systeemstudie naar kansrijke maatregelen voor de
tweede helft van deze eeuw heeft nieuwe inzichten opgeleverd, onder meer in de wijze
waarop na 2050 het winterpeil te reguleren is met pompen en spuien. De studie richt zich
nu op de kosten van dijkversterkingen die bij de verschillende opties voor het peilbeheer
nodig zijn.
De voortgang van onderzoeken over het IJsselmeergebied is te vinden in de Kennisagenda
(onderdelen IJM1-10).

Nieuw peilbesluit
Met een nieuw peilbesluit wordt flexibel peilbeheer mogelijk en is de zoetwatervoorraad te
vergroten. Voor het nieuwe peilbesluit wordt een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld; de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau heeft in het najaar van 2015 ter inzage gelegen. De zienswijzen
en het advies van de Commissie m.e.r. geven geen aanleiding om de koers te herzien. Naar
verwachting zal de minister van Infrastructuur en Milieu het ontwerp van het peilbesluit en het
MER in het laatste kwartaal van 2016 ter inzage leggen.

Systeemstudie IJsselmeergebied
Deze studie (voluit Integrale studie Waterveiligheid en Peilbeheer) richt zich op kansrijke
varianten voor beheer en inrichting na 2050. In 2015 is een analyse van de waterveiligheid in het
IJsselmeergebied gemaakt en zijn met het nieuwe computermodel DEZY eerste verkenningen
uitgevoerd naar de effecten van klimaatverandering, inrichting en beheer op de meerpeilen. Dit
heeft nieuwe inzichten opgeleverd, onder meer over de vraag hoe na 2050 het winterpeil te
reguleren is met pompen en spuien. In 2016 wordt een methodiek ontwikkeld om de effecten van
verschillende opties voor meer peildynamiek op de kosten van de benodigde dijkversterkingen te
berekenen. Hiervoor vinden berekeningen plaats met een set toekomstscenario’s voor een reeks
pilotlocaties. Daarna volgt de vertaling van de resultaten naar het hele gebied. De studie ligt op
schema en is in 2018 klaar.

Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050
Rijk, regionale en lokale overheden, maatschappelijke partijen, private partijen en burgers werken
samen aan de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050. Het doel is de samenhang tussen alle
ontwikkelingen in het IJsselmeergebied te vergroten, de potenties van het gebied beter te
benutten, synergie te zoeken en de omgevingskwaliteit te borgen. De gebiedsagenda richt zich
onder meer op ontwikkelingen op het terrein van waterveiligheid, zoetwater, klimaatadaptatie,
natuur, waterkwaliteit, energieproductie, visserij, toerisme, recreatie en verstedelijking. De
Gebiedsagenda bouwt onder meer voort op de deltabeslissing en voorkeursstrategie
IJsselmeergebied uit het Deltaprogramma 2015 en zal bestaan uit een richtinggevend perspectief,
een kennis- en innovatieagenda en een uitvoeringsagenda. Eind 2017 is de Gebiedsagenda gereed.

Voortgang maatregelen: waterveiligheid
Overzicht van maatregelen: zie Deltaplan Waterveiligheid (bijlage I). Hierna volgt een beschrijving
van de voortgang sinds DP2016.
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Project Afsluitdijk
Begin 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk
vastgesteld. Aanbesteding van de werkzaamheden start eind 2016. Daarbij worden werken in
opdracht van de regionale overheden meegenomen, zoals de aanleg van een afsluitbare doorgang
door de dijk voor de vismigratierivier. In 2018 volgt de gunning en gaan de werkzaamheden van
start. De versterking moet in 2022 gereed zijn. Tegelijkertijd gaan ook andere projecten op en
nabij de Afsluitdijk in uitvoering, zoals de bouw van een Beleefcentrum op Kornwerderzand.

Versterking Houtribdijk
Een belangrijke stap voor dit project was de vaststelling van het Projectplan Waterwet versterking
Houtribdijk in 2016. Rijkswaterstaat heeft meteen daarna de hoofdvergunningen aangevraagd.
Medio 2016 start de aanbesteding voor de realisatie. De gunning zal volgens planning begin 2017
plaatsvinden; in 2020 is het werk naar verwachting gereed. De gekozen zandige dijkversterking
biedt goede meekoppelkansen voor natuur en recreatie.

Flexibele kering Spakenburg
In 2016 start de realisatie van een flexibele kering in Spakenburg. Deze ingebouwde, uitklapbare
waterkering is een voorbeeld van innovatie in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Bijzonder
aan de kering is dat hij is ingepast in een historisch en beschermd dorpsgezicht. Het is een van de
langste flexibele waterkeringen die tot op heden zijn gebouwd. De oplevering is voorzien voor het
voorjaar van 2017.

Project dijkversterking Markermeerdijken (onderzoek pompen Houtribdijk)
In 2015 is joint fact ﬁnding toegepast naar het effect van pompen op de Houtribdijk. Het effect op de
benodigde versterking van de Markermeerdijken blijkt klein te zijn, terwijl de kosten hoog zijn.
Daarom heeft de minister van Infrastructuur en Milieu besloten geen pompen te plaatsen op de
Houtribdijk. Uitgaan van de ‘bewezen sterkte’ van de dijken lijkt wel kansen te bieden voor een
aangepast dijkontwerp. Dit houdt in dat bij het ontwerp van de dijkversterking rekening wordt
gehouden met de manier waarop een dijklichaam zich tijdens (gemeten) extreme
omstandigheden daadwerkelijk gedraagt. Dat gebeurt tot nu toe nog niet: in plaats daarvan
houden ontwerpers een ‘veilige marge’ aan. Rijkswaterstaat en Deltares werken aan de
doorontwikkeling van de methodiek voor bewezen sterkte ten behoeve van het gehele
Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ontvangt de tussentijdse resultaten om deze toe
te passen bij het ontwerp van de Markermeerdijken. Benadrukt wordt dat het concept bewezen
sterkte kansrijk lijkt, maar dat hier nog geen zekerheid over bestaat.
De minister heeft de adviesgroep van omwonenden en andere direct betrokkenen hierover
geïnformeerd. De Alliantie (samenwerkingsverband van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier en aannemers) werkt in overleg met de omgeving een definitief ontwerp uit en
neemt ook meekoppelkansen mee. Ook de activiteiten voor de noodzakelijke
(vergunning)procedures zijn in gang gezet. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in
2017.

Marken
In het MIRT Onderzoek Meerlaagse Veiligheid zijn in 2013 en 2014 verschillende varianten voor de
drie lagen van meerlaagsveiligheid onderzocht. Het bleek niet mogelijk tot één oplossingsrichting
te komen. Daarom is besloten laag 1 verder te optimaliseren in de MIRT-verkenning
Dijkversterking Marken en daarbij ook de meekoppelkansen voor recreatie en de optimalisatie van
het watersysteem uit te werken. De verkenning heeft oplossingen voor de dijkversterking op
Marken in beeld gebracht (westkade en zuidkade). Het voorkeursalternatief voorziet in een
buitenwaartse versterking met een planperiode van 50 jaar. Het beheersen van zetting is hierbij
een belangrijke randvoorwaarde. Na de zomer van 2016, begint de planuitwerking. De
dijkversterking gaat naar verwachting in 2019 in uitvoering en is dan in 2022 gereed. Daarnaast is
en wordt nader onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om Marken op lange termijn
waterrobuust in te richten. Onder leiding van de veiligheidsregio werken partijen aan een
calamiteitenplan en op 2 en 3 november 2016 vindt een grote overstromingsoefening op Marken
plaats.

IJssel-Vechtdelta
Eind 2015 hebben Rijk en regio de resultaten vanhet MIRT Onderzoek IJssel-Vechtdelta vastgesteld.
De regio gaat de strategie voor meerlaagsveiligheid en klimaatbestendigheid van de IJsselVechtdelta uitvoeren aan de hand van een uitvoeringsprogramma.
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Figuur 5
Strategie meerlaagsveiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta

De maatregelen zijn in te delen in vier thema’s: dynamisch peilbeheer, meerlaagsveiligheid,
klimaatbestendig ontwikkelen en innovatieve samenwerking (bijvoorbeeld samen met
marktpartijen experimenteren met financiële samenwerkingsvormen en juridische constructies).
Het Rijk ondersteunt door kennis uit te wisselen en een podium voor het project te bieden. De
regio gaat actief op zoek naar gebieden in landsdeel Oost waar meerlaagsveiligheid of ‘slimme
combinaties’ kansrijk lijken.

Voortgang maatregelen: ruimtelijke adaptatie
Overzicht van maatregelen: zie Deltaplan Waterveiligheid (bijlage I).

Overgangsgebied regio Amsterdam
Het watersysteem in deze regio heeft een beperkte flexibiliteit en kleine ingrepen kunnen al grote
gevolgen hebben. Ook zijn ruimtelijke ontwikkelingen en het watersysteem nauw met elkaar
verbonden. De gemeente Amsterdam heeft ruimtelijke adaptatie opgenomen in de Agenda
Duurzaamheid; de provincie Noord-Holland heeft dit gedaan in de Watervisie. De twee
voortrekkersprojecten Amsterdam Rainproof en Waterbestendig Westpoort krijgen beide een
vervolg. Het is de verwachting dat Amsterdam Rainproof vanaf 2017 uitwerking krijgt in zichtbare
projecten op straten, pleinen en daken en in tuinen. Voor Westpoort stellen verschillende partijen
samen een adaptatiestrategie voor vitale infrastructuur en kwetsbare objecten op die in 2017
gereed moet zijn: gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, provincie NoordHolland, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, het havenbedrijf, de veiligheidsregio en de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
Met deze inzichten gaan de partijen in 2017 ook aan een adaptatiestrategie voor de hele stad
werken. De gemeente grijpt ontwikkelingen in de stad aan om vitale infrastructuur en kwetsbare
objecten beter tegen water te beschermen met een meerlaagsveiligheidsbenadering. De
betrokken overheden gaan met beheerders van vitale en kwetsbare functies in gesprek, in eerste
instantie om het bewustzijn te vergroten. De verwachting is dat dit tot concrete geenspijtmaatregelen zal leiden.

Impactproject Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad
Verzekeraars, vastgoedeigenaren en gemeenten brengen in dit project bruikbare
handelingsperspectieven in beeld om waterschade bij particulieren door een wolkbreuk te
verminderen. Hiervoor wordt een vergelijking gemaakt tussen de daadwerkelijk geleden schade
door de wolkbreuk op 28 juli 2014 in een buurt in Amsterdam-West en de schade-informatie die de
genoemde partijen daarover hebben.
Deltaprogramma 2017 | 31

Voortgang maatregelen: zoetwater regio IJsselmeergebied
Overzicht van maatregelen: zie Deltaplan Zoetwater (bijlage II).

Operationaliseren ﬂexibel peilbeheer
Flexibel peilbeheer en ‘slim watermanagement’ vereisen intensieve samenwerking tussen de
waterbeheerders in het IJsselmeergebied. De beheerders zijn al ver gevorderd met sturingscriteria
en beslisregels voor flexibel peilbeheer. Ook hebben de waterbeheerders afspraken gemaakt over
het vergroten en delen van watersysteemkennis, het inventariseren van
optimalisatiemogelijkheden in het beheer en het verbeteren van de informatie-uitwisseling. Het
streven is om eind 2017 beslisregels voor het uitvoeren van flexibel peilbeheer gereed te hebben.

Studie robuuste natuurlijke oevers
Flexibel peilbeheer vereist robuuste oevers. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft laten
onderzoeken waar dijkversterkingen langs IJsselmeer en Markermeer te combineren zijn met
robuuste natuurlijke oevers en of deze oevers als compensatie kunnen dienen voor de tweede stap
in het flexibiliseren van het peil (na 2050). De studie brengt in beeld voor welke Natura 2000doelen deze tweede stap negatief kan uitwerken. Het blijkt juridisch lastig om de aanleg van
robuuste natuurlijke oevers nu - gekoppeld aan dijkversterkingen - in te zetten als compensatie
voor effecten van een toekomstige maatregel. Het is kansrijker om met slimme koppelingen
tussen waterveiligheid en natuur een surplus aan natuur te creëren.

Meekoppelkansen Friese IJsselmeerkust
De pre-verkenning Koppelkansen Friese IJsselmeerkust brengt in beeld hoe maatregelen om
kusterosie tegen te gaan (om te anticiperen op flexibel peilbeheer) te verbinden zijn met andere
binnen- en buitendijkse opgaven en ambities. Recreatie lijkt goede perspectieven te bieden. De
provincie Fryslân is initiatiefnemer; de Stuurgroep Gebiedsagenda Súdwesthoeke is de
opdrachtgever. De inzet is om eind 2016 afspraken te maken over een MIRT-verkenning.

Slim Watermanagement ARK-NZK
Zes waterbeheerders in de regio Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal verbeteren in het kader
van ‘slim watermanagement’ de samenwerking, om wateroverlast en zoetwatertekort zoveel
mogelijk te voorkomen. In 2016 stellen ze redeneerlijnen vast over de manier van handelen bij
dreigende wateroverlast of zoetwatertekort en in 2017 worden deze geoperationaliseerd. In 2017
werken de partijen ook aan een informatiescherm met data voor goed waterbeheer. Daarnaast
komt in 2017 een faalkansenanalyse voor het Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal gereed
voor situaties met watertekort en wateroverlast.

Innovatieve pilots IJsselmeergebied
Het Waddenfondsproject Spaarwater richt zich op innovatieve technieken voor het benutten en
opslaan van zoetwater. Druppelirrigatie blijkt tot merkbare opbrengstverbetering in de landbouw
te leiden, zoals grotere bollen en meer pootaardappels. Ook lijken er minder ziektekiemen in de
bodem te komen. Het Waddenfonds heeft de financiering voor Spaarwater verlengd, waardoor
deze klimaatpilot doorloopt tot en met 2018. Agrariërs in Flevoland zijn ook aan de slag gegaan
met Spaarwater. In vijf percelen is meetapparatuur geplaatst waarmee de agrariërs zelf de
grondwaterstand kunnen volgen. Op basis van de metingen worden in 2016 in twee percelen
maatregelen genomen om de grondwaterstand ook te sturen. De proeftuin Hunze en Aa’s omvat
meerdere projecten en heeft onder meer een eerste versie van een kansenkaart voor
waterconservering met kleine stuwen in de Veenkoloniën opgeleverd. Boeren in Drenthe doen
proeven met druppelirrigatie bij bollen, consumptieaardappelen en uien. Het hoofddoel van de
pilots is gebruikers te stimuleren om efficiënt met water om te gaan.
Het programma Hogere Zandgronden omvat maatregelen en enkele onderzoeken om de
watervraag te beperken en water te conserveren. Voorbeelden van maatregelen zijn beekherstel en
flexibel peilbeheer gericht op conservering en beregening uit grondwater.
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2.3.2 Rijnmond-Drechtsteden
Implementatie deltabeslissing Rijn-Maasdelta
Voor een beschrijving van de deltabeslissing Rijn-Maasdelta: zie DP2015.

Nut en noodzaak openhouden optie wijziging afvoerverdeling Rijn na 2050
Het doel van de studie Nut en noodzaak wijziging afvoerverdeling Rijn na 2050 is om vast te stellen
of het wenselijk en mogelijk is om de optie open te houden om de afvoerverdeling tussen de
Rijntakken na 2050 te wijzigen. In 2015 is gestart met deze studie, waarin ondermeer een
redeneerlijn met voorlopige conclusies is opgesteld. Begin 2017 wordt de rapportage van de studie
als input gebruikt voor de beslissing over het al dan niet open houden van de optie om de
afvoerverdeling op lange termijn te wijzigen.

Motie-Geurts: onderzoek zeesluizen
Naar aanleiding van een motie heeft nader onderzoek naar zeesluizen in de Nieuwe Waterweg
plaatsgevonden (plan Sluizen). De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op basis daarvan
besloten de sluizen niet op korte termijn aan te leggen, maar deze optie bij het onderzoek naar de
vervanging van de Maeslantkering als volwaardig alternatief mee te nemen (dit onderzoek start
naar verwachting rond 2040). Tot die tijd werkt de regio voortvarend verder aan de activiteiten
voor het voorkeursalternatief, als geen-spijtmaatregelen. Het Deltaprogramma houdt nieuwe
inzichten in klimaatverandering, waterveiligheid en zoetwatervoorziening in de gaten, zodat het
onderzoek zo nodig eerder kan starten. Dit besluit is in lijn met de adviezen van de Stuurgroep
Rijnmond-Drechtsteden en de deltacommissaris.
Overige voortgangsinformatie betreft het onderzoek naar maximale afvoeren van de rivieren (zie
paragraaf 2.2.3 Rivieren-Rijn en paragraaf 2.3.4 Rivieren-Maas).
De voortgang van onderzoeken over de Rijn-Maasdelta is te vinden in de Kennisagenda
(onderdelen RMD1-6).

Implementatie voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden
Informatie over de voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden: zie DP2015.

In het dichtbevolkte en economisch belangrijke gebied van Rijnmond-Drechtsteden is de
uitvoering van de voorkeursstrategie voor waterveiligheid en zoetwater op stoom. Deze
krijgt invulling met verschillende projecten, gebiedsprocessen en onderzoeken. Als rond
2040 het onderzoek naar de vervanging van de Maeslantkering start, wordt het plan
Sluizen als volwaardig alternatief meegenomen. De regio heeft nieuwe initiatieven
ontplooid, zoals de casestudie crisisbeheersing Rotterdam-Noord en het opstellen van een
gebiedsperspectief voor de noordrand van Voorne-Putten. Uit het rapport Evaluatie WaterRO blijkt dat de samenwerkingsverbanden in de regio een succesfactor zijn voor het
verbinden van water en ruimte. De evaluatie heeft ook aandachtspunten opgeleverd voor
meekoppelen, ruimtelijke adaptatie en de institutionele context. Zo kan een knelpunt
voor meekoppelen ontstaan als de verwachtingen, schaal en planning van verschillende
opgaven uiteenlopen. De regio benut deze aandachtspunten voor het vervolg.
De voortgang van onderzoeken over Rijnmond-Drechtsteden is te vinden in de Kennisagenda
(onderdelen RD1-12).

Voortgang maatregelen: waterveiligheid
Overzicht van maatregelen: zie Deltaplan Waterveiligheid (bijlage I).

MIRT Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Dit onderzoek richt zich op dijkversterkingen in combinatie met behoud en versterking van de
cultuurhistorische identiteit, de ruimtelijk kwaliteit en de economische kracht. Inmiddels zijn de
meekoppelkansen in kaart gebracht en wordt verkend of deze met oplossingen voor de
waterveiligheidsopgave te combineren zijn. Daarbij richt de aandacht zich op drie gebiedsopgaven
en drie regionale opgaven. De ambitie is te komen tot allianties met maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven om de meekoppelkansen te verzilveren. Het MIRT Onderzoek is
in het najaar van 2016 klaar.
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Integrale aanpak Hollandsche IJssel
Langs de Hollandsche IJssel spelen opgaven voor de stormvloedkering, voorlanden en dijken.
Begin 2016 hebben de bestuurders in de regio de opgaven in samenhang bekeken en
meekoppelkansen verkend. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard neemt het
initiatief voor een vervolgbijeenkomst, op basis van de uitkomsten van de landelijke POV
Voorlanden* of eerder als daar aanleiding voor is.
* POV Voorlanden
Zie DP2015, p 20-21.

Pilot Ruimtelijk Instrumentarium Dijken
In opdracht van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is onderzocht of het
huidige ruimtelijk instrumentarium volstaat om ruimte te reserveren voor toekomstige
dijkversterkingen, met de Krimpenerwaard als referentiegebied. Ook de financiële consequenties
van verschillende mogelijkheden voor dijkversterkingen en ruimtereserveringen zijn onderzocht,
en bij betrokken partijen is gepeild wat ze belangrijk vinden voor de ruimtelijke inrichting. De
conclusie is dat het instrumentarium voor ruimtelijke reserveringen op orde is. De instrumenten
zijn vooral effectief als de partijen deze inzetten op basis van een gezamenlijke gebiedsvisie. Dit
vereist bestuurlijke bereidheid en samenwerking tussen overheden, bewoners en bedrijven in het
gebied.
De onderzoekers adviseren in een proefproject ervaring op te doen met deze werkwijze. Inmiddels
is afgesproken dat als onderdeel van de POV Voorlanden een pilot plaatsvindt om samen te
werken aan een gebiedsvisie voor een dijktraject en de omgeving.

MIRT Onderzoek Meerlaagsveiligheid Dordrecht
Voor het Eiland van Dordrecht is het concept meerlaagsveiligheid uitgewerkt, met als ambitie een
zelfredzaam eiland. Het onderzoek heeft een kansrijke ‘slimme combinatie’ van maatregelen in
laag één, twee en drie opgeleverd die samen de waterveiligheidsstrategie voor een Zelfredzaam
Eiland vormen (zie figuur 6). Deze combinatie krijgt verdere uitwerking in het MIRT Onderzoek
Operationalisering strategie Zelfredzaam Eiland van Dordrecht. In 2017 besluiten gemeente,
waterschap, provincie, veiligheidsregio en Rijk samen of deze ‘slimme combinatie’ als alternatief
kan dienen voor het enkel versterken van de primaire waterkeringen.
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Figuur 6
Huidig voorstel meerlaagsveiligheidsstrategie Eiland van Dordrecht

Gebiedsperspectief Noordrand Voorne-Putten
De vier gemeenten op Voorne-Putten zijn gestart met de nadere uitwerking van de kansen voor
meerlaagsveiligheid en meekoppelkansen bij (mogelijke) dijkversterking aan de noordrand van
Voorne-Putten. Als eerste stap bepalen de partijen de afbakening (thematisch en ruimtelijk) en de
accenten van het project. Hierbij houden ze rekening met de programmering van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma 2017-2021, het project Gebiedsprofiel dijken van de provincie
Zuid-Holland en de normering van compartimenteringskeringen.

Casestudie crisisbeheersing Rotterdam-Noord
De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond voert samen met de waterschappen, Rijkswaterstaat en
de gemeente een casestudie uit naar verbetering van de crisisbeheersing bij overstromingen door
het ontsluiten en ontwikkelen van kennis. De studie levert in 2016 handvatten op voor een betere
crisisbeheersing in verschillende crisisfasen, van het ontstaan van dreiging tot en met herstel van
een ondergelopen gebied. Een van de opgaven is invulling tegeven aan ‘verticaal evacueren’.
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Rivier als Getijdenpark
Het project Rivier als Getijdenpark bestaat onder meer uit maatregelen voor groene oevers die
bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid. Inmiddels is de Groene Poort Zuid
(landtong Rozenburg) in uitvoering. Hier komt een nieuwe 'vooroever' waarachter een luw
intergetijdengebied kan ontstaan. Daar is natuurontwikkeling in combinatie met recreatie
mogelijk. De uitvoering bij Mallegat en Nassauhaven (Feijenoord) is in voorbereiding en voor vijf
andere locaties zijn plannen in ontwikkeling.

Maeslantkering
Dit onderzoek moet duidelijk maken of de veiligheid in Rijnmond-Drechtsteden te verbeteren is
door de faalkans van de Maeslantkering te verkleinen of door rekening te houden met partieel
functioneren van de kering. Het deelonderzoek naar de vraag of partieel functioneren fysiek
mogelijk is, is bijna klaar. In de loop van 2016 is ook het deelonderzoek gereed dat de
mogelijkheden voor het verkleinen van de faalkans in beeld brengt. Daarmee is het onderzoek
eind 2016 afgerond.

Figuur 7
Uitvoeringsagenda Rijnmond-Drechtsteden

Voortgang maatregelen: ruimtelijke adaptatie
Overzicht van maatregelen: zie Deltaplan Waterveiligheid (bijlage I).

Strategische adaptatieagenda buitendijks gebied
De gemeenten Rotterdam en Dordrecht en het havenbedrijf Rotterdam werken in 2016 samen met
partners aan vier pilotprojecten om te komen tot een strategische adaptatieagenda voor
buitendijkse gebieden in Rijnmond-Drechtsteden.

Pilot Noordereiland en pilot Dordrecht
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Pilot Noordereiland en pilot Dordrecht
Voor de pilots Noordereiland en historisch havengebied Dordrecht zijn de kwetsbaarheid van
woningen en potentiële maatregelen op woningniveau in beeld gebracht. Een conclusie voor
Noordereiland is dat eigenaren van panden bereid zijn te investeren, maar ook behoefte hebben
aan meer kennis over effectieve maatregelen. Een conclusie voor Dordrecht is dat de
bewustwording door middel van communicatie is toegenomen, maar dat een betere borging van
deze communicatie noodzakelijk is. De twee pilots vormen samen het impactproject
Adaptatieagenda voor het buitendijkse gebied van Dordrecht en Rotterdam.

Pilot Merwe-Vierhavens
De pilot Merwe-Vierhavens heeft een analyse van waterveiligheidsrisico’s in het gebied en een
adaptatiestrategie opgeleverd. Deze zijn al onderdeel van de ontwikkelvisie voor het gebied. De
daadwerkelijke uitwerking komt tot stand als nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied.

Pilot waterveiligheid Botlek
Het Haven en Industrieel Complex (HIC) van Rotterdam ligt grotendeels buitendijks. In de pilot
waterveiligheid Botlek hebben belanghebbenden samen de huidige overstromingsrisico’s
geanalyseerd. In werksessies hebben zij de gevolgen voor vitale en kwetsbare functies zoals
tankopslag, raffinaderijen, een snelweg, elektriciteit, aardgasvoorziening, drink- en afvalwater,
riolering en telecom onderzocht. Een projectgroep van Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat,
gemeente Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu begeleidt de pilot. Parallel
hieraan heeft een aantal bedrijven voor de eigen objecten risicoanalyses uitgevoerd. De
projectgroep waterveiligheid Botlek wil in samenspraak met belanghebbenden in 2016 een
strategische adaptatieagenda ontwikkelen. De agenda geeft eerste inzichten in de maatregelen die
overheden en/of bedrijven kunnen treffen om risico’s te beperken of te voorkomen en wat
daarvoor het beste moment is.

Resilience Strategy Rotterdam
Rotterdam is in het najaar van 2013 geselecteerd om deel te nemen aan het prestigieuze programma 100
Resilient Cities (100RC), naast bijvoorbeeld New York en Londen. Dit programma - een initiatief van de
Rockefeller Foundation - wil steden overal ter wereld helpen hun veerkracht te versterken als antwoord op
fysieke, sociale en economische uitdagingen van de 21ste eeuw, waaronder overstromingen en
klimaatverandering. Met ondersteuning van het 100RC-netwerk heeft Rotterdam een Resilience
Strategy voor de stad opgesteld. Een van de doelstellingen van de strategie is ‘Klimaatbestendig Rotterdam
naar een nieuw niveau’, onder meer door kleinschalige initiatieven op te schalen en de crisisbeheersing bij
overstromingen te versterken. Aandacht voor cyberveiligheid, ook in het waterbeheer, en klimaatbestendige
vitale infrastructuur zijn prioriteiten. Het werken aan ruimtelijke adaptatie en waterveiligheid in Rotterdam
worden met deze strategie versterkt. Het lidmaatschap van het internationale netwerk geeft de steden de
kans de eigen kennis en ervaringen op het gebied van klimaatadaptatie te laten zien en te leren van de kennis
en ervaringen van andere steden.

City Deal Ruimtelijke adaptatie
Vier steden en drie waterschappen in Rijnmond-Drechtsteden nemen deel aan de City Deal
Ruimtelijke adaptatie (zie paragraaf 2.2.2).

Impactproject Proeftuin Agniesebuurt/Zomerhofkwartier (tweede tranche)
Een consortium van woningbouwcorporatie Havensteder, Hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard en ontwerpbureaus ontwikkelt samen met de gemeente Rotterdam kennis
over een klimaatbestendige inrichting van de woningen die de corporatie in bezit heeft (op bloken buurtniveau), met aandacht voor ruimtelijke, programmatische, juridische, financiële en
organisatorische aspecten. Dit leidt tot een voorstel voor drie bouwblokken in de Agniesebuurt en
het Zomerhofkwartier. Voor ten minste één blok begint in 2016 de realisatie. Het doel van het
impactproject is te komen tot een aanpak voor een ‘Klimaatblok’ die voor alle partijen
meerwaarde oplevert en ook op andere plaatsen toepasbaar is door marktpartijen en overheden.

Voortgang maatregelen: zoetwaterregio West-Nederland
Overzicht van maatregelen: zie Deltaplan Zoetwater (bijlage II).
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Waterbeschikbaarheid
Om inzicht te krijgen in de zoetwaterbeschikbaarheid en de bijbehorende beheerinspanning zijn
acht pilots gestart en is één pilot in voorbereiding. De pilot Haarlemmermeer is beschreven in
paragraaf 2.2.3. Bij alle pilots zijn ook de gebruikers betrokken. Daarnaast dragen de regionale
partijen actief bij aan de Communities of Practice over waterbeschikbaarheid die het
deltaprogramma Zoetwater organiseert.

Zoetwatermaatregelen
Voor de capaciteitstoename van de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) wordt in 2016 de
verkenningsfase afgerond. Het doel is te komen tot een voorkeursalternatief voor
klimaatbestendige waterinlaat in het Amsterdam-Rijnkanaal voor de KWA. In 2016 is ook de
verkenning voor het project Bypass Irenesluizen gestart, gericht op voldoende zoetwateraanvoer
in het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor het project Slim Watermanagement gaan in 2016 vijf
deelprojecten van start op basis van de mogelijkheden die in 2015 zijn geïnventariseerd. Eind 2016
start ook de planuitwerking van de maatregel Optimalisatie Watervoorziening Brielse Meer. Naast
grote projecten met een bijdrage uit het Deltafonds pakt de regio ook kleinere projecten op, zoals
onderzoek naar ondergrondse berging van hemelwater, inzet op flexibelere peilhandhaving en
effectievere doorspoeling, maatregelen op bedrijfsniveau in de landbouw- en drinkwatersector en
een aantal pilots om de waterbeschikbaarheid uit te werken. Tot slot zijn regionale overheden en
maatschappelijke partijen joint fact ﬁnding gestart over verdere uitbreiding van de wateraanvoer
naar West-Nederland en de alternatieven daarvoor, waaronder een permanente oostelijke
aanvoerroute.

Innovatieve klimaatpilot Zoetwaterfabriek
De Groote Lucht
Deze pilot bij Hoogheemraadschap van Delfland heeft als doel zicht te krijgen op de
toepasbaarheid van effluent na verschillende manieren van zuivering en op de mogelijkheden
voor opschaling van de pilot. Het waterproduct kan onder meer bruikbaar zijn voor
peilhandhaving en proceswater voor de industrie en daarmee bijdragen aan de
zoetwatervoorziening. In 2016 starten testen met een ozoninstallatie.
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2.3.3 Rivieren - Rijn
Implementatie deltabeslissing Rijn-Maasdelta
Voor een beschrijving van de deltabeslissing Rijn-Maasdelta: zie DP2015. De implementatie van de
deltabeslissing heeft het afgelopen jaar nieuwe voortgangsinformatie over het onderzoek naar
piekafvoeren in de Rijn opgeleverd (zie hierna). Overige voortgangsinformatie betreft het
onderzoek naar maximale afvoeren van de Maas (zie paragraaf 2.3.4) en het plan Sluizen (zie
paragraaf 2.3.1).

Piekafvoeren Rijn
Voor de veiligheidsmaatregelen langs de Rijn is het belangrijk te weten welke afvoeren bij Lobith
Nederland binnen kunnen komen en wat de kans daarop is, nu en in de toekomst. Dit is met de
nieuwe methode GRADE berekend voor de klimaatscenario’s van het KNMI. Hieruit blijkt dat de
maximale afvoer van 18.000 m3/s in 2100 een aannemelijke bovengrens is, op grond van de
inzichten in de afvoertoename, het effect van overstromingen in Duitsland en het effect van
Duitse maatregelen (zowel preventieve als noodmaatregelen). Die bovengrens van de afvoer blijft
daarom het uitgangspunt van het Deltaprogramma. De bovengrens is niet alles bepalend.
Afhankelijk van de van toepassing zijnde norm en het faalmechanisme wordt een range aan
afvoeren in de berekeningen betrokken.

Implementatie voorkeursstrategie Rivieren - Rijn
Informatie over de voorkeursstrategie Rivieren: zie DP2015.

De voorkeursstrategie voor de Rijn blijft een krachtig samenspel tussen dijkversterking en
rivierverruiming. De dijkversterkingsopgave is groot en urgent, met name langs de Waal en
in de IJssel-Vechtdelta. De waterschappen en het Rijk pakken dit op in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het najaar van 2015 heeft het Bestuurlijk
Platform Rijn het regionale voorstel voor rivierverruimende maatregelen tot 2028 aan de
minister van Infrastructuur en Milieu gestuurd. Inmiddels zijn twee MIRT-verkenningen
voor rivierverruimende maatregelen van start gegaan: hoogwatergeul Varik-Heesselt en
Rivierklimaatpark IJsselpoort. Parallel hieraan werken partijen gezamenlijk aan een
aanpak voor rivierverruiming voor de lange termijn, in samenhang met dijkversterking.
Dit gebeurt in het kader van de nadere uitwerking en actualisatie van de voorkeursstrategie
in het project Ambitie rivierverruiming Rijn en Maas. Hier doen het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (inclusief Rijkswaterstaat), het
Hoogwaterbeschermingsprogramma en de provincies, waterschappen en gemeenten die
zitting hebben in het Bestuurlijk Platform Rijn, de stuurgroepen voor de afzonderlijke
Rijntakken, de Stuurgroep Delta Maas en de staf deltacommissaris aan mee.
De voortgang van onderzoeken over de Rivieren is te vinden in de Kennisagenda (onderdelen R18). De voortgang van dijkversterkingen staat in het Deltaplan Waterveiligheid (bijlage I).

Ambitie rivierverruiming lange termijn Rijn en Maas
Vanwege nieuwe inzichten (onder meer in de nieuwe normen) en resultaten uit lopende
onderzoeken en projecten (zie hierna en bij voorkeursstrategie Maas) vindt een actualisatie van de
voorkeursstrategie plaats. De partijen in het Bestuurlijk Overleg MIRT Oost en Zuid hebben in
november 2015 besloten concrete en haalbare doelen voor rivierverruiming te stellen, in
samenhang met dijkversterking. Daarna hebben het Bestuurlijk Platform Rijn en Stuurgroep
Deltaprogramma Maas opdracht gegeven de gezamenlijk ambitie voor rivierverruiming voor de
lange termijn in samenhang met dijkversterkingen te concretiseren. De concretisering vindt plaats
per riviertak (Waal, Nederrijn-Lek, IJssel, Maas), met ruimte voor maatwerk. Dit leidt tot een
structurele basis voor rivierverruiming en heldere uitgangspunten voor dijkversterking. Deze
opdracht is gegeven aan de werkgroep Rivierverruiming Rijn en Maas met vertegenwoordigers van
Rijk (inclusief Rijkswaterstaat), Deltaprogramma Rijn, Deltaprogramma Maas,
Hoogwaterbeschermingsprogramma en staf deltacommissaris.

Deltaprogramma 2017 | 39

In het eerste kwartaal van 2017 formuleren Rijk en regio gedragen, haalbare en te verantwoorden
maatregelenpakketten voor rivierverruiming, in relatie tot dijkversterking. Dit gebeurt voor de
gehele Maas en voor de Rijn op het niveau van de drie riviertakken (Waal-Merwedes, IJssel en
Nederrijn-Lek) en het splitsingspuntengebied. Op basis hiervan maken Rijk en regio’s uiterlijk
eind 2017 (voor de Rijntakken) en eerste helft 2018 (voor de Maas) afspraken over de gezamenlijke
ambitie voor rivierverruiming voor de lange termijn (in samenhang met dijkversterking) en
vertalen ze deze ambitie naar een waterstandsdaling (waterstandslijn) tot 2050 en de periode
daarna. Deze waterstandsdaling vormt het uitgangspunt voor dijkversterkingen en wordt
vastgelegd in het ontwerpinstrumentarium (OI2018). De uitgewerkte maatregelenpakketten voor
rivierverruiming dienen als startpunt, maar uitwisseling van maatregelen is daarbinnen mogelijk.
De ambitie wordt mede gebaseerd op een maatschappelijke kosten-batenanalyse en op
besliscriteria en -informatie die vooraf bestuurlijk worden overeengekomen. Het uiteindelijke
doel is te komen tot een voortrollende programmering en uitvoering van rivierverruimende
maatregelen in samenhang met dijkversterking. Dit komt overeen met het eerste parallelle spoor
zoals in DP2016 beschreven.

Verdiepende onderzoeken rivierverruiming
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoekt de kostenbesparing van rivierverruiming
op de dijkversterkingsopgave langs de Waal, de IJssel en de Maas. Dit wordt benut voor de ambitie
rivierverruiming lange termijn. De kostenbesparing varieert per riviertak. Zo lijkt het erop dat
rivierverruimende maatregelen langs de Waal bij een integrale waterstandsdaling meer
kostenbesparingen opleveren dan langs de IJssel. Uit de studie Rivierverruiming in een robuust
rivierengebied blijkt wel dat het overstromingsrisico sterker afneemt met rivierverruiming dan
met alleen dijkversterking. In 2016 krijgt deze studie een vervolg, door de effecten van
rivierverruimingsmaatregelen per dijktraject te bepalen. Tevens brengt het ministerie van
Infrastructuur en Milieu de meekoppelkansen met andere rijksdoelen in beeld; dit zal in het
najaar van 2016 gereed zijn.

Nader onderzoek Werkendam/Merwedes
Een van de maatregelen in de voorkeursstrategie Rivieren is de dijkverlegging Werkendam. Voor
deze maatregel is echter geen regionaal draagvlak. Nader onderzoek heeft een alternatief
maatregelenpakket opgeleverd dat minder impact op de omgeving heeft en aanmerkelijk
goedkoper is dan dijkverlegging: nevengeulen bij Sleeuwijk, Avelingen en in de uiterwaarden van
Werkendam en het doorstroombaar maken van de Beatrixhaven. Het Bestuurlijk Platform Rijn
heeft in april 2016 vastgesteld dat een definitieve bevestiging van het al dan niet meenemen van de
maatregel dijkverlegging Werkendam zal worden meegenomen in de ambitie voor
rivierverruiming op de lange termijn.

Onderzoek splitsingspuntengebied
In 2015 is het onderzoek naar het splitsingspuntengebied in de Rijntakken gestart. De studie heeft
het effect van vijf combinaties van maatregelen in het splitsingspuntengebied op de waterstanden
en de afvoerverdeling in beeld gebracht (zie figuur 8). Globaal gezien geldt voor alle varianten dat
de beleidsmatig vastgestelde afvoerverdeling bij een afvoer van 17.000m3/s in stand kan blijven.
De effecten bij lagere afvoeren kunnen echter aanzienlijk zijn. Het onderzoek laat zien hoe
rivierverruiming in het splitsingspuntengebied tot ver benedenstrooms doorwerkt langs alle
riviertakken. Provincie Gelderland heeft effecten van de maatregelen in het
splitsingspuntengebied op de omgeving en verbindingen met andere beleidsopgaven in beeld
gebracht. Het onderzoek en het rapport krijgen een vervolg in de ambitie voor rivierverruiming
voor de lange termijn, die in het kader van de actualisatie van de voorkeursstrategie wordt
opgesteld. Daarmee borgen de partijen goede afstemming over maatregelen en afwegingen over
rivierverruiming en dijkversterkingen langs alle Rijntakken (Waal-Merwedes, IJssel en NederrijnLek) en in het splitsingspuntengebied, in verband met effecten op de afvoerverdeling.
Uitgangspunt is dat de beleidsmatig vastgestelde afvoerverdeling ongewijzigd blijft.
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Figuur 8
Schematische weergave splitsingspuntengebied en onderzochte maatregelen

Onderzoek Rijnstrangen
De provincie Gelderland heeft samen met de andere overheden onderzocht hoe de ruimtelijke
ontwikkeling in het Rijnstrangengebied kan doorgaan ondanks de ruimtelijke reservering voor
retentie. Ontwikkelingen die in het bestemmingsplan passen, zijn in ieder geval toegestaan:
nieuwe natuur en infrastructuur, uitbreiding van agrarische bedrijven, verbouw of nieuwbouw
van woningen en een vakantiepark. Initiatiefnemers van nieuwe ontwikkelingen doen er goed
aan vroegtijdig het gesprek aan te gaan met de gemeente. Sinds de reservering in 2005 waren alle
gewenste ontwikkelingen mogelijk. Dit is deels te verklaren doordat Rijnstrangen tot 1960 ook
waterbergingsgebied was. De resultaten zijn daarom niet zonder meer geldig voor andere
reserveringsgebieden, maar de aanpak en denklijn wel. Ook in andere gebieden geldt: een
reservering zet het gebied niet op slot, ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan kunnen
doorgaan en bij nieuwe ontwikkelingen is een vroegtijdig gesprek met de gemeente van groot
belang.

Gebiedsreserveringen
Vier gebiedsreserveringen voor toekomstige hoogwatermaatregelen zijn in het nieuwe Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)* vervallen, conform DP2015: de gebiedsreservering
voor de Hoogwatergeul Zutphen (er zijn alternatieve buitendijkse maatregelen), dijkteruglegging
Noorddiep (deze maatregel is niet kosteneffectief en er zijn alternatieven), dijkteruglegging
Heesselt (vervangen door een nieuwe reservering voor de hoogwatergeul Varik-Heesselt) en het
Reevediep bij Kampen (niet meer nodig door versnelde uitvoering van fase 2).
* (Barro)
Staatsblad 2016 202.
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Betrokkenheid maatschappelijke organisaties
Nieuw in de samenwerking rond de Rijn is dat sinds oktober 2015 twee vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties aan het Bestuurlijk Platform Rijn deelnemen: een
vertegenwoordiger van de Spiegelgroep Waal-Merwedes en een vertegenwoordiger van de
Klankbordgroep van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Water Rijn Oost/Midden. Ook zijn
afspraken gemaakt met maatschappelijke organisaties over het delen van onderzoeksresultaten
over de Rijn.

Voortgang maatregelen: waterveiligheid
Overzicht van maatregelen: zie Deltaplan Waterveiligheid (bijlage I).

Dijkversterking
Het programmavoorstel 2017-2022 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma bevat een groot
aantal projecten in het rivierengebied. Nieuw in het programma zijn projecten die anticiperen op
de nieuwe normen (zie paragraaf 2.2.1). Onder meer starten langs de Nederrijn de verkenning
Grebbedijk en langs de IJssel de verkenning Zwolle-Olst (eind 2016). Langs de Waal start een
verkenning van het dijktraject Wolferen-Sprok waarbij de samenhang met de dijkteruglegging
Oosterhout uit de voorkeursstrategie Rivieren wordt meegenomen. De Projectoverstijgende
Verkenning (POV) Centraal Holland is in afronding.

Meekoppelkansenkaart
Bij dijkverbeteringen doen zich kansen voor om opgaven, ambities en wensen voor economie, natuur en
recreatie te verbinden met waterveiligheid. Voor geprogrammeerde projecten zijn waterschappen hierover in
gesprek met gebiedspartners. Voor de dijkversterkingen langs de IJssel zijn in Overijssel vroegtijdige
gesprekken gevoerd op basis van een meekoppelkansenkaart. Op deze kaart staan alle potentiële initiatieven
die te koppelen zijn aan veiligheidsmaatregelen uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Medewerkers
van gemeenten, waterschap en provincie en eventuele andere belanghebbenden houden de kaart actueel.
Geïnspireerd door dit voorbeeld onderzoeken de provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland nu of ze
zo’n kaart kunnen ontwikkelen voor de Waal.

MIRT-verkenningen rivierverruimende maatregelen
Op basis van het regionaal voorstel heeft de minister van Infrastructuur en Milieu ingestemd met
de start van de MIRT-verkenningen hoogwaterveiligheid Varik-Heesselt en Rivierklimaatpark
IJsselpoort. Beide projecten bieden kansen voor combinaties met andere functies. De verkenning
Varik-Heesselt vindt plaats in afstemming met het dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg uit
het Hoogwaterbeschermingsprogramma, op basis van een gedragen startdocument conform de
motie Smaling c.s.* Omdat de verkenning Varik-Heesselt en de dijkverbetering Tiel-Waardenburg
inhoudelijk en procedureel met elkaar samenhangen, werken de beide projecten toe naar één
voorkeursalternatief en één geïntegreerd besluit, via één m.e.r.-procedure. Dijkverbetering is in
ieder geval nodig. In de verkenning staat de vraag centraal of en hoe rivierverruiming in
aanvulling daarop een bijdrage kan leveren. Voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort stellen de
partijen een integrale gebiedsopgave op voor waterveiligheid en duurzame ontwikkelingsruimte
voor natuur, recreatie en bedrijvigheid, rekening houdend met de effecten op de afvoerverdeling.
De gebiedsopgave vormt de basis voor een gedragen voorkeursalternatief. Voor deze verkenning
zijn ook de resultaten van het Onderzoek splitsingspuntengebied van belang. Beide verkenningen
zijn naar verwachting in het voorjaar van 2018 klaar.
* motie Smaling c.s.
Kamerstuk 34 300 J, nr. 13.

Grebbedijk
De Grebbedijk is opgenomen in de programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma
2017-2022. De provincies Gelderland en Utrecht, waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente
Wageningen hebben besloten een brede verkenning uit te voeren naar de ambitie voor de
Grebbedijk. Ze willen de verkenning ook richten op de ruimtelijke opgaven of
gebiedsontwikkelingen die te verbinden zijn met de waterveiligheidsopgave en de kansen voor
een Deltadijk. De programmering in het Hoogwaterbeschermingsprogramma markeert de start
van de verkenning, waarbij de gebiedspartners ambitie hebben om de verkenning versneld uit te
voeren.
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Versnelling Reevediep 2e fase
Fase 1 van Reevediep is in 2015 in uitvoering gegaan, met de aanleg van een hoogwatergeul tussen
de IJssel en het Drontermeer en baggerwerk in de IJssel om het zomerbed te verlagen. Rijk en
regio hebben eind 2015 besloten ook te starten met de 2e fase. Deze fase bestaat uit het
verwijderen van de Roggebotsluis en de Roggebotkering en de bouw van een nieuwe brug, in
samenhang met de reconstructie van de provinciale weg. Ook wordt de Drontermeerdijk versterkt.
In de Reevedam komt een schutsluis met spuiwerk en een aangepast inlaatwerk. Bij
recreatiegebied Roggebot komen maatregelen voor de bescherming tegen hoogwater. Daarmee
kan het Reevediep bij hoogwater ongeveer een kwart van het IJsselwater afvoeren en daalt de
waterstand tussen Zwolle en Kampen 50 cm tot één meter. Na afronding van de 2e fase kan het
Reevediep nog vaker meestromen, waardoor de dijkversterkingsopgave langs de IJssel kleiner
wordt. Het versnellen van de 2e fase levert een besparing op van ruim € 10 miljoen, omdat een
aantal tijdelijke maatregelen niet nodig is. Het werk is naar verwachting in 2022 klaar, drie jaar
eerder dan gepland.

MIRT Onderzoek IJssel-Vechtdelta
Zie IJsselmeergebied, paragraaf 2.3.1.

Voortgang maatregelen: ruimtelijke adaptatie
Overzicht van maatregelen: zie Deltaplan Waterveiligheid (bijlage I).

Gebiedsontwikkeling Kop van de Betuwe
Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland hebben voor dit gebied een
gebiedsontwikkeling ingezet om samen met gebiedspartners de zelfvoorzienendheid en de
zelfredzaamheid van burgers en gebruikers te vergroten. In 2015 is een onderzoek naar
meerlaagsveiligheid gestart. Het doel is logische combinaties van maatregelen in de ruimtelijke
inrichting en rampenbestrijding te verkennen voor verbetering van de waterveiligheid. Een
tweede onderzoek brengt in beeld of het mogelijk is oppervlaktewater te benutten voor de opslag
of winning van energie (thermisch en elektrisch). Een derde verkenning betreft een van de twintig
pilots waterbeschikbaarheid die in Nederland zijn opgestart.

Coalitie Ruimtelijke adaptatie Regio Utrecht
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zes Utrechtse gemeenten, de provincie Utrecht en
de Veiligheidsregio Utrecht werken aan ruimtelijke adaptatie volgens een gezamenlijk plan van
aanpak. In 2015 voerden ze een stresstest uit en ontwikkelden lokale stresstesten. Ook deelden ze
ervaringen met maatregelen en watergovernance met elkaar en zijn ‘ koploperprojecten’ in beeld
gebracht. Voor gebieden met bodemdaling (veenweide) werd de seriousgame RE:PEAT ontwikkeld,
een hulpmiddel voor langetermijn planvorming inclusief klimaateffecten.

Voortgang maatregelen: zoetwaterregio Rivierengebied
Overzicht van maatregelen: zie Deltaplan Zoetwater (bijlage II).

Onderzoek langsdammen en proefproject Boven-Rijn
Rijkswaterstaat heeft in de Waal als pilot langsdammen aangelegd tussen Tiel en Ophemert en
tegelijkertijd de kribben op dat traject weggehaald. De langsdammen, die parallel aan de oever
liggen, verbeteren de waterafvoer bij hoogwater en hebben ook als doel de rivierbodemdaling te
verminderen. De rivierbodemdaling zet door het menselijk ingrijpen in de laatste eeuwen gestaag
door. Doordat sluizen en hardere delen van de rivierbodem niet meezakken, leidt dat bij laagwater
in toenemende mate tot problemen voor de scheepvaart, de zoetwaterlevering aan het regionale
watersysteem (er zijn extra pompen nodig) en verdroging van de uiterwaarden door lagere
grondwaterstanden. Daarnaast kan bodemdaling op termijn een probleem voor de
hoogwaterveiligheid zijn, omdat deze de verdeling van het water over de Rijntakken kan
verstoren.
Een andere mogelijke maatregel om rivierbodemdaling tegen te gaan is het aanbrengen van zand
en grind op de rivierbodem. In april 2016 heeft Rijkswaterstaat een proefproject uitgevoerd in de
Boven-Rijn bij Tolkamer door een laag grind en zand van 30 cm aan te brengen in het diepe deel
van de rivierbodem. Naar verwachting zullen het zand en grind zich op een natuurlijke manier
verspreiden in de rivier. Rijkswaterstaat werkt voor dit proefproject samen met de Duitse
zusterorganisatie Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein. Nederland heeft geen
praktijkervaring met het toevoegen van grind en zand aan de rivierbodem. Duitsland heeft sinds
de jaren tachtig positieve ervaringen opgedaan met het toevoegen van grind. Deze ervaringen zijn
echter niet een-op-een te vertalen naar de Nederlandse situatie. De rivierbodem in Duitsland is
veel grover en harder en daardoor minder dynamisch dan in Nederland. Daarom stort Nederland
fijner grind en zand dan Duitsland.
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De komende jaren gaat Rijkswaterstaat de effecten van beide proefprojecten meten. De resultaten
komen in 2020 en 2022 beschikbaar.

Samenwerking met Duitsland
Langs de Rijn wordt op verschillende vlakken met Duitsland samengewerkt: bilateraal in het grensgebied, en
op het niveau van het stroomgebied van de grote rivieren via de Internationale Commissie voor de
Bescherming van de Rijn. Afstemming over hoogwaterbeschermings-maatregelen vindt plaats in het kader
van de Richtlijn Overstromingsrisico’s. Voor de Rijn zijn op het niveau van het gehele stroomgebied afspraken
gemaakt over de doelen en maatregelen tot 2021 voor de waterveiligheid. Deze doelen en concrete
maatregelen staan in het internationale overstromingsrisicobeheerplan 2016-2021 dat de Internationale
Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) eind 2015 heeft vastgesteld.
Het Actieplan Hoogwater Rijn 1998-2020 vormt de basis van de samenwerking en het
overstromingsrisicobeheerplan voor het stroomgebied. De ICBR monitort de voortgang en het effect van de
maatregelen. Duitsland heeft aangegeven zijn dijkverbeteringsprogramma te willen afronden en de geplande
rivierverruimingsprojecten uit het overkoepelende overstromingsrisicobeheerplan 2016-2021 op niet al te
lange termijn uit te voeren.
De waterveiligheidsnormen zijn in Duitsland lager dan in Nederland. Noordrijn-Westfalen gaat bijvoorbeeld
aan de grens met Nederland uit van overschrijdingskansen van circa eens per 500 jaar, terwijl Nederland op
dit moment een overschrijdingskans van 1/1250 per jaar kent. Noordrijn-Westfalen gaat daarmee voor de
dijken in de grensregio ook uit van lagere maatgevende afvoeren bij het ontwerpen van dijken (14.500 m3/s
in plaats van 16.000 m3/s in Nederland). Daarentegen kent Duitsland strengere ontwerpeisen (zoals een
grotere waakhoogte), waardoor de hoogte van de Duitse dijken bij de grens bovenstrooms van Lobith niet
afwijkt van de hoogte van onze dijken.
Het streven is dat Nederland per 1 januari 2017 overstapt op nieuwe normen voor primaire keringen. Bij de
implementatie van de nieuwe normen wordt rekening gehouden met mogelijke toekomstige scenario’s en
maatregelen die Duitsland kan treffen. Duitsland zet retentiemaatregelen vanwege de lagere normen al in bij
omstandigheden die voor Nederland nog niet maatgevend zijn. Door de lagere normen zullen in Duitsland
ook al bij lagere afvoeren overstromingen plaatsvinden dan in Nederland. Het effect van deze
overstromingen is bij Lobith groter dan het effect van de Duitse rivierverruimings- en retentiemaatregelen.
Ook moet rekening gehouden worden met het feit dat Duitse overheden bij extreme rivierafvoeren
noodmaatregelen zullen treffen (zandzakken plaatsen) om dreigende overstromingen te voorkomen of te
beperken. Dit is meegenomen in de berekeningen van de extreme afvoeren met de methode GRADE.
Samen met Noordrijn-Westfalen doet Nederland op dit moment onderzoek naar het overstromingsrisico in
het grensgebied, met als doel inzicht te krijgen in een effectieve bescherming van het grensgebied. Het
onderzoek richt zich op het toepassen van de Nederlandse risicobenadering zoals ontwikkeld in het
Deltaprogramma. Het onderzoek brengt de verschillen in veiligheidsaanpak in beeld en de betekenis daarvan
voor de veiligheid van inwoners aan weerszijden van de grens, om de toekomstige
hoogwaterveiligheidsmaatregelen goed op elkaar te kunnen afstemmen. De resultaten komen in 2017
beschikbaar.
Goede en tijdige informatie over waterstanden is cruciaal voor de crisisbeheersing bij overstromingsdreiging.
Het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) meet en berekent onder andere waterstanden in de
grote rivieren en maakt verwachtingen voor hoogwaterstanden met modellen. Het WMCN heeft afspraken
met vergelijkbare instituten in Duitsland gemaakt over de uitwisseling van gegevens.
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2.3.4 Rivieren - Maas
Implementatie deltabeslissing Rijn-Maasdelta
Voor een beschrijving van de deltabeslissing Rijn-Maasdelta: zie DP2015. De implementatie van de
deltabeslissing heeft het afgelopen jaar nieuwe voortgangsinformatie over het onderzoek naar
piekafvoeren in de Maas opgeleverd (zie hierna). Overige voortgangsinformatie betreft het
onderzoek naar maximale afvoeren van de Rijn (zie paragraaf 2.3.3) en het plan Sluizen (zie
paragraaf 2.3.1).

Maximale afvoer Maas
Voor de veiligheidsmaatregelen langs de Maas is het belangrijk te weten hoeveel water maximaal
Nederland binnen kan komen, nu en in de toekomst. Langs de Maas zijn zeer uiteenlopende
normen van toepassing. Dat betekent dat afvoeren met heel verschillende kansen van voorkomen
relevant zijn. Met de methode GRADE is de afvoerstatistiek van de Maas opnieuw berekend. De
resultaten worden met de betrokken partijen in de Maas besproken, evenals nadere keuzen die
voor het ontwerpinstrumentarium 2018 moeten worden gemaakt over de toe te passen scenario’s
en debieten.

Implementatie voorkeursstrategie Rivieren - Maas
Informatie over de voorkeursstrategie Rivieren: zie DP2015.

De voorkeursstrategie Maas bestaat uit een krachtig samenspel tussen dijkversterkingen
en rivierverruiming. De Maasregio is gestart met een actualisatie van de
voorkeursstrategie. In het najaar van 2016 komt het Regionaal voorstel Maas gereed. Dat
biedt de contouren voor de maatregelen tot 2028 en voorstellen om voor een aantal
projecten MIRT-verkenningen te starten. Tegelijkertijd werkt de Maasregio aan een
uitvoeringsstrategie voor de lange termijn voor rivierverruiming en dijkversterking langs
de Maas. De Stuurgroep Deltaprogramma Maas werkt hiervoor samen met het ministerie
van Infrastructuur en Milieu (inclusief Rijkswaterstaat), het
Hoogwaterbeschermingsprogramma, staf deltacommissaris en de provincies,
waterschappen en gemeenten die zitting hebben in het Bestuurlijk Platform Rijn en de
stuurgroepen voor de afzonderlijke Rijntakken.
De voortgang van onderzoeken over de Rivieren is te vinden in de Kennisagenda (onderdelen R18).

Ambitie rivierverruiming lange termijn Rijn en Maas
De wijze waarop de ambitie voor rivierverruiming op de lange termijn tot stand komt, is
beschreven bij Rivieren-Rijn, paragraaf 2.3.3. Voor de Maas betreft dit een ambitie op het niveau
van de gehele Maas (Maasvallei en Bedijkte Maas samen). Op basis hiervan formuleren Rijk en
regio in de eerste helft van 2018 een haalbare en gedragen gezamenlijke ambitie voor
rivierverruiming (in samenhang met dijkversterking) voor de lange termijn en vertalen ze deze
naar een waterstandsdaling (waterstandslijn) tot 2050 en daarna. Voor de Maas geldt als
aandachtspunt de compenserende maatregelen voor het opheffen van de overstroombaarheid van
de Limburgse keringen (systeemwerking).

Actualisatie voorkeursstrategie
Het lijkt erop dat de opgaven ten gevolge van de nieuwe normen voor waterveiligheid langs de
Bedijkte Maas sterker variëren dan was aangenomen bij het opstellen van de voorkeursstrategie.
Dit blijkt uit voorlopige resultaten van een onderzoek naar het verschil tussen de huidige
overstromingskans en de nieuwe normen. Daarnaast lijkt er zowel voor de Bedijkte Maas als de
Maasvallei een grotere sterkte-opgave te zijn (piping). Ook worden hogere afvoeren verwacht
vanuit België bij extreme omstandigheden. Dit kan leiden tot een andere verdeling tussen
dijkversterking en rivierverruiming. De partijen langs de Maasvallei en de Bedijkte Maas gaan de
voorkeursstrategie op basis daarvan actualiseren. De regio en het Rijk stellen daarnaast een
strategisch kader op om de toekomstige rivierverruiming en dijkversterking in samenhang tot
stand te brengen.
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Onderzoek kostenreductie dijkversterkingen door rivierverruiming
Onderzoekers hebben voor de Maas veel aanvullende gegevens verzameld (zie hiervoor) om de
kostenreductie van dijkversterking door rivierverruiming te kunnen bepalen. Uit een eerste
analyse van het ministerie van Infrastuctuur en Milieu lijken rivierverruimende maatregelen langs
de Maas bij een integrale waterstandsdaling meer besparingen op dijkversterkingen op te leveren
dan langs de Waal. In de Maasvallei wordt op de extra dijkverlengingen die nodig zijn om ook bij
hogere waterstanden dijken te laten aansluiten op de hoge gronden, een extra besparing behaald
door rivierverruiming.

Verbeteren systeemwerking Maas
Met het toegroeien naar de nieuwe normering vervalt de eis dat de waterkeringen in de Maasvallei
overstroombaar zijn, onder de voorwaarden dat compenserende maatregelen worden getroffen.
Zonder compensatie treden hogere waterstanden op in de Maasvallei en de Bedijkte Maas. Uit
nader onderzoek blijkt dat dit ongewenste effect te compenseren is met dijkterugleggingen en
retenties in de Maasvallei. Deze maatregelen worden samen aangeduid als ‘verbetering
systeemwerking Maas’. Afhankelijk van besluitvorming op basis van het Regionaal Voorstel Maas
in oktober 2016 starten door samenloop met HWBP-projecten vier verbrede verkenningen naar
dijkterugleggingen (Arcen, Venlo-Velden, Well en Baarlo) en één retentiegebied (Thorn). Voor een
zesde locatie (retentiegebied Lob van Gennep) wordt mogelijk een MIRT Onderzoek gestart. De
planning van de andere maatregelen voor verbetering van de systeemwerking vraagt nog nadere
uitwerking.

Voortgang maatregelen: waterveiligheid
Overzicht van maatregelen: zie Deltaplan Waterveiligheid (bijlage I).

Regionaal voorstel Maas en Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maas
De stuurgroep Deltaprogramma Maas brengt in het najaar van 2016 een gezamenlijk voorstel uit
voor maatregelen langs de Bedijkte Maas en de Maasvallei tot 2028: het Regionaal voorstel Maas.
De stuurgroep zorgt ervoor dat de voorgestelde maatregelen passen bij de Adaptieve
Uitvoeringsstrategie Maas, die ook in voorbereiding is. Deze uitvoeringsstrategie beschrijft - op
basis van de hierboven genoemde ambitie voor rivierverruiming - de maatregelen tot 2050, de
planning van de maatregelen, de rollen van betrokken partijen en het omgaan met nieuwe
inzichten. De strategie is in 2018 gereed.

Koploperprojecten rivierverruiming Maas
De voorbereiding van waterveiligheidsmaatregelen in zes Maastrajecten is voortvarend van start
gegaan. De partijen in BO MIRT Zuid hebben op 5 november ingestemd met drie MIRT
Onderzoeken: voor Venlo, Ravenstein-Lith en Maastricht. Daarnaast zijn onderzoeken gestart voor
Maasoeverpark Den Bosch, Oeffelt-Vortum en Waterfront Ravenstein. Het Regionaal voorstel Maas
bevat voorstellen voor MIRT-verkenningen die in het najaar van 2016 kunnen starten. De
maatregelen in het voorstel zijn effectief voor de waterveiligheid, bieden kansen voor synergie en
meekoppelen en er zijn mogelijkheden voor (co)financiering.

Beoordeling maatregelen Hoogwaterbeschermingsprogramma
Veel dijken in Noord- en Midden-Limburg voldoen niet aan de normen. De benodigde
dijkversterkingen staan grotendeels in het Hoogwaterbeschermingsprogramma vanaf 2016. De
Stuurgroep Deltaprogramma Maas heeft voor ieder project beoordeeld of de dijkversterkingen
ook passen bij de strategie voor de lange termijn. Op een aantal locaties kan de dijkversterking
volgens planning doorgaan; voor andere locaties is een bredere verkenningsfase nodig, omdat de
maatregelen hier samenhangen met de maatregelen om het effect van het opheffen van de
overstroombaarheid van de Limburgse keringen (systeemwerking) te compenseren (zie hiervoor).

Voortgang maatregelen: ruimtelijke adaptatie
Overzicht van maatregelen: zie Deltaplan Waterveiligheid (bijlage I).

Impactproject Klimaatbestendig Land van Cuijk
Vijf gemeenten in Land van Cuijk, Waterschap Aa en Maas en provincie Noord-Brabant werken
sinds 2015 aan een klimaatbestendige inrichting van het Land van Cuijk. De partijen maken
gebruik van de Handreiking ruimtelijke adaptatie die hulp biedt bij het klimaatbestendig en
waterrobuust inrichten van een gebied (www.ruimtelijkeadaptatie.nl). Onderdeel van de pilot is
inbedding van klimaatadaptatie in de werkwijze en processen van de organisatie en
bewustwording van burgers.
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Stresstest Sittard-Geleen
De gemeente Sittard-Geleen heeft samen met het waterschap een stresstest light uitgevoerd om de
effecten van klimaatverandering in beeld te brengen voor droogte, hitte, wateroverlast en
overstromingen (www.ruimtelijkeadaptatie.nl). Het onderzoek vormt de eerste stap van ‘wetenwillen-werken’ om te komen tot een klimaatadaptieve inrichting. In een klimaatatelier hebben
ambtenaren van de gemeente en het waterschap de klimaateffecten en de urgentie besproken. De
resultaten staan in het boek Klimaateffecten Sittard-Geleen.

Voortgang maatregelen: zoetwaterregio Rivierengebied-Zuid
Overzicht van maatregelen: zie Deltaplan Zoetwater (bijlage II) en de voortgang bij Hoge
Zandgronden, paragraaf 2.3.8.

Onderzoek Maas-Waalverbinding
Rijkswaterstaat is in 2015 begonnen met het onderzoek naar de maatregel Wateraanvoer van Waal
naar Maas bij laagwater. Dit onderzoek brengt de kosten en baten van deze maatregel in beeld.
Naast de positieve baten voor een deel van het Maasstroomgebied (met name voor
drinkwaterinname en landbouw) komt ook de mogelijke schade elders aan de orde, rekening
houdend met verschillende gebruiksfuncties (zoals scheepvaart en landbouw). Als eerste stap zijn
de waterbalansen van de stuwpanden Lith en Grave opgesteld en nut en noodzaak van
drinkwateronttrekkingen uit de Bergsche Maas onderzocht. De studie is 2018 gereed. Als blijkt dat
de baten opwegen tegen de kosten, komt de maatregel in aanmerking voor programmering in het
Deltaplan Zoetwater en wordt vervolgonderzoek gedaan.

Zoetwatermaatregel Beregening
De zoetwaterregio Rivierengebied werkt in het zuidelijk deel van de regio aan de toepassing van
efficiënte beregening (of vergelijkbare technieken) op circa 300 hectare met hoogwaardige teelten
(fruitteelt, bomenteelt en tuinbouw). De percelen liggen in het Land van Maas en Waal (prioriteit)
of in de Bommelerwaard, het Rijk van Nijmegen of het Land van Heusden en Altena. Er is een
projectteam gestart met onder meer Waterschap Rivierenland en de LTO en gebruikers met
hoogwaardige teelten. In 2016-2017 stelt het waterschap een stimuleringsregeling beschikbaar
waar agrariërs op kunnen inschrijven. De ZLTO en het waterschap inventariseren bij bedrijven de
wenselijkheid en kansrijkheid van een dergelijke regeling. De regeling zal naar verwachting in
2017 in werking treden.
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2.3.5 Zuidwestelijke Delta
Implementatie deltabeslissing Rijn-Maasdelta
Voor een beschrijving van de deltabeslissing Rijn-Maasdelta: zie DP2015. De implementatie van
deze deltabeslissing heeft het afgelopen jaar onder meer nieuwe voortgangsinformatie over het
plan Sluizen opgeleverd (zie Rijnmond-Drechtsteden). Informatie over de beslissing Zand
(voortgang Kustgenese 2) staat bij Kust.

Implementatie voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta
Informatie over de voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta: zie DP2015.

De voorkeursstrategie voor de Zuidwestelijke Delta is gericht op een klimaatbestendig
veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta. Deze samenhang is bepalend
voor de keuze en de uitvoering van maatregelen in de Zuidwestelijke Delta. Belangrijke
onderdelen zijn de ontwikkeling van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer en de
maatregelen voor toekomstbestendige zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta.
Langs de kust en in de Oosterschelde blijft ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’ het
uitgangspunt voor de waterveiligheid, waar mogelijk gekoppeld aan ecologie en
ruimtelijke ambities. Nieuw onderdeel van de voorkeursstrategie is de opgave voor
ruimtelijke adaptatie. De overheden pakken die actief op. Voor het optimaliseren van de
voorkeursstrategie voor het Schelde-estuarium levert de Nederlands-Vlaamse Agenda voor
de Toekomst vanaf 2018 nieuwe inzichten op.
De voortgang van onderzoeken over de Zuidwestelijke Delta is te vinden in de Kennisagenda
(onderdelen ZWD1-5).

Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer
Rijk, provincies en maatschappelijke partijen werken aan businesscases en
financieringsstrategieën voor de maatregelen die nodig zijn om beperkt getij terug te brengen in
het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen. Deze maatregelen dragen bij aan een betere
waterkwaliteit, creëren ruimte voor robuuste natuur en duurzame getijdenenergie en stimuleren
de regionale economie. Het Volkerak-Zoommeer wordt dan weer zout. Besluitvorming over de
definitieve vaststelling van de rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer vindt naar
verwachting eind 2016 plaats en is afhankelijk van de financiering van de benodigde maatregelen.

Schelde-estuarium: Agenda voor de Toekomst
De Agenda voor de Toekomst van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie heeft als doel de
balans tussen veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid in het Schelde-estuarium verder te
versterken. Deze agenda is in 2014 gestart met een onderzoeksprogramma dat doorloopt tot 2018.
Eind 2016 wordt samen met de stakeholders de tussenbalans opgemaakt. De organisatie en
werkwijze in het Schelde-estuarium kunnen als inspiratiebron dienen voor andere watersystemen
met vergelijkbare grensoverschrijdende problematiek. Het Scheldesymposium dat in het najaar
van 2016 plaatsvindt, staat in het teken van de tussenbalans.

Energie uit water
De Zuidwestelijke Delta leent zich bij uitstek voor het experimenteren met nieuwe technologieën. Hiermee
kunnen belangrijke exportproducten ontstaan. Kansen daarvoor ontstaan bijvoorbeeld bij de Flakkeese
Spuisluis die weer in werking wordt gesteld. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit in het oostelijk deel van de
Grevelingen. Bij de sluis krijgen marktpartijen de mogelijkheid een Tidal Testing Center in te richten voor het
testen van verschillende technieken voor energieopwekking uit water. Technieken die succesvol blijken,
kunnen elders op grotere schaal worden toegepast. De verwachting is dat de spuisluis in 2017 in werking
treedt.
Daarnaast zijn in september 2015 als pilot vijf turbines in de Oosterscheldekering gehangen om energie uit
getij te genereren. Belangrijke voorwaarde is dat de Oosterscheldekering haar hoofdfunctie kan blijven
vervullen: sluiten als de waterveiligheid daarom vraagt. De initiatiefnemers onderzoeken samen met
natuurorganisaties de effecten op natuur, om te bepalen of in de toekomst uitbreiding binnen de voorwaarde
voor waterveiligheid mogelijk is. Het initiatief ligt bij marktpartijen; overheden hebben een faciliterende rol.
Als in de Grevelingen getij terugkeert, biedt ook de doorlaat in de Brouwersdam kansen voor het opwekken
van energie uit water. Voor een eventuele getijdencentrale in de Brouwersdam is een businesscase opgesteld.
De kennis uit deze experimenten draagt bij aan de Nederlandse waterbouwexpertise en is ook toe te passen
in het buitenland.
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Voortgang maatregelen: waterveiligheid
Overzicht van maatregelen: zie Deltaplan Waterveiligheid (bijlage I).

Meer Met Dijken Doen
In het project Meer Met Dijken Doen verkent het Zeeuws Overleg Waterkeringen de
meekoppelkansen bij de dijktrajecten met een versterkingsopgave of ruimtelijke opgave. Hiervoor
is een Zeeuwse top 10 van potentiële locaties opgesteld. Een voorbeeld van een potentiële locatie
voor meekoppelen is het havenfront van Sint-Annaland. Omdat stedenbouwkundige
ontwikkeling is gepland op het te versterken havenplateau en direct achter de waterkering, is
spoedige aanpak van de dijkversterking gewenst. Dat geldt ook voor het gebied rond de Vlissingse
sluizen (Arsenaal en haven) en de dijken bij Borssele. De regio onderzoekt onder meer in relatie
tot de programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2017-2022 of deze trajecten
eerder zijn uit te voeren.

Integrale Veiligheid Oosterschelde
In 2015 is het MIRT Onderzoek Integrale Veiligheid Oosterschelde (IVO) gestart. Het onderzoek
brengt de geschiktste maatregelen in beeld om de veiligheid op langere termijn te waarborgen.
Dit kunnen maatregelen zijn aan de Oosterscheldekering en de dijken langs de Oosterschelde en
zandsuppleties op de vooroevers en platen. Daarbij wordt rekening gehouden met kansen voor
natuur en economie. Eind 2016 is het onderzoek gereed. Eind 2014 is de MIRT-verkenning
Zandhonger Oosterschelde afgerond. Conform de voorkeursstrategie kunnen de effecten van
zandhonger worden bestreden met het suppleren van zand op intertijdegebieden. In 2017-2018
wordt begonnen met suppleren van zand op de Roggenplaat. Rijk, provincie, gemeenten,
maatschappelijke partners en burgers (via crowdfunding) hebben hiervoor geld beschikbaar
gesteld. In de bijdragen van de regio is een nog te verkrijgen EU-subsidie meegeteld. De andere
gebieden zijn ondergebracht in het MIRT Onderzoek IVO.

Voortgang maatregelen: ruimtelijke adaptatie
Overzicht van maatregelen: zie Deltaplan Waterveiligheid (bijlage I).

Klimaatadaptatie in Zeeland
De provincie Zeeland werkt in een brede coalitie aan het programma Klimaatadaptatie Zeeland.
Medio 2015 hebben verschillende Zeeuwse overheden de startnotitie Klimaatadaptatie in Zeeland
vastgesteld. Doel van het project is onder meer een klimaattest voor waterveiligheid,
wateroverlast, droogte en hittestress te ontwikkelen, gebruikmakend van bestaande
instrumenten. De Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ) is hierbij betrokken als
belangrijke dataleverancier. Het streven is een eenvoudige test die op 100% draagvlak bij de
betrokken overheden kan rekenen. De test wordt ook geschikt om klimaatopgaven bij ruimtelijke
plannen en visies in een vroeg stadium in beeld te brengen en klimaatadaptatie mee te nemen bij
nieuwbouw en herstructurering. In 2016 vinden pilots plaats op Noord-Beveland en Walcheren. In
de periode 2016-2020 wordt in alle Zeeuwse gemeenten een klimaattest uitgevoerd.

Gebiedsuitwerking vitale en kwetsbare functies in Zeeland
Een van de onderdelen van de Zeeuwse aanpak is het vergroten van het overstromingsbewustzijn
bij vitale en kwetsbare functies. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van
bedrijven met betreffende functies. Een volgende stap is te bepalen welke ruimtelijke maatregelen
in de tweede laag de gevolgen van een overstroming kunnen verminderen. Het slimmer benutten
van binnendijken lijkt daarbij kansrijk. De provincie Zeeland werkt de komende jaren per dijkring
aan een actualisatie van het stelsel van regionale keringen en de bijbehorende normering.

Impactproject Robuust watersysteem Zeeuws-Vlaanderen
De inzet van dit project is een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem dat optimaal
dienstbaar is aan de functies in de regio en dat bijdraagt aan de vitaliteit van het gebied. De
deelnemende partijen willen daarvoor kennis en ervaringen delen. Om dat te vergemakkelijken
hebben ze een wiki ontwikkeld die informatie op internet verbindt en zo tot nieuwe inzichten
leidt. De wiki is medio 2016 online gegaan. Met behulp daarvan wordt een workshop gegeven om
het concept robuust watersysteem voor een breder publiek te presenteren.

Voortgang maatregelen: zoetwaterregio Zuidwestelijke Delta
Overzicht van maatregelen: zie Deltaplan Zoetwater (bijlage II).
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Zoetwatermaatregelen
Een belangrijke eerste stap in de alternatieve zoetwatervoorziening die bij een zout VolkerakZoommeer nodig is, is de doorvoer van de Roode Vaart in de kern van Zevenbergen. Dit is een
geen-spijtmaatregel die ook de huidige zoetwatervoorziening in West-Brabant verbetert. De
gemeente Moerdijk en Waterschap Brabantse Delta bereiden deze maatregel voor. In 2015 heeft de
gemeente via een interactief proces met omwonenden bouwstenen voor een nader ontwerp en
inrichting verzameld. Optimalisatie van het ontwerp heeft mogelijkheden opgeleverd om water
langer onder vrij verval in te laten en zo de kosten voor beheer en onderhoud te beperken.
Realisatie vindt uiterlijk in 2018 plaats.
De optimalisatiestudies voor de maatregel Doorvoer West-Brabant, Tholen en St. Philipsland zijn
afgerond en de regio heeft daarmee een beeld gekregen van mogelijke besparingskansen. Ze
zullen deze in de loop van 2016 uitwerken en vastleggen in de Samenwerkingsovereenkomst,
volgens de afspraken uit de bestuursovereenkomst Zoetwater van maart 2015.

Pilots waterbeschikbaarheid
De provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben ieder een plan van aanpak
opgesteld voor de uitwerking van de waterbeschikbaarheid, samen met de waterschappen en in
overleg met gebruikers. In de pilot waterbeschikbaarheid Rietkreek zoekt Waterschap Brabantse
Delta met agrariërs mogelijkheden voor waterconservering en gezamenlijke optimalisering van
het regionale watersysteem. Op basis van het onderzoek maken de partijen uiterlijk in 2018
afspraken over verantwoordelijkheden voor de waterbeschikbaarheid in het gebied.
Rijkswaterstaat brengt met een pilot de waterbeschikbaarheid via Haringvliet, Hollandsch Diep en
Spui in beeld, met aandacht voor drinkwatervoorziening, natuur, industrie en de relatie met het
Brielse Meer. Als onderdeel van deze waterbeschikbaarheidspilot is de informatiebehoefte
geïnventariseerd en zijn instrumenten voor analyse en visualisatie ontwikkeld. Op basis van een
advies van de wetenschappelijke adviesgroep en commentaar van de gebruikersadviesgroep is de
voorkeursrichting bepaald voor een methodiek en een presentatietool om statistische resultaten
te presenteren aan gebruikers. De pilot is in 2016 voortgezet.

Innovatieve klimaatpilot Proeftuin Zoetwater Zeeland
In de Proeftuin Zoetwater Zeeland werken partijen kansen voor een grotere zelfvoorzienendheid
uit, door de beschikbaarheid van zoetwater te vergroten en zoute gebieden minder afhankelijk
van zoetwater te maken. Hiervoor worden proeven gedaan met het uitbreiden van de
zoetwatervoorraad in de bodem en het verdikken van de zoete regenwaterlens. De ondergrondse
zoetwatervoorraad kan hierdoor significant toenemen. De zoetzoutkartering, die voor heel
Zeeland de zoutverdeling in de ondergrond in beeld brengt, komt eind 2016 via de websites van
provincie en waterschap beschikbaar.
Het project GO-FRESH II zet het onderzoek naar drie vormen van ondergrondse waterconservering
en de monitoring van drie proefprojecten voort: freshmaker (zout grondwater door zoet water
vervangen), kreekruginfiltratie (peilopzet om het zoet-zoutgrensvlak te verlagen) en drains2buffer
(diepe drainage om de regenwaterlens te verdikken). Het onderzoek betreft de technische
haalbaarheid en het economisch rendement. Daarnaast blijkt uit een verkenning welke locaties in
de omgeving van DOW Chemical in Terneuzen geschikt zijn voor natuurlijke voorzuivering van
licht zilt oppervlaktewater met een helofytenfilter en wat het mogelijke gebruik van dit water is. In
2015 is een praktijkproef uitgevoerd met veredeling van verschillende aardappelenrassen voor
hogere zouttolerantie. Die is door het droge voorjaar slechts in beperkte mate gelukt. De
proefopzet voor 2016 is daarom aangepast: de planten worden eerder in het groeiseizoen
blootgesteld aan verhoogde zoutcondities.
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