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Benedenrivieren in samenhang;
stand van zaken regionale
voorkeuren Ruimte voor de Rivier
Kader
In een interactief proces met vertegenwoordigers
van overheden en belangenorganisaties is in het
benedenrivierengebied tussen het najaar 2002 en
het voorjaar 2004 stapsgewijs nagegaan welke
maatregelen in aanmerking komen voor Ruimte
voor de Rivier. De uitkomst van het interactieve
proces heeft zeer belangrijke bouwstenen
opgeleverd voor het voorkeurspakket van de
Stuurgroep Benedenrivieren. De Stuurgroep
Benedenrivieren is samen met de Stuurgroep
Bovenrivieren verantwoordelijk voor het
formuleren van het regioadvies in het kader van de
“Planologische Kern Beslissing (PKB) Ruimte voor
de Rivier” aan de Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat.

Benedenrivieren in samenhang
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Dit boekje beschrijft de voorlopige voorkeuren.
De voorkeuren zijn het vertrekpunt van de
Stuurgroep Benedenrivieren voor een verdere
dialoog met partijen in de regio, met de Stuurgroep
Bovenrivieren en met de initiatiefnemers
(ministeries VROM, LNV en V&W).
Het biedt geïnteresseerden en belanghebbenden
de mogelijkheid kennis te nemen van de
achtergronden en de overwegingen van het
voorkeurspakket van benedenrivieren.
Het benedenrivierengebied omvat het westelijk
deel van het rivierengebied in Nederland.
Het bestaat uit onder andere de riviertakken Oude
Maas, Lek, Boven Merwede, Beneden Merwede,
Nieuwe Merwede, Bergsche Maas en de Amer.

Het gebied waar de rivierverruimende maatregelen in het
benedenrivierengebied van toepassing zijn.
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Dit boekje geeft een overzicht van de voorkeuren
van de regio benedenrivieren. Deze voorkeuren zijn
het vertrekpunt in de discussie over het Regioadvies
(in ontwikkeling) en het Voorkeurspakket van de
Planologische Kernbeslissing. Het geeft de huidige
inzichten weer.
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Ook de voormalige deltawateren Haringvliet
en Hollandsch Diep maken deel van uit van het
benedenrivierengebied.

Leeswijzer

regioadvies wordt in het najaar van 2004
verwacht. Het concept voorkeursalternatief van de
initiatiefnemers is naar verwachting in juni 2004
bekend.

Om tot een regioadvies te komen, is nog veel
nodig. Zo moet nog worden nagegaan of het
pakket samen met de voorkeursmaatregelen in het
bovenrivierengebied binnen de randvoorwaarden
van de initiatiefnemers valt. Maar ook een aantal
inhoudelijke discussies lopen nog. Het definitieve
5

Het boekje is als volgt opgebouwd:
Hoofdstuk 1 beschrijft de opdracht: een door de
regio gedragen advies voor meer ruimte voor de
rivier in het benedenrivierengebied. Beschreven
worden de aanleiding, de PKB-procedure en het
gevoerde proces in de regio;
In hoofdstuk 2 komt de lange termijn visie (na
2050) aan bod;
Het derde hoofdstuk betreft de maatregelen
die op de korte termijn (voor 2015) genomen
zouden moeten worden;
Hoofdstuk 4 beschrijft de vervolgstappen.

·
·
·
·
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De opgave:
een door de regio gedragen advies
voor Ruimte voor de Rivier

Benedenrivieren in samenhang
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Een nieuwe aanpak

Planstudie Ruimte voor de Rivier

In 1993 en 1995 was er sprake van zeer hoge
waterstanden in het rivierengebied. Veel
mensen werden uit voorzorg geëvacueerd.
Een ramp kon gelukkig worden voorkomen.
Na het hoogwater van 1993 en 1995 is het
Deltaplan Grote Rivieren uitgevoerd. De dijken
zijn versterkt, waardoor een waterhoeveelheid
van 15.000 m3/s bij Lobith veilig naar zee kan
worden afgevoerd.

Van reageren naar anticiperen
Dijkverbeteringen werden in het verleden steevast
uitgevoerd na (bijna) rampen, als op dat moment
bleek dat de dijken toch niet hoog en sterk genoeg
waren of als het water toch hoger was gekomen
dan ooit tevoren.
Nu wordt ervoor gekozen om al rekening te
houden met verwachte waterstandverhogingen
in de toekomst om Nederland voldoende veilig,
leefbaar en aantrekkelijk te houden voor bewoners
en gebruikers.

Dat lijkt voldoende, maar dat is het niet.
De hoge afvoeren van 1993 en 1995 hebben
laten zien dat nog meer water door de
rivieren moet kunnen worden afgevoerd.
Klimaatsverandering zorgt ervoor dat in WestEuropa meer regen in kortere perioden valt.
Bovendien zal de zeespiegel in de loop van
deze eeuw naar verwachting fors stijgen terwijl
tegelijkertijd de bodem in Nederland daalt.
Dit leidt tot hogere hoogwaterstanden, die van
plek tot plek verschillen. Nu al wordt rekening
gehouden met een waterstandverhoging van
ongeveer 35 centimeter op de korte termijn en
meer dan 1 meter waterstandverhoging op de
lange termijn.

Trendbreuk
Om veilig te blijven zouden de dijken op termijn
gemiddeld met meer dan één meter verhoogd
moeten worden. Het risico dat iets mis gaat blijft
echter aanwezig met steeds grotere gevolgen.
Dijken kunnen immers toch doorbreken. Daarnaast
is de benodigde ruimte om dijken te verhogen en
te verstevigen vaak niet meer aanwezig in bepaalde
delen van het rivierengebied. Het Kabinet is om
deze reden een nieuwe weg ingeslagen. Dijken
worden niet meer vanzelfsprekend verhoogd
om verhoogde waterstanden te keren. Steeds
vaker wordt gekeken naar mogelijke ruimtelijke
maatregelen om hoge waterstanden in de rivier te
voorkomen.

Het Kabinet heeft opdracht gegeven te starten
met een planstudie Ruimte voor de Rivier. Deze
planstudie heeft tot doel de veiligheid langs de
bedijkte Rijntakken en het benedenstroomse
deel van de bedijkte Maas uiterlijk in 2015 in
overeenstemming te brengen met de wettelijk
vereiste norm. Deze norm luidt het kunnen
afvoeren van een waterhoeveelheid van 16.000
m3/s bij Lobith via de Rijn en van 3.800 m3/s bij
Borgharen via de Maas. Het pakket maatregelen
moet een mix zijn van ruimtelijke en technische
maatregelen die ook invulling geeft aan de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het
rivierengebied. Gedacht kan worden aan het
creëren van ruimte voor natuur, voor bedrijvigheid
of voor een robuuste landschapstructuur.
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Over de voorgestelde maatregelen en de
voorwaarden waaronder de maatregelen worden
uitgevoerd, zal het Kabinet een Planologische
Kern Beslissing (PKB) nemen. Dit is een ruimtelijk
besluit op nationaal niveau. Dit ligt voor de hand,
omdat het gaat over een bovenlokaal probleem
met mogelijk ingrijpende ruimtelijke veranderingen,
met diverse belangen. Al deze belangen, zoals
landbouw, natuur, landschap, recreatie, wonen en
werken moeten worden gecombineerd met het
belang van Ruimte voor de Rivier.
Bureau Benedenrivieren

Zwaarwegend advies vanuit de regio
In 2006 zal de PKB worden vastgesteld. Deel 1
verschijnt begin 2005. Daarin zal het Kabinet
haar voornemen kenbaar maken met welk pakket
maatregelen zij de veiligheid tegen overstromingen
wil aanpakken.
Voordat een besluit genomen kan worden moet
nog veel werk worden verricht. Daarbij is niet
alleen het Rijk aan zet. De provincies vervullen
een regierol in het bestuurlijk proces met de
regio, zodat de regionale belangen optimaal in
de maatregelen kunnen worden ingepast. Dit zal
leiden tot een zwaarwegend advies vanuit de regio
over het maatregelpakket voor rivierverruiming.
Dit regioadvies wordt in het najaar 2004 aan het
Kabinet aangeboden. In het benedenrivierengebied
trekt de provincie Noord-Brabant het bestuurlijk
proces in samenwerking met de provincie ZuidHolland. Hiervoor is een regionale stuurgroep
ingesteld waarin een aantal overheden (onder
meer gemeenten en waterschappen) uit het gebied
is vertegenwoordigd. Met het instellen van een
klankbordgroep is de inbreng van de regionale
belangengroepen gewaarborgd.
Zoekproces met belanghebbenden
In vier ontwerpsessies is met vertegenwoordigers
van rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en
belangenorganisaties uit de regio gesproken over
mogelijke Ruimte voor de Rivier maatregelen en
over maatregelen die daarbij de voorkeur genieten.
Met inloopavonden en informatieavonden is een
grotere groep mensen geïnformeerd en inhoudelijk
betrokken bij het proces.
Benedenrivieren in samenhang

De resultaten van eerdere verkenningen zoals
de Integrale Verkenning Benedenrivieren,
Spankrachtstudie en Revitalisering Landelijk gebied
Wijde Biesbosch zijn in het ontwerpproces als
vertrekpunt gehanteerd.
De maatregelen op een rij
Tijdens de eerste twee ontwerpsessies stonden
de mogelijke alternatieve maatregelen centraal.
Alle mogelijke oplossingen zijn in kaart gebracht.
Telkens is nagegaan of en hoe regionale belangen
kunnen worden ingepast. Tussen de twee
ontwerpsessies in hebben de specialisten van
het Bureau Benedenrivieren deze ideeën verder
uitgewerkt. Tijdens de tweede ontwerpsessie zijn
de aanpassingen aan de deelnemers voorgelegd.
In de daarop volgende discussie zijn de maatregelen
nog verder uitgekristalliseerd. Het resultaat was een
“groslijst” van 42 rivierverruimende maatregelen.
Van deze maatregelen is de invloed op de
rivierwaterstand berekend en is een inschatting
gemaakt van de kosten.
De Stuurgroep Benedenrivieren heeft de
maatregelen van deze groslijst in het najaar 2002
in drie categorieën ingedeeld: “onacceptabel”,
“controversieel” en “niet-controversieel”.
De maatregelen die de Stuurgroep als onacceptabel
heeft beoordeeld, zijn voorlopig afgevallen.
Eind januari 2003 heeft een informatiebijeenkomst
plaatsgevonden waarin de resultaten van
de twee ontwerpsessies zijn gepresenteerd
aan de achterbannen van de overheden en
belangenorganisaties.
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Voorkeuren in beeld
Tijdens de derde ontwerpsessie in mei 2003 is door
de deelnemers nagegaan welke combinaties van
maatregelen nodig zijn voor de veiligheid van het
benedenrivierengebied, op de korte termijn (tot
2015), maar ook op de lange termijn. Inzicht is
ontstaan in welke pakketten van maatregelen voor
de regio kansrijk zijn.
Op basis van deze inzichten heeft de Stuurgroep
Benedenrivieren in oktober 2003 een voorkeur
uitgesproken voor het, onder bepaalde
voorwaarden, op korte termijn inzetten van
de Overdiepse Polder en het landbouwgebied
de Noordwaard, mogelijk gecombineerd met
bedrijventerrein Avelingen en de aanleg van de 3e
Haven in het Steurgat.
In november 2003 zijn tijdens de vierde
ontwerpsessie de voorkeuren uitgewerkt tot een
totaalpakket van maatregelen. Het beschikbare
budget, het uitgezette beleid en de kansen voor
koppeling met andere ontwikkelingen, maakten
deel uit van de discussie. Dit pakket is voorgelegd
aan de Stuurgroep Benedenrivieren. Op basis
hiervan heeft de Stuurgroep Benedenrivieren haar
voorlopige voorkeuren bepaald.
In gesprek over de Noordwaard
Het landbouwgebied de Noordwaard speelt
een belangrijke rol in de discussie over
rivierverruiming voor de Merwedes. Het is de
grootste en meest ingrijpende maatregel in het
benedenrivierengebied. Daarom is het belangrijk
dat vooraf duidelijk is wat het betekent als de
Noordwaard zou worden ingezet. In het bijzonder
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Verwachte maatgevende waterstandtoenames op korte (2015)
en lange termijn (na 2050). De gekleurde bolletjes geven de
ruimtelijke spreiding voor de korte termijn weer. Voor enkele
locaties is de verwachte waterstandtoename voor de korte- en
lange termijn weergegeven (in cm).
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is het belangrijk te weten onder welke voorwaarden
er sprake kan zijn van een acceptabele oplossing
voor bewoners en gebruikers.
Voor bewoners en gebruikers van de Noordwaard
zijn gespreksavonden georganiseerd.
Tijdens de eerste avond in september 2003 zijn de
wensen en voorwaarden met betrekking tot wonen
en infrastructuur, landgebruik en beheer, landschap
en aansluiting op Werkendam, besproken. Binnen
de kaders van veiligheid, kosten en beleid vormden
de wensen van de bewoners en gebruikers de basis
voor de uitwerking van enkele oplossingsrichtingen.
Op de tweede avond in september 2003 zijn deze

oplossingsrichtingen besproken.
De resultaten van beide avonden zijn vastgelegd
in een boekje “Verkenning Noordwaard; denken
over rivierverruiming”. In januari 2004 hebben
bewoners en gebruikers van gedachte kunnen
wisselen met de voorzitter van de Stuurgroep
Benedenrivieren. Deze gesprekken zijn nog niet
afgerond en krijgen een vervolg.
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Naar een advies voor het hele rivierengebied
In dit document staan de voorkeuren voor
het benedenrivierengebied. Ook in het
bovenrivierengebied worden de voorkeuren
bepaald. De volgende stap is het op elkaar
laten aansluiten van de beide voorkeuren en
dit in overeenstemming te brengen met de
randvoorwaarden van de initiatiefnemers.
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