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Voorwoord 
  

Voor u ligt het eindadvies van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden voor de consultatie in 

het gebied in de periode half april tot en met mei 2014. In deze versie van het advies zijn de reacties 

uit de eerste consultatie van december 2013 tot maart 2014 verwerkt. Daarnaast namen we in dit 

advies nieuw beschikbare informatie op.  

In opdracht van de toenmalige staatsecretaris van VenW en de minister van VROM startte de 

stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden in 2009 met haar taken voor het deelprogramma. De stuurgroep 

vormt een samenwerkingsverband van verschillende nationale en regionale partijen
1
 die 

verantwoordelijk zijn voor de waterveiligheid en zoetwatervoorziening in dit gebied.  

 

Het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden wil bijdragen aan een duurzame en vitale ruimtelijke 

inrichting van de regio door het borgen van de waterveiligheid voor de lange termijn en het 

scheppen van randvoorwaarden voor een goede zoetwatervoorziening. Hierbij sturen we aan  

op een nieuw, samenhangend evenwicht binnen het spanningsveld van waterveiligheid en de 

sociaaleconomische ontwikkeling in deze regio.  

Aanleiding voor de opdracht was het advies van de tweede Deltacommissie (Veerman, 2008). Deze 

Commissie zette de problematiek van waterveiligheid en zoetwatervoorziening landelijk op de kaart 

en deed concrete voorstellen voor de regio Rijnmond-Drechtsteden. De stuurgroep Rijnmond-

Drechtsteden heeft in de daaropvolgende jaren verder onderzoek gedaan naar de specifieke opgave 

en mogelijke oplossingen. We deden dit samen met verschillende gebiedspartners, 

kennisinstellingen, andere deelprogramma’s, ondernemers, ontwerpers, een wetenschappelijke 

reflectiegroep en een maatschappelijke adviesgroep. 

 

In de inleiding van dit advies beschrijven we de kaders voor het gehele gebied van de Rijn-

Maasdelta. In hoofdstuk 2 en 3 vindt u vervolgens de voorkeursstrategie voor waterveiligheid en  

zoetwatervoorziening voor het gebied Rijnmond-Drechtsteden. Ten slotte beschrijven we in de 

hoofdstukken 4 en 5 de uitvoeringsorganisatie en governance.  

 

We nodigen u van harte uit om ons, in deze consultatieperiode die loopt tot en met mei 2014, uw 

kanttekeningen en aandachtspunten mee te geven. Daarnaast zijn we benieuwd naar de wijze 

waarop u dit advies als startkapitaal gaat gebruiken voor de regio Rijnmond-Drechtsteden.  

 

We vinden het hoe dan ook belangrijk dat wij in onze regio de samenwerking voortzetten. Ook nadat 

de deltabeslissingen zijn genomen. De ervaringen in het kader van het Deltaprogramma zijn wat dat 

betreft positief. Want alle partijen zijn er inmiddels van doordrongen dat resultaat alleen ontstaat 

als men over de grenzen van zijn eigen plangebieden, plantermijnen en verantwoordelijkheden 

heenkijkt en gezamenlijk handelt in het belang van de Delta.  

 

Maatwerk doen we samen; de Delta is nooit af! 

De stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden

                                                           
1
De stuurgroep bestaat uit: ministeries IenM en EZ, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard namens 

de waterschappen, gemeente Rotterdam, gemeente Dordrecht namens Drechtsteden, Havenbedrijf Rotterdam.  
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Samenvatting 

De regio Rijnmond-Drechtsteden dankt haar kracht en unieke kwaliteiten grotendeels aan haar 

ligging in de delta waar zee en rivieren samenkomen. Het is een gebied van uitersten. Een gebied 

met dichtbevolkte, steeds verder verdichtende, stedelijke gebieden langs de riviertakken en 

landelijke gebieden daaromheen. Daarnaast is er een verbinding met open, landelijke polders in het 

oosten. In dit gebied is het aantal inwoners en de economische waarde achter de dijken sinds de 

jaren ’60 enorm toegenomen. Om de sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkelingen ook op 

lange termijn veilig te stellen, is bescherming tegen de zee én tegen hoge rivierafvoeren essentieel. 

Tegelijkertijd moet de haven goed verbonden blijven met de zee en het achterland. Tenslotte is de 

beschikbaarheid van voldoende zoetwater met een goede kwaliteit belangrijk voor burgers, 

mainports en greenports. 

De tweede Deltacommissie onder leiding van Veerman constateerde in 2008 dat er een complexe 

opgave in dit gebied is om de waterveiligheid en de beschikbaarheid van zoetwater voor de lange 

termijn te garanderen. Zij stelden voor de veligheidsnormen te verhogen en voorzagen in dit gebied 

een aantal grootschalige ingrepen. Dit was de aanleiding om in 2009 het deelprogramma Rijnmond-

Drechtsteden te starten. De stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden werd geïnstalleerd; een nieuw 

samenwerkingsverband van verschillende nationale en regionale partijen
2
 die zich gezamenlijk 

verantwoordelijk voelen voor de waterveiligheid en zoetwatervoorziening in het gebied. 

 

Bescherming tegen water: voorkeursstrategie waterveiligheid 

De minister van IenM heeft besloten dat iedereen die achter de dijken woont en werkt de garantie 

moet hebben op een basisveiligheid. Hiervoor zijn nieuwe normen ontwikkeld. In die nieuwe normen 

wordt waar nodig ook extra rekening gehouden met risico’s op grote schade of grote groepen 

slachtoffers. Op basis daarvan worden grote delen van Rijnmond-Drechtsteden nog veiliger dan ze nu 

al zijn. Voor buitendijkse gebieden kiezen we voor een regionale aanpak en wordt geen norm 

vastgesteld, omdat het risico op slachtoffers hier zeer beperkt is.  

 

Waterveiligheid staat ten dienste van een gezonde 

sociaaleconomische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit. Grote 

ingrepen zijn niet nodig. Het huidige hoofdwatersysteem van 

dijken, stormvloedkeringen en rivierverruiming blijft in deze 

regio de basis. Op langere termijn kunnen ruimtelijke 

maatregelen en rampenbestrijding in aanvulling op preventie de 

veiligheid vergroten en robuuster maken. Stevige dijken en 

stormvloedkeringen zijn nodig, maar het vraagt maatwerk om deze 

kosteneffectief en met meerwaarde voor gebieden te realiseren. 

Daarvoor zijn ruimtelijke handelingsperspectieven ontwikkeld die 

een handvat bieden om de noodzakelijke concrete maatregelen in 

gebieden in te passen. Dit kan door op tijd aan de slag te gaan in gebieden waar de opgaven het 

grootst en meest urgent zijn, bijvoorbeeld de polders van Alblasserwaard en in Dordrecht.  

 

Binnen Rijnmond-Drechtsteden bevindt zich een groot areaal aan buitendijkse gebieden. Deze 

gebieden zijn aantrekkelijk om in te wonen en te werken of herbergen waardevolle natuur. Voor 

deze gebieden ontwikkelen we de ‘Strategische adaptatie-agenda Buitendijks’, waarin ruimte is voor 

maatwerk per gebied. Enerzijds gaan we buitendijkse gebieden tot aan Dordrecht goed beschermen, 

anderzijds kunnen buitendijkse gebieden (langs de Lek en de Merwedes) juist benut worden voor 

veiligheid. 

 

                                                           
2
De stuurgroep bestaat uit: ministeries IenM en EZ, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard namens 

de waterschappen, gemeente Rotterdam, gemeente Dordrecht namens Drechtsteden, Havenbedrijf Rotterdam.  

Vier ruimtelijke handelingsperspectieven: 

• Sterke urbane dijken 

• Robuuste zeeklei eilanden 

• Toekomstbestendige rivierdijken 

• Meer ruimte voor de rivier 
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Rijnmond-Drechtsteden bevat zowel kwetsbare objecten als netwerken van vitale en kwetsbare 

functies. Het meest kwetsbaar is de elektriciteitsvoorziening, die bovendien randvoorwaardelijk is 

voor alle andere functies. De beheerders van belangrijke verkeersaders, gemeenten en de betrokken 

sectoren gaan zelf na of maatregelen nodig zijn. Daarnaast is een adequate rampenbeheersing nodig. 

De Veiligheidsregio ontwikkelt daarvoor passende calamiteitenplannen. 

 

De voorkeursstrategie die de stuurgroep voorstelt, is buitengewoon effectief. Uit onderzoek blijkt 

dat de strategie ertoe leidt dat het slachtofferrisico met meer dan 85 procent daalt en de 

economische schade gehalveerd wordt. De meerkosten van de voorkeursstrategie wegen daar 

ruimschoots tegenop. De opgave voor de dijkaanpak is vooral groot in de Alblasserwaard, de 

Krimpenerwaard en bij de Hollandsche IJssel. Op termijn is een aantal grote systeemingrepen nodig, 

waaronder de vervanging van de stormvloedkeringen en rivierverruimende maatregelen. De 

voorkeursstrategie is robuust, flexibel, duurzaam en solidair en voldoet aan de basiswaarden van het 

Deltaprogramma. 

Een robuuste zoetwatervoorziening 

Binnen de kaders van de deltabeslissing Zoetwater kiese Rijnmond-Drechtsteden voor een robuuste 

zoetwatervoorziening en innovatieve maatregelen om gebruik te optimaliseren. De ontwikkeling van 

meer inzicht in de vraag en de verdeling van zoetwater (het voorzieningenniveau) is daarvoor 

belangrijk. De zoetwatervoorziening in Rijnmond-Drechtsteden en in grote delen van West-

Nederland leunt sterk op twee bovenregionale inlaatpunten die worden gevoed vanuit het 

hoofdwatersysteem. Daarnaast is er nog een aantal kleinere inlaatpunten. De inzetbaarheid van 

deze bovenregionale inlaatpunten zal door toenemende verzilting van het hoofdwatersysteem 

afnemen. 

 

Om West-Nederland van voldoende zoetwater te voorzien in de toekomst, ook in extreem droge 

jaren, wordt ten eerste de Kleinschalige Water Aanvoer in fases uitgebreid. Op termijn is eventueel 

een permanente oostelijke aanvoer nodig. Daarnaast wordt het Brielse Meer-systeem robuuster 

gemaakt met een aantal kleine maatregelen. Tenslotte zijn maatregelen bij gebruikers nodig die 

leiden tot waterbesparing en innovaties.  

 

Uitvoering en vervolg na 2014 

De uitvoering van de concrete maatregelen uit de voorkeursstrategieën Waterveiligheid en 

Zoetwater blijft de verantwoordelijkheid van de bestaande overheidsorganisaties. Daarvoor zullen 

de betrokken overheden de voor hen relevante onderdelen uit de voorkeursstrategie benoemen en 

vastleggen in hun eigen visies en plannen. Daarnaast starten we met het noodzakelijke onderzoek en 

met (gebieds)processen om uitvoering voor te bereiden. Hierbij werken we adaptief: nieuwe 

ontwikkelingen en inzichten worden meegenomen bij de keuze voor een volgende stap. Om 

voorkeursstrategieën kosteneffectief te maken, is samenwerking essentieel. 

De Deltabeslissing Rijn-Maasdelta, een nieuw toetsings- en ontwerpinstrumentarium voor de 

dijkaanpak en meer flexibiliteit in planning en financiering binnen HWBP zijn randvoorwaarden voor 

een goede uitvoering. Tevens is meer inzicht nodig in de vraag en de verdeling van zoet water (het 

voorzieningenniveau). In deze regio zal de provincie, samen met regionale waterbeheerders en 

gebruikers, het voorzieningenniveau beter inzichtelijk maken.  

 

Met het nemen van de Deltabeslissingen is de fase van beleidsontwikkeling grotendeels afgerond en 

kan het uitwerken van de gemaakte plannen beginnen. Partijen in Rijnmond-Drechtsteden hebben 

elkaar in de afgelopen fase gevonden en elkaars taal leren spreken. Deze samenwerking biedt een 

meerwaarde die ook na de Deltabeslissingen gekoesterd moet worden en waar nodig verder 

uitgebreid. Het bestuurlijke platform voor Rijnmond-Drechtsteden blijft daarom in stand. Dit 

platform is naast coördinator, gesprekspartner en aanjager in de uitvoering binnen Rijnmond-

Drechtsteden ook de link naar de Deltacommissaris.  
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1. Inleiding en kader voor de Rijn-Maasdelta 
  
De stuurgroep van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden presenteert in dit advies haar 

voorkeursstrategie voor de opgaven waterveiligheid en  zoetwatervoorziening. Een belangrijk 

kader hierbij is, naast de nieuwe waterveiligheidsnormen, de Deltabeslissing Rijn-Maasdelta. 

Hierin staan de hoofdkeuzen voor het stroomgebied van de rivieren tot aan de zee. 

Aanleiding voor de opdracht aan het Deltaprogramma was het advies van de tweede 

Deltacommissie (Veerman, 2008). Deze commissie heeft de problematiek op de kaart gezet en 

heeft ook concrete voorstellen gedaan voor de regio Rijnmond-Drechtsteden. Het 

deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden heeft in de daaropvolgende jaren samen met 

verschillende partners in het gebied, kennisinstellingen, andere deelprogramma’s, ondernemers, 

ontwerpers, een wetenschappelijke reflectiegroep en een maatschappelijke adviesgroep verder 

onderzoek gedaan naar de specifieke opgave en mogelijke oplossingen. 

Een belangrijk kader voor de voorkeursstrategie in 

Rijnmond-Drechtsteden is de Deltabeslissing Rijn-

Maasdelta. Het fundament van de waterveiligheid in 

de Rijn-Maasdelta bestaat uit het zandige 

kustfundament, dijken en stormvloedkeringen. 

Samen met de deelprogramma’s Rivieren en 

Zuidwestelijke Delta constateerden we dat dit 

fundament ook op lange termijn een goede basis is. 

Met uitgekiend ruimtelijk maatwerk en adaptief 

deltamanagement zijn de opgaven adequaat en 

tijdig aan te pakken.  

De voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden sluit 

aan op deze keuzes. Preventie met dijken, 

stormvloedkeringen en rivierverruiming blijft de 

basis. De kern van de voorgestelde deltabeslissing 

over de Rijn-Maasdelta is dat:  

1. de beleidsmatig vastgestelde afvoerverdeling over de Rijntakken gehandhaafd blijft op grond 

van de huidige inzichten en onderzoek plaatsvindt om te bepalen of het wijzigen van de 

afvoerverdeling op de lange termijn (na 2050) als mogelijkheid open blijft of komt te 

vervallen; 

2. de delta ook op lange termijn afsluitbaar open blijft met een stormvloedkering in de Nieuwe 

Waterweg en onderzoek plaatsvindt om te bepalen of de effectiviteit van de bestaande 

Maeslantkering tot die tijd verder te verbeteren is; 

 

De veiligheid in Centraal Holland geborgd wordt door te investeren in de noordelijke Lekdijk. Er 

wordt afgezien van grootschalige investeringen in C-keringen in het gebied (langs de 

gekanaliseerde Hollandsche IJssel, het Amsterdam-Rijnkanaal en ten zuid(west)en van 

Amsterdam. 

 

De volgende systeemingrepen zijn definitief afgevallen: 

- de toename van het debiet van de Rijn van 16.000 naar 18.000 m3/s uitsluitend over de 

IJssel af te voeren; 

- een (ring van) rivierkering(en) rond Rijnmond; 

- een sluis in de Nieuwe Waterweg; 

- berging op de Grevelingen. 
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2. Voorkeursstrategie waterveiligheid in Rijnmond-Drechtsteden 

2.1 De opgave: Rijnmond-Drechtsteden welvarend en veilig 

De regio Rijnmond-Drechtsteden dankt zijn welvaart aan de ligging in de delta van de Rijn en 

de Maas. Om de sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkelingen ook op lange termijn veilig 

te stellen is toegang en bescherming tegen de zee essentieel, evenals een goede omgang met 

hogere en lagere rivierafvoeren. Dit geldt niet alleen binnendijks, maar ook voor buitendijkse 

gebieden. De regio Rijnmond-Drechtsteden is en blijft voor een belangrijk deel een 

dichtbevolkt, stedelijk gebied dat nog verder zal verdichten. Daarnaast heeft het gebied een 

verbinding met open, landelijke polders in het oosten. Bij de maatregelen voor waterveiligheid 

dienen alle belangen, in samenhang met elkaar, in ogenschouw te worden genomen. 

 

Binnen Rijnmond-Drechtsteden is er over de periode tot 2100 een toenemend risico op 

overstromingen als gevolg van klimaatverandering. Daarnaast nemen de slachtoffer- en 

schaderisico’s toe. Dit komt omdat de aantallen mensen en de economische waarde achter de 

dijk zijn toegenomen. In de toekomst zullen deze in sommige stedelijke gebieden verder 

toenemen. De staatssecretaris heeft Rijnmond-Drechtsteden ook als aandachtspunt genoemd in 

een brief aan de Tweede Kamer. 

 

Op korte termijn is er al een beperkte opgave, zoals voor een aantal dijkvakken bij de 

Hollandsche IJssel (derde toetsing waterkeringen 2012). Maar ook op langere termijn zal er een 

opgave zijn. 

 

De stijgende zeespiegel, hogere rivierafvoeren en een gestage bodemdaling in het oostelijke deel 

van de regio maken een extra opgave voor het voorkomen van overstromingen in deze regio 

noodzakelijk. Bovendien is in het westelijk deel van de regio in enkele riviertakken (Spui, Noord, 

Oude Maas) sprake van een extra (financiële) opgave: de erosie van de watergangen levert nu als 

een probleem op en kan op termijn een structureel probleem vormen voor de stabiliteit van de 

dijken. 

 

Er is in dit gebied ook een relatief groot buitendijks gebied dat deels intensief wordt gebruikt en 

deels een landelijk karakter heeft. In het laaggelegen, vaak historisch stedelijk, gebied en rondom 

vitale infrastructuur in havengebieden moet op termijn rekening worden gehouden met 

toenemende risico’s op wateroverlast en overstromingen die voor forse economische schade en 

milieuschade kunnen zorgen. De waardes ‘voor de dijk’ zijn hier groot en moeten goed worden 

beschermd.  

 

In de voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden geven we antwoord op deze risico’s. Alleen 

door goed vooruit te kijken en opgaven te koppelen, kunnen we overlast en sociaaleconomische 

schade voorkomen en kansen benutten. 
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2.2 Nieuwe normen voor veilig Rijnmond-Drechtsteden 

De minister van IenM heeft besloten dat iedereen die achter de dijken woont en werkt de 

garantie moet hebben op een basisveiligheid. Hiervoor worden nieuwe normen ontwikkeld.  In 

die nieuwe normen wordt waar nodig ook extra rekening gehouden met risico’s op grote 

schade of grote groepen slachtoffers. Op basis daarvan worden grote delen van Rijnmond-

Drechtsteden nog veiliger dan ze nu al zijn. Voor buitendijkse gebieden kiezen we voor een 

regionale aanpak en wordt geen norm vastgesteld, omdat het risico op slachtoffers hier zeer 

beperkt is.  

 

Nieuwe veiligheidsnormen binnendijkse gebieden 

Sinds de invoering van de nu nog geldende waterveiligheidsnormen (jaren 60) namen zowel de 

bevolking als de economische waarde in de regio sterk toe. De verwachting is dat in sommige 

gebieden de bevolking en de economische waarden blijven toenemen.  Iedereen in dit gebied 

achter de dijken krijgt een basisveiligheid. En waar sprake is van grote aantallen slachtoffers 

en/of hoge economische waarden moet het nog veiliger worden. Daarvoor worden nieuwe 

normen ontwikkeld.  

 

In de oude situatie baseerde men de veiligheidsnormen (hoogten van de dijken) vooral op de 

kans op  extreme waterstanden. In het huidige beleid zijn  de gevolgen voor mensen en waarden 

bij een overstroming in het gebied achter de dijken leidend. 

Ook betrekt men bij het vaststellen van de norm de nieuwe inzichten over dijksterktes, 

faalmechanismen van dijken en de kans op evacuatie. Hierdoor is het mogelijk om geavanceerder 

en met meer precisie aan te geven waar het risico op overstroming groot is en waar klein 

 

In grote delen van Rijnmond-Drechtsteden zullen hoge normen voor de gebieden leiden tot 

hogere eisen voor de dijken (hoogte en sterkte). Daarnaast zijn de normen gedifferentieerd 

binnen een dijkring. De dijktrajecten die het meest bijdragen aan het risico in een dijkring krijgen 

de hoogste norm.  

 

Rijnmond-Drechtsteden adviseert op bepaalde locaties een hogere norm te hanteren; een norm 

die het aantal slachtoffers bij een eventuele overstroming reduceert. Deze dijktrajecten zijn in 

sommige gevallen  al extra hoog en sterk gemaakt. Wat dus betekent dat niet alle dijken in dat 

bepaalde gebied moeten worden aangepakt, omdat ze al voldoen aan de hoge (nieuwe) norm 

voor de veiligheid. In onderstaande figuur vindt u het concept-normadvies van Rijnmond-

Drechtsteden per dijktraject. 

 

Op basis van onderzoek is geconcludeerd dat verhoging van de norm op de dijk niet de meest 

doelmatige oplossing zal zijn voor de bescherming van vitale en kwetsbare objecten. Simpelweg 

omdat regionaal of objectgericht maatwerk veel effectiever is.  

 

De stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden onderschrijft de ambitie van de minister om de 

waterkeringen in dit gebied uiterlijk in 2050 te laten voldoen aan de nieuwe norm. De 

aanpassing van de normen mag niet uitgesteld worden. Want de veiligheid is een belangrijke 

randvoorwaarde voor wonen en werken in dit economisch belangrijke gebied. 
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Concept normen 

Op 24 april 2014 heeft de Stuurgroep Deltaprogramma nog geen werknormen vastgesteld. Er is besloten om tot 4 

juni te werken met bandbreedtes van werknormen, in het geval er sprake is van verschillen tussen de voorstellen 

van Deelprogramma Waterveiligheid en de gebiedgerichte deelprogramma’s. De werknormen van DP Veiligheid 

komen in grote mate overeen met de normen van Rijnmond-Drechtsteden. In het geval dat er wel sprake is van 

verschillen, zijn de bandbreedtes opgenomen in de kaarten.  

Buitendijkse veiligheid 

Voor de meeste buitendijkse gebieden is de kans op slachtoffers door overstroming heel 

klein. Daarom worden deze gebieden niet landelijk genormeerd. Wel kan de economische 

schade bij een overstroming relatief groot zijn (bijvoorbeeld in een havengebied als de 

Botlek). Daarbij moeten we rekening houden met toenemende stedelijke verdichting van 

buitendijks gebied in de grote steden. De opgave in deze gebieden pakken we samen aan 

met regionaal maatwerk, waaronder schade beperkende maatregelen voor specifieke 

functies, risicocommunicatie en calamiteitenplannen. Wanneer de risico’s en eventuele 

vervolgschade erg groot zijn, zullen rijk, regio en lokale partijen in gesprek gaan over de 

langetermijnadaptatiestrategie en bijbehorende financiering. Randvoorwaarde voor de 
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veiligheid van het buitendijks gebied (tot aan Dordrecht) is de aanwezigheid van een 

stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg, zoals de Maeslantkering. 

 

2.3 De voorkeursstrategie in vogelvlucht 

Waterveiligheid staat ten dienste van een gezonde sociaaleconomische ontwikkeling en 

ruimtelijke kwaliteit. De voorkeursstrategie voor Rijnmond-Drechtsteden sluit aan op de 

karakteristieke, dynamische en pluriforme ambiance van het gebied. Zo kunnen we 

ruimtelijke ontwikkelingen en waterveiligheid op elkaar aansluiten. Preventie door dijken, 

stormvloedkeringen en rivierverruiming blijft in deze regio de basis. Op de langere termijn 

kunnen ruimtelijke maatregelen en rampenbestrijding in aanvulling op preventie de 

veiligheid vergroten en robuuster maken. In samenhang werken we aan sterke urbane 

dijken, robuuste zeeklei eilanden in het westen en toekomstbestendige rivierdijken in het 

oosten. Deze handelingsperspectieven geven een handvat om ruimtelijke ontwikkelingen 

en waterveiligheid beter en integraal aan te pakken. 

 

Steeds een optimale combinatie van preventieve maatregelen  

De meeste gebieden in de regio liggen zo laag dat ze bij een overstroming zeer snel en diep 

onder water komen te staan. Een overstroming zal tot grote ontwrichting leiden vanwege 

lange hersteltijden. Soms betekent dat zelfs het moeten opgeven van het gebied. 

Op veel plekken in het gebied is weinig ruimte voor 

specifieke ruimtelijke maatregelen of (meer) 

evacuatie. Overstromingen voorkomen (preventie) 

blijft daarom de basis voor het bereiken van het 

vereiste beschermingsniveau. Daarom blijft een 

uitgekiende combinatie van dijken, 

stormvloedkeringen en rivierverruiming de basis. 

Het is wel mogelijk om te voorkomen dat de opgave in 

de toekomst nog groter wordt. Door waterveiligheid 

nu en in de toekomst beter te integreren met 

ruimtelijke planvorming kunnen veiligheidsrisico’s 

worden beperkt.  

 

 

Handvaten voor integratie van ruimte en waterveiligheid 

Op hoofdlijnen onderscheiden we in deze voorkeursstrategie voor waterveiligheid vier 

ruimtelijke handelingsperspectieven: 

1. Sterke Urbane Dijken worden verder ontwikkeld langs het verstedelijkte gebied van de 

Stadsregio Rotterdam, langs de Drechtsteden richting Gorinchem. Achter, op en voor de 

dijken is ruimte voor verdere verstedelijking waarin de veiligheidsmaatregelen worden 

geïntegreerd. 

 

2. Robuuste Zeeklei Eilanden, zoals Voorne-Putten, Hoeksche Waard en het Eiland van 

Dordrechtworden nog beter beschermd door de zeedijk en de compartimentering 

daarachter. Daardoor is het in het midden van deze eilanden extra veilig. Daar zijn 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zonder substantiële toename van de risico’s. 

In dat geval is het essentieel dat de regionale keringen aanwezig blijven.  

Elke dijk zien we als een 

ruimtelijk concept en een 

meekoppelkans! 

Het stelsel van dijken is in dit gebied 

de basis voor waterveiligheid, maar is 

in de loop der tijden ook een 

onlosmakelijk onderdeel van het 

landschap geworden. Bij alle 

dijkversterkingen en verhogingen in 

dit gebied zal de dijk steeds in 

samenhang met buitendijks gebied 

(voorlanden, zellingen, etc) en met 

de achterliggende ruimtelijke en 

sociaaleconomische functies worden 

ontworpen en uitgevoerd. Zo wordt 

elke dijkaanpak een ruimtelijke 

maatregel en een meekoppelkans.  
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3. Het perspectief van Toekomstbestendige Rivierdijken richt zich op de Lek 

(Krimpenerwaard en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) en Hollandsche IJssel.  In deze 

gebieden is het van belang bij de keuzes in de ruimtelijke inrichting rekening te houden 

met de waterveiligheidsopgave op lange termijn. Daarmee is te voorkomen dat 

toekomstige dijkversterkingen tot hoge maatschappelijke kosten of grote weerstand 

leiden. Dat vereist langetermijnbeleid voor ruimtelijke inrichting en bouwen.  

 

4. Rijnmond-Drechtsteden is de delta voor de rivieren. Voor een goede aansluiting is 

voorzien in ‘Meer Ruimte voor de Rivier’ maatregelen aan de zuidzijde van de 

Alblasserwaard (ter hoogte van de Merwedes), in samenhang met maatregelen meer 

bovenstrooms in de Waal.  

 

 Vier ruimtelijke handelingsperspectieven voor Rijnmond-Drechtsteden 
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2.4 Concrete maatregelen voor waterveiligheid: maatwerk 

 

De ruimtelijke handelingsperspectieven bieden een handvat om de noodzakelijke concrete 

maatregelen in gebieden in te passen. Stevige dijken en stormvloedkeringen zijn nodig, 

maar het vraagt maatwerk om deze kosteneffectief en met meerwaarde voor gebieden te 

realiseren. Dit kan door op tijd in gebiedsprocessen aan de slag te gaan daar waar de 

opgaven het grootst en meest urgent zijn, zoals in de polders van Alblasserwaard en 

Krimpenerwaard en in Dordrecht.  

 

Over het algemeen blijven de dijken in het gehele gebied de basis voor het voorkomen van 

een overstroming. Op veel plekken in het gebied blijkt de feitelijke bescherming tegen 

overstromingen al hoger dan wettelijk vereist. De aanwezigheid van voorlanden of extra 

hoge en sterke dijken zorgt daar voor lagere risico’s. Op enkele plekken is daarbij sprake van 

extra sterke dijken die de kans op een overstroming vrijwel nihil maken. 

 

Aan de zeezijde blijft de Europoortkering (Maeslantkering en Hartelkering) bescherming 

bieden. De Maeslantkering is opgenomen in de deltabeslissing Rijn-Maasdelta en vormt voor 

Rijnmond-Drechtsteden een belangrijke preventieve maatregel. De veiligheid in Rijnmond-

Drechtsteden is op korte termijn te verbeteren door de faalkans van de Maeslantkering te 

verkleinen of rekening te houden met partieel functioneren.  

 

Met de bij 2.3. genoemde ruimtelijke handelingsperspectieven (sterke urbane dijken, 

robuuste zeeklei-eilanden, toekomstbestendige Rivierdijken en meer ruimte voor de rivier) 

sluiten we aan op de unieke kenmerken van ieder gebied. Voor de aanpak van dijken nemen 

we ruimtelijke handelingsperspectieven als handvat, passend bij de unieke kenmerken van 

ieder gebied. In nadere integrale gebiedsuitwerkingen kunnen de huidige en toekomstige 

ontwikkelingen worden meegenomen. Dit levert synergie op en naar verwachting een 

aanzienlijk kostenbesparing in de loop der jaren. 

 
De complete voorkeursstrategie voor Rijnmond-Drechtsteden 
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1. Maatregelen in het gebied van ‘Sterke urbane dijken’ 

Verstedelijkte gebieden met sterke urbane dijken kenmerken zich door een nauwe 

verwevenheid tussen dijken en het stedelijk gebied. Zo reikt de dijk langs de Maas, als een 

onbreekbaar veiligheidslint, van de rivierrand tot diep in de stad. Binnen Rijnmond-

Drechtsteden gaat het om de stad Rotterdam, langs het noorden en oosten van IJsselmonde, 

langs de rivier de Noord en de Beneden Merwede met de Drechtsteden tot aan Gorinchem.  

De versterking van urbane dijken die met name na 2050 een aanzienlijke opgave zal zijn, kan 

tot stand worden gebracht door verdergaande integratie tussen dijk en bebouwing. Daarnaast 

bieden voorlanden kansen. Bijvoorbeeld in Merwe-Vierhavens, waar gebiedsontwikkeling en 

de waterveiligheidsopgave kunnen worden gekoppeld.  

 

De Stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam startte onlangs de ‘Verkenning rivier als 

getijdepark’. Hierin wordt gezocht naar mogelijkheden om met concrete projecten een 

bijdrage te leveren aan zowel een goed bereikbare haven als een aantrekkelijke en 

klimaatbestendige regio. Onderdeel van deze verkenning is een onderzoek naar hoe building-

with-nature-maatregelen bij kunnen dragen aan waterveiligheid.  

 

Door de integratie van waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling kunnen verschillende 

doelen gerealiseerd worden. Ook liggen er  grote kansen voor het verbeteren van de 

ruimtelijke kwaliteit en kunnen stad en waterschap als vanzelfsprekende (financiële) partners 

optrekken.  

2. Maatregelen in het gebied van de ‘Robuuste zeeklei eilanden’  

De klei-eilanden van Voorne-Putten en de Hoeksche Waard en het zuidelijk deel van het 

eiland van Dordrecht en IJsselmonde zijn oude eilanden met een sterke, vaak hoge zeedijk. 

Achter deze hoge zeedijken ligt een stelsel van vele grote en kleine secundaire keringen, 

veelal landelijk van aard met lintbebouwing op en aan de secundaire kering. Deze opbouw is 

karakteristiek voor de zeeklei-eilanden. Het is alsof je het aangroeipatroon van zo'n eiland 

op de kaart nog kunt zien.  

 

De secundaire keringen kunnen een overstroming tegenhouden. Hierdoor is het in het 

midden van deze eilanden relatief veilig en kunnen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen goed 

worden toegepast, zonder dat de risico’s te hoog worden. Als de regionale overheden er in 

de toekomst voor kiezen deze gebieden te benutten, dan moet de kwaliteit van de 

secundaire keringen op orde zijn. 
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In Dordrecht kunnen al op korte termijn specifieke regionale, compartimenterende keringen 

worden benut om het gewenste veiligheidsniveau voor het gebied te halen. Daarvoor 

moeten eisen worden gesteld aan de overstromingskansen (‘standzekerheid’) van deze 

keringen, en dit moet vervolgens worden geborgd via afspraken en inzet van instrumenten. 

Daarvoor zijn de gebiedspartners een MIRT-onderzoek over meerlaagsveiligheid gestart. In 

het MIRT-onderzoek wordt ook de vraag meegenomen wat compartimentering betekent 

vanuit ruimtelijk perspectief, in (neven)effecten en kansen. Aan de Noordrand van het eiland 

vormt een extra sterke dijk onderdeel van het stelsel van sterke urbane dijken in Rijnmond-

Drechtsteden. Voor het gehele gebied (binnen- en buitendijks) wordt een veiligheidsplan 

opgesteld, dat gericht is op evacuatie, zelfredzaamheid en robuuste vitale netwerken (vooral 

het elektriciteitsnetwerk). Tevens wordt een Experience Centrum Meerlaagsveiligheid 

opgericht, dat een fysieke plaats biedt voor het gezamenlijk leren over en werken aan een 

betere verbinding tussen water en de ruimtelijke ordening, meekoppelkansen en 

ontwikkelmogelijkheden. 

 

Rond de robuuste zeekIei eilanden worden de gevolgen van erosie in het Spui, de Oude 

Maas, de Noord en de Dordtse Kil blijvend bestreden door bestorting. Daarnaast doen de 

waterbeheerders onderzoek naar de mogelijkheden van een proactieve, meer innovatieve 

wijze van voorkomen en tegengaan van erosie. 

 

3. Maatregelen in het gebied van de ‘Toekomstbestendige Rivierdijken’ 

Het perspectief van diepe polders met Toekomstbestendige Rivierdijken richt zich op de 

beide zijden van de Lek, aan de westzijde van de Hollandsche IJssel en op de open polders 

Krimpenerwaard en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Dit zijn veengebieden met veel 

bodemdaling en zetting van de dijk. Uitgaande van de nieuwe normen bevindt zich hier de 

grootste opgave voor de dijken, die al na de eerste toetsing in 2017 aan de orde komt. Deze 

dijken liggen in gebieden met een afwisselend karakter van cultuurhistorische bebouwing, 

industriële en meer open gebieden. Inmiddels zijn er talloze constructieve maatregelen 



15 

uitgevoerd aan deze dijken, vooral om de dicht op de dijk staande bebouwing te kunnen 

sparen. Naar verwachting zijn de mogelijkheden van schermen en betonwanden in dergelijke 

dijken snel uitgeput. Ook omdat dit relatief dure oplossingen zijn. Het is veel goedkoper om 

deze dijken waar mogelijk in grond uit te voeren. 

Om deze dijken in de toekomst veilig en betaalbaar te houden is het perspectief ontwikkeld 

van de ‘Toekomstbestendige Rivierdijken' in relatie tot het agrarische en groene gebied 

daarachter. De opgave is om nieuwe concepten te ontwikkelen voor de combinatie van 

kosteneffectieve dijkversterkingen en ruimtelijke ontwikkelen, die passen bij de 

karakteristieken van dit gebied. Het perspectief kan worden meegenomen in de het 

voorgenomen gebiedsproces (eventueel MIRT-onderzoek) voor de Alblasserwaard. Via 

ruimtelijk beleid kunnen nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld woonwijken) beter gesitueerd 

worden of adaptief worden gebouwd. En wel zodanig dat er in de toekomst geen conflicten 

ontstaan met noodzakelijke dijkversterking. Voor bestaande bebouwing en herbouw kunnen 

ook plannen worden gemaakt. Dit kan via bestemmingsplannen en de keur van een 

waterschap. 

Een langetermijnbouwbeleid met daarbij behorende financiële middelen helpt bij het veilig 

en betaalbaar houden van deze dijken. Ook hier zijn waterschap, gemeente,  de provincie en 

het Rijk vanzelfsprekende partners. Lokaal maatwerk en een gezamenlijke visie op de 

ontwikkelingsrichting van de dijken in het perspectief van de waterveiligheidsopgave is van 

groot belang. In de Krimpenerwaard start daarom een pilot om te onderzoeken of de 

beleidsinstrumenten die er zijn om grotere ruimteclaims te kunnen borgen voldoende zijn. 

Hierbij staat de toepassing van (financiële) instrumenten om ruimtelijke ontwikkeling te 

integreren met dijkversterking en vice versa centraal staat. 

Voor het gehele systeem van de Hollandsche IJssel (kering, voorlanden en dijken) stellen we 

voor een MIRT onderzoek te starten om een integraal plan te maken. Op korte termijn kan 

het verbeteren van de Hollandsche IJsselkering de kosten voor dijkversterking namelijk 

beperken. Hier wordt op dit moment al aan gewerkt. Voor 2017 stellen we eerst vast welk 

model gebruikt moet worden voor berekeningen van hoogwaterstanden, dijkhoogte en 

dijksterkte voor het Hollandsche-IJsselsysteem (dijken +stormvloedkering). Rond 2050 (en 

mogelijk eerder) moet de stormvloedkering worden vervangen. De Hollandsche IJssel blijft 

een open rivier met een afsluitbare stormvloedkering. De getijdenwerking blijft daarmee in 

stand. In een nieuw ontwerp moeten ook de meekoppelkansen worden meegenomen, zoals 

een betere bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. 

4. Maatregelen in het gebied van ‘Meer ruimte voor de rivier’ 

Rivierverruimende maatregelen zorgen ervoor dat door waterstandverlaging het verhogen 

van de dijken kan worden beperkt. Deze methode is in dit gebied alleen kansrijk in de 

riviergedomineerde gebieden bij de Merwedes. Dat geldt zeker waar we nu al een opgave 

hebben om de dijken te verhogen en waar we door continue bodemdaling en zetting steeds 

opnieuw aan de hoogte van de dijken moeten werken (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden). 

Bovendien zijn er meekoppelkansen en maatschappelijke baten, zoals natuur en landschap. 

Voor de kortere termijn zullen we de mogelijkheden onderzoeken voor een aantal 

maatregelen voor 2050: (1) Meestromen natuurgebied Avelingen, nevengeul Sleeuwijk en 

rivierverruiming bij Werkendam. Daarnaast gaan we onderzoek doen naar de mogelijkheden 

en effecten van zomerbedverdieping. In een eerste fase starten we met het doorstroombaar 

maken van de brugpijlers A27. Voor de zeer lange termijn, na 2050, zijn voor rivierverruiming 

in beeld: (1) een kanaal van Steenhoek in combinatie met een geul door de Sliedrechtse 

Biesbosch en het afgraven van de landtong de Punt en (2) een andere inzet van de Dordtse 

Biesbosch.  
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2.5 Buitendijkse gebieden als meerwaarde 

Binnen Rijnmond-Drechtsteden bevindt zich een groot areaal aan buitendijkse gebieden. 

Deze zijn aantrekkelijk om in te wonen en te werken of herbergen waardevolle natuur. Er 

wordt een ‘Strategische adaptatie agenda Buitendijks’ ontwikkeld , waarin ruimte is voor 

maatwerk per gebied. Enerzijds gaan we buitendijkse gebieden rond Dordrecht en 

Rotterdam goed beschermen. Anderzijds kunnen buitendijkse gebieden (langs de Lek en de 

Merwedes) juist benut worden voor veiligheid. 

 

Net als voor binnendijkse gebieden dient er in het buitendijks gebied ook sprake te zijn van 

een acceptabel risiconiveau dat op een uniforme manier wordt vastgesteld. 

Slachtofferrisico’s in buitendijks gebied blijken gering te zijn en liggen daarmee al vrijwel op 

een acceptabel risiconiveau.  

Randvoorwaarde voor de veiligheid van het buitendijks gebied  is de aanwezigheid van een 

stormvloedkering, in dit geval de Maeslantkering. Het sluitingsregime van de Maeslantkering 

is mede gebaseerd op de te verwachten schades bij het onderlopen van buitendijks gebied. 

De last zit dan vooral in de schade aan huizen, voorzieningen en bedrijven. 

 

Voor buitendijkse gebieden wordt in deze regio een ‘Strategische adaptatie agenda 

Buitendijks’ ontwikkeld. Onderdelen van die strategische adaptatie agenda zijn ten eerste 

concrete schade beperkende maatregelen, gecombineerd met risicocommunicatie. 

Gemeenten en veiligheidsregio’s gaan inzetten op het ontwikkelen van rampenplannen 

(voor waterveiligheid) en risicocommunicatie over waterveiligheid. Besloten is een ‘flood 

App’ te ontwikkelen die informatie geeft over hoogwater- en handelingsperspectief voor 

bewoners van de buitendijkse gebieden en het buitengebied van Dordrecht en Rotterdam. 

Specifiek voor laaggelegen buitendijks havengebied moet nader onderzoek worden gedaan 

en passende maatregelen worden ontwikkeld. Hier is meer kans op grote economische 

schade en eventueel milieuschade vanwege de aanwezige productieprocessen en 

bijbehorende infrastructuur die van belang zijn voor het functioneren van het havencluster 

en het stedelijk gebied.  

Leren van focusgebieden 

In sommige gebieden zijn de risico’s en de kosten van de noodzakelijke maatregelen zo hoog 

en is de situatie zodanig complex dat een integraal plan nodig is. Binnen Rijnmond-
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Drechtsteden is besloten in een eerste fase een aantal focusgebieden in de regio aan te 

pakken. De ervaringen die in deze focusgebieden worden opgedaan kunnen weer bijdragen 

aan de ‘Strategische adaptatie agenda Buitendijks’. Het voorstel is om te starten met het 

historisch havengebied van Dordrecht, Merwe-Vierhavens, Noordereiland en de Botlek 

(eventueel aan te vullen met andere locaties, zoals Vlaardingen). Deze gebieden liggen het 

laagst in de regio en hier is de urgentie het grootst. Per gebied inventariseren we de ambities 

en belangen bij de betrokken partijen. Vervolgens nodigen we deze partijen (overheden, 

netwerkbeheerders, private partijen e.d) uit om op basis van de inventarisaties gezamenlijk 

een plan te maken waarin de langetermijnadaptatiestrategie, met bijbehorende 

maatregelen en financiering, wordt vastgesteld. 

De waterveiligheid in het Botlekgebied verdient speciale aandacht. De Europoortkering, die 

tussen de Maeslantkering en Hartelkering ligt, is overstroombaar aangelegd. Als 

zeewaterstanden zeer hoog zijn, stroomt er water vanuit het Hartelkanaal naar de Nieuwe 

Waterweg over het Botlekgebied. Dit kan leiden tot slachtoffers en/of schade aan vitale en 

kwetsbare functies als de rijksweg A15, het spoor en de leidingenstraat van en naar de 

Maasvlakte. Oplossingen kunnen gevonden worden in het aanpassen van de Tuimelkade, het 

aanpassen van het sluitregime van de Hartelkering, en/of lokale adaptieve maatregelen. De 

maatregelen voor dit gebied worden gezamenlijk nader uitgewerkt. 

Op sommige plekken kunnen buitendijkse gebieden ook bijdragen aan meer waterveiligheid: 

In het rivierengebied moet buitendijks ruimte voor de rivier behouden blijven. Bij de Lek en 

de Noord en in beperkte mate bij de Hollandsche IJssel kunnen de buitendijkse gebieden een 

rol spelen voor de dijken, omdat ze als voorlanden kunnen fungeren. Daar moeten we wel 

wat voor doen: Er zijn heldere afspraken tussen betrokken partijen nodig om de functie en 

het noodzakelijk beheer van de voorlanden (op lange termijn) te borgen. 

 

2.6 Vitale functies beschermen en rampenbestrijding op orde  

Rijnmond-Drechtsteden bevat zowel kwetsbare objecten als netwerken van vitale en 
kwetsbare functies. Gebleken is dat vooral de elektriciteitsvoorziening kwetsbaar is. 
Bovendien is deze randvoorwaardelijk voor alle andere functies. Zoals eerder beschreven is 
er geen aanleiding voor het extra verhogen van de norm op de dijken, maar dit sluit lokale 
maatregelen niet uit. De beheerders van belangrijke verkeersaders, gemeenten en de 
betrokken sectoren gaan zelf na of maatregelen nodig zijn. In samenwerking met de 
veiligheidsregio werken zij aan plannen voor een adequate rampenbestrijding. Met in het 
achterhoofd dat een ramp nooit voor 100 procent te voorkomen is. 
 

Binnen onze voorkeursstrategie hebben we ook aandacht voor vitale en kwetsbare functies 

in het gebied. We richten ons hierbij op het verkleinen van de onderlinge afhankelijkheid van 

netwerken, het verkleinen van de afhankelijkheid tussen gebieden en het waterrobuust 

maken van objecten in gebieden met een geringe overstromingsdiepte.  

 

Als het gaat om overstromingsrisico’s zal het principe ‘build to fail’ meer nadruk moeten 

krijgen naast leveringszekerheid. We neigen dus naar een nieuwe benadering van de manier 

waarop we omgaan met onze nutsvoorzieningen, waarbij er specifiek meer aandacht nodig 

is voor het functioneren van de doorgaande hoofdinfrastructuur vlak voor, tijdens en na een 

eventuele overstroming. Onderzoek moet uitwijzen welke rol deze infrastructuur kan en/of 

moet spelen en of aanvullende maatregelen voor optimalisatie nodig zijn.  

 

Voor de bescherming van vitale functies staan andere partijen dan de waterbeheerders aan 

de lat. Hiertoe behoren in ieder geval de sectoren (netbeheerders, drinkwaterbedrijven, etc) 

en de veiligheidsregio’s. Gedacht kan worden aan het aangaan van intentieovereenkomsten 
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om te bevorderen dat ingrepen aan de objecten en netwerken van vitale en kwetsbare 

functies - met inbegrip van waterveiligheid – robuuster worden gemaakt. 

Bij locatiekeuzes voor nieuwe vitale en kwetsbare objecten zal ook het overstromingsrisico 

worden meegewogen. Het is bijvoorbeeld niet verstandig bepaalde functies in gebieden met 

een potentiële grote overstromingsdiepte te situeren (bijvoorbeeld transformatorstations, 

gascompressorstations, ziekenhuizen en BRZO-bedrijven). 
 

Rampenbestrijding 

Een goede rampenbestrijding blijft een noodzakelijke aanvulling op preventie. Door de 

langere voorspeltijd van een overstroming vanuit de rivieren kan bij een dergelijke 

overstromingsdreiging in de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard naar verwachting een 

hoger percentage van de mensen worden geëvacueerd, dan bij een zeescenario. Dit vergt 

wel een goed functionerende crisisorganisatie met goed getrainde crisisfunctionarissen. Ook 

van belang zijn: een tijdig evacuatiebesluit, een goede samenwerkingsrelatie tussen alle 

partijen en een goede planvorming.  

 

Binnen Rijnmond-Drechtsteden is aan de zeezijdepreventieve evacuatie maar heel beperkt 

mogelijk. Daarbij speelt mee dat het wegennet in het westelijk deel onvoldoende capaciteit 

heeft om de grote aantallen inwoners te verwerken en grotendeels laag gelegen is. Bij 

overstroming zullen hier dus ook cruciale delen van het hoofdwegennet onder water staan.  

In deze gebieden is verticaal evacueren naar hogere plekken (eigen woning, gebouwen of 

locaties) in het gebied wel mogelijk. Om te bereiken dat burgers bij een dreigende 

overstroming dat daadwerkelijk doen, is een gedegen voorbereiding belangrijk (een 

zelfredzame burger, risicocommunicatie vooraf, goede crisiscommunicatie tussen overheden 

en voldoende hulpverleningscapaciteit na de overstroming). Dit vraagt dus inzet op landelijk 

niveau en van veiligheidsregio’s en gemeenten. Zij moeten zorgen voor de borging van 

horizontale evacuatie (een goed functionerende crisisorganisatie, een zekere planvorming 

en adequate informatievoorziening en voor een tijdig evacuatiebesluit) en verticale 

evacuatie (zelfredzaamheid, risico- en crisiscommunicatie en hulpverleningscapaciteit). Om 

de kansen voor evacuatie te verbeteren, moeten deze randvoorwaarden de komende tijd 

worden geconcretiseerd en gerealiseerd. 

  

 

2.7 Doelbereik, kosten en effecten van de voorkeursstrategie Waterveiligheid 

De voorkeursstrategie is buitengewoon effectief. Wanneer we de strategie volgen, daalt 

het slachtofferrisico met meer dan 85 procent en wordt de economische risicoschade met 

de helft gereduceerd. De opgave voor de dijkaanpak is vooral groot in de Alblasserwaard, 

de Krimpenerwaard en bij de Hollandsche IJssel. Op termijn staan een paar grote 

systeemingrepen op de rol, waaronder de vervanging van de stormvloedkeringen en 

rivierverruimende maatregelen. De voorkeursstrategie is robuust, flexibel, duurzaam en 

solidair en voldoet aan de basiswaarden binnen het Deltaprogramma. De meerkosten die 

de voorkeursstrategie met zich meebrengen, wegen ruimschoots op tegen de fikse 

reducerende risico-effecten voor wat betreft slachtoffers en economische schade. 

 

De voorkeursstrategie bevat maatregelen die op basis van onderzoek en afweging naar 

verwachting het meest bijdragen aan de waterveiligheid in het gebied en bovendien 

kosteneffectief zijn. De voorkeursstrategie reduceert het slachtofferrisico in Rijnmond-

Drechtsteden met meer dan 85 procent. De schade binnendijks wordt door de 

voorkeursstrategie gereduceerd tot circa 50 procent voor alle deltascenario’s. Wanneer we 

de voorkeursstrategie volgen, kost dit naar verwachting € 6 tot 8 miljard (afhankelijk van het 

deltascenario). Dit is € 1miljard meer dan wanneer we doorgaan met de aanpak van dijken 
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en de huidige normen. De meerkosten wegen echter ruimschoots op tegen de hierboven 

beschreven reducerende risico-effecten van onze voorkeursstrategie. 

  

Ongeveer 40% van de totale kosten tot 2100 worden gemaakt in de Alblasserwaard, de 

Krimpenerwaard en langs de Hollandsche IJssel. Deze opgave moet voor 2050 worden 

aangepakt. In de tweede helft van de eeuw zijn nog aanzienlijke kosten opgenomen voor de 

urbane dijken, van Hoek van Holland tot aan de Hollandsche IJsselkering (tussen € 0,5 en € 1 

miljard). De kosten voor de stormvloedkeringen in de Hollandsche IJssel en de 

Maeslantkering bedragen tenslotte samen € 1 miljard tot aan 2100. 

De hogere kosten zijn vooral het gevolg van het nieuwe normenstelsel. Maar de kosten 

blijven echter relatief beperkt, omdat we ervan uitgaan dat we de overhoogte in dit gebied 

kunnen benutten. Hiervoor moeten we echter wel een extra inspanning doen in de sterkte 

van de dijken. Het is effectief om deze opgaven tegelijkertijd aan te pakken. Daarnaast 

hebben we aangenomen dat we de aanwezigheid van voorlanden optimaal kunnen inzetten 

voor waterveiligheid. Alleen al langs de Hollandsche IJssel bespaar je daarmee circa € 800 

miljoen. 

Robuust, flexibel, duurzaam en solidair 

Uit de analyses die voor Rijnmond-Drechtsteden zijn gemaakt blijkt dat de 

voorkeursstrategie robuust is. De analyses tonen aan dat de bestaande infrastructuur een 

goede basis biedt om op door te bouwen. Grote systeemveranderingen zijn ook in de 

tweede helft van deze eeuw niet nodig. Indien, op basis van metingen, zou blijken dat de 

klimaatontwikkeling ernstiger vormen aanneemt dan berekend is, dan zijn grote 

systeemveranderingen nog steeds mogelijk.  

Daarnaast zorgt maatwerk in gebieden ervoor dat we steeds flexibel kunnen investeren in 

maatregelen voor klimaatverandering. De voorkeursstrategie is dus ook flexibel, een 

belangrijke basiswaarde binnen het Deltaprogramma.  

 

Aan de hand van voortschrijdend inzicht in de sterkte van dijken, weten we zeker dat er in de 

komende decennia grootschalige en omvangrijke dijkversterkingen moeten plaatsvinden. 

Rijnmond-Drechtsteden kiest daarbij voor duurzaam maatwerk ten dienste van leefbaarheid 

en sociaaleconomische ontwikkeling. Dankzij het introduceren van de 

handelingsperspectieven maakt de voorkeursstrategie in de effectbeoordeling bovendien 

een positief verschil op het criterium landschap, cultuurhistorie en archeologie.  

Ten slotte is bij de borging en uitwerking van de handelingsperspectieven solidariteit een 

belangrijke waarde. De overheden en andere organisaties binnen Rijnmond-Drechtsteden 

gaan samen aan de slag om kansen in ontwikkeling te koppelen aan meer waterveiligheid. 

Kennis en expertise zal intensiever dan eerst worden uitgewisseld om het gewenste 

maatwerk per gebied te realiseren. Bijvoorbeeld op basis van de pilot Krimpenerwaard, de 

gebiedsprocessen en bij de ontwikkeling van een buitendijkse aanpak.  
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2.8 Uitvoering van de voorkeursstrategie waterveiligheid 

Voor het uitvoeren van de concrete maatregelen, die onderdeel zijn van de 

voorkeursstrategie waterveiligheid, blijft de verantwoordelijkheid bij de bestaande 

overheidsorganisaties. Zij zullen de voor hen relevante onderdelen uit de 

voorkeursstrategie benoemen en vastleggen in hun eigen visies en plannen. Daarnaast 

wordt gestart met het noodzakelijke onderzoek en met (gebieds)processen die de 

uitvoering voorbereiden. Hierbij werken we adaptief: nieuwe ontwikkelingen en inzichten 

nemen we mee bij de keuze voor een volgende stap. Om te komen tot de samenwerking 

die is voorgesteld en die de voorkeursstrategie kosteneffectief maakt, moet meer dan ooit 

worden samengewerkt in het gebied. De deltabeslissing Rijn-Maas Delta, een nieuw 

toetsings- en ontwerpinstrumentarium voor de dijkaanpak en meer flexibiliteit in planning 

en financiering binnen HWBP gelden hierbij als randvoorwaarden.  

De voorkeursstrategie bevat een aantal concrete beleidsvoornemens en uitgangspunten die 

sturend zal zijn voor het handelen binnen Rijnmond-Drechtsteden. Daarnaast zijn er 

concrete maatregelen voorzien, waarvoor de voorbereiding kan worden gestart. In bijlage 1 

is een lijst opgenomen met concrete beleidsvoornemens en maatregelen die samen de start 

vormen voor de uitvoering van de voorkeursstrategie waterveiligheid. Daarbij is aangegeven 

welke overheidsorganisaties verantwoordelijk zijn voor welke (delen van) de uitvoering.  

Adaptieve strategie, adaptief uitvoeren 

De uitvoering van de voorkeursstrategie is adaptief, zoals is geïllustreerd in bijgaande figuur. 

Dit betekent dat er voortdurende gezocht wordt naar een optimale balans tussen 

dijkversterkingen, buitendijkse adaptatie-strategieën, rivierverruiming en ruimtelijke 

inrichting (meerlaagse veiligheid). Deze optimale mix van met elkaar samenhangende 

maatregelen kan alleen plaatsvinden binnen de ontwikkeling van gebiedsprocessen.  

Deze aanpak is flexibel. Men kan van gebied tot gebied meekoppelen met ruimtelijke 

ontwikkelingen, de belangrijkste onzekerheden monitoren én, indien nodig, de aanpak 

versnellen.  

De belangrijkste onzekerheden voor de uitvoering van de voorkeursstrategie zijn: de 

klimaatontwikkeling (vertaald naar zeespiegelstijging en rivierafvoeren), de 

sociaaleconomische ontwikkeling (vertaald naar aantal inwoners en waarde achter de 

dijken), de piekafvoeren vanuit Duitsland en het gedrag en de werking van het rivierkundige 

systeem.  

Voor de besluitvorming over de Hollandsche IJsselkering, de Maeslantkering en de 

Hartelkering geldt dat deze pas op lange termijn actueel wordt, omdat we eerst nog met 

tijdelijke maatregelen vooruit kunnen.  Dit geeft ons de mogelijkheid om in de tussentijd te 

leren van de onzekerheden én technische mogelijkheden van bestaande veiligheidssystemen 

en keringen.  

 

Geen-spijt maatregelen 

Uit de gevoeligheidsanalyse voor de deltascenario’s blijkt dat de maatregelen die voor de 

korte, middellange en lange termijn heeft geprogrammeerd in alle scenario’s robuust zijn. 

Met andere woorden: in een toekomst waarin het klimaat langzaam verandert en 

sociaaleconomische ontwikkelingen onvoorspelbaar zijn, zijn de maatregelen onder elke 

omstandigheid deugdelijk en kunnen ze worden betiteld als ‘geen-spijt-maatregelen’. De 

deltascenario’s hebben dus vooral effect op het langzamer of sneller uitvoeren van deze 

maatregelen op korte en middellange termijn. In het Deltaprogramma wordt een 

monitoringprogramma opgesteld dat de onzekerheden blijvend bewaakt en signalen kan 

geven als handelen nodig blijkt. Hierop kunnen we de daadwerkelijke uitvoering binnen 

Rijnmond-Drechtsteden aanpassen.  
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Bij een scenario STOOM of RUST vinden sneller meer dijkversterkingen, eventueel in samenhang met 

rivierverruiming plaats. Daarnaast intensiveren de maatregelen in buitendijks gebied. De maatregelen voor 

keringen zijn niet afhankelijk van de scenario’s  

Onderzoek voor nu en straks 

Rijnmond-Drechtsteden is een dynamische en kennisintensieve regio. Onderzoek  en 

innovatie blijven nodig en bieden kansen om deze welvarende regio verder te ontwikkelen. 

In de bijlage is daarom ook een onderzoeks- en innovatieagenda opgenomen.  

Uitwerking van de toekomstige opgaven in gebiedsprocessen biedt een goed platform om 

van elkaar te leren, vooral op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling en waterveiligheid. 

Hiervoor starten we bijvoorbeeld de pilots ‘Krimpenerwaard’ en ‘Building with Nature’. En 

werken we, op basis van focusgebieden, samen aan een langetermijnadaptatieagenda voor 

buitendijkse gebieden.  

Bovendien staan verschillende partijen in de regio klaar om bij te dragen aan een onderzoek 

over de inzet van voorlanden in het kader van HWBP. In de ‘Verkenning Rivier als 

Getijdepark’ worden nieuwe mogelijkheden. voor het koppelen van ruimtelijke 

ontwikkelingen aan waterveiligheid.   

Daarnaast blijft onderzoek naar ons watersysteem nodig. Denk aan onderzoek naar de 

riviermorfologie, de sterkte van dijken en naar de erosie. Het Rijk zal voor 2017 een studie 

doen naar nut en noodzaak van een eventuele wijziging van de afvoerverdeling.  



22 

We blijven zoeken naar nieuwe (technische) mogelijkheden om de preventie te verbeteren 

op een kosteneffectieve manier. Ten slotte komen er op termijn nieuwe ontwerp-opgaven 

bij de Hollandsche IJssel en de Maeslantkering. 

 

De voorwaarden voor een goede uitvoering 

Voor het behalen van resultaat is samenwerking essentieel. Samenwerking betekent op de 

eerste plaats dat overheden en maatschappelijke organisaties over de grenzen van hun 

eigen plangebieden, plantermijnen en verantwoordelijkheden heenkijken. Gezamenlijk 

gebiedsvisies en pilots stimuleren de samenwerking. De geschetste handelingsperspectieven 

zijn hierbij een stevig handvat. Het hoogwaterbeschermingsprogramma kan daar vervolgens 

op aansluiten.  

Om effectieve samenwerking te realiseren, is flexibiliteit nodig in planning en financiering. 

En wel op twee manieren. Op de eerste plaats dienen we in een aantal gebieden een 

gezamenlijk gebiedsproces te starten, waarin we zowel de ruimtelijke opgave als de 

wateropgave bestuderen en de beste oplossingen voor het totale gebied vinden. Hierbij 

bouwen we voort op de voorkeursstrategie. Vervolgens programmeren we concrete 

projecten voor de aanpak van dijken in het HWBP. In sommige gevallen is meer flexibiliteit in 

de planning en financiering nodig dan nu mogelijk is binnen het HWBP. Het kan bijvoorbeeld 

nodig zijn een voorinvestering te doen voor vastgoed of grond, vér voordat een 

dijkversterkingsproject start.  

 

Het is van belang dat alle overheden het afwegingskader Ruimtelijke Adaptatie dat wordt 

beschreven in de gelijknamige deltabeslissing ook echt gaan hanteren. Wij vragen daarbij 

ook om een goede monitoring en evaluatie om te bezien of het bestaande ruimtelijke en 

financiële instrumentarium afdoende is om meer integratie tussen ruimtelijke 

ontwikkelingen en waterveiligheid tot stand te brengen. Het stimuleringsprogramma 

Ruimtelijke Adaptatie dat wordt voorgesteld helpt daarbij om meer ervaring op te doen en 

kennis te delen. In het uitvoeringsprogramma Rijnmond-Drechtsteden zijn een aantal 

gebiedsgerichte opgaven opgenomen die volgens de stuurgroep onderdeel zouden moeten 

zijn van dit stimuleringsprogramma. Dit zijn de pilot in Krimpenerwaard, het gebiedsgericht 

onderzoek in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de MIRT ‘Meerlaagsveiligheid’ in 

Dordrecht. Daarnaast kunnen ook de integrale gebiedsplannen voor een drietal buitendijkse 

focusgebieden Buitendijks (historisch havengebied van Dordrecht, Noordereiland en de 

Botlek) worden aangesloten op het stimuleringsprogramma. 

 

Als onderdeel van de deltabeslissing Waterveiligheid is een vernieuwd toetsings- en 

ontwerpinstrumentarium nodig om de voorgestelde synergie binnen Rijnmond-

Drechtsteden te realiseren. Daarin moet worden opgenomen dat: 

• overhoogte en oversterkte kan worden benut; 

• voorlanden worden meegetoetst en mee-ontworpen, inclusief de borging van het 

beheer in de voorlanden; 

• Systeemwerking en differentiatie van normen wordt meegenomen bij de toetsing en 

de eisen aan de voorliggende keringen.  

 

Wij verwachten dat de ontwikkeling van dit nieuwe instrumentarium wordt geborgd in de 

deltabeslissing Waterveiligheid en in de herziening van het NWP. 
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3. Voorkeurstrategie zoetwatervoorziening voor Rijnmond-
Drechtsteden 

 

3.1 Opgave en ambitie 

De zoetwatervoorziening in Rijnmond-Drechtsteden en grote delen van West-Nederland 

leunt sterk op twee bovenregionale inlaatpunten die worden gevoed vanuit het 

hoofdwatersysteem. Daarnaast is er nog een aantal kleinere inlaatpunten. De 

inzetbaarheid van de bovenregionale inlaatpunten zal – afhankelijk van 

klimaatontwikkeling – door toenemende verzilting van het hoofdwatersysteem afnemen. 

Binnen de kaders van de deltabeslissing Zoetwater kiest Rijnmond-Drechtsteden voor een 

robuuste zoetwatervoorziening en voor innovatieve maatregelen die het gebruik ervan 

optimaliseren. 

 

In de regio Rijnmond-Drechtsteden zijn er twee bovenregionale inlaatpunten die worden 

gevoed vanuit het hoofdwatersysteem: Gouda en Bernisse. Deze inlaatpunten vormen de 

basis voor een robuuste, toekomstbestendige zoetwatervoorziening van Rijnmond-

Drechtsteden. Daarnaast zijn er kleinere inlaatpunten afhankelijk van het 

hoofdwatersysteem. 

 

De inlaat bij Gouda is nu in het huidige klimaat al kwetsbaar. De kans op innamestops zal in 

de komende decennia toenemen als gevolg van lage rivierafvoeren in het zomerhalfjaar.  

Bij Bernisse (innamepunt Brielse Meer) kunnen de chlorideconcentraties als gevolg van 

achterwaartse verzilting van het Haringvliet oplopen tot boven de gewenste 

innameconcentraties. Omdat dit een gevolg is van storm op zee, treedt dit vooral in het 

winterhalfjaar op en zorgt dit voornamelijk voor schade in de industrie. (De andere 

gebruikers van het Brielse Meer hebben in dit seizoen geen watervraag.)  

Ook bij implementatie van het Kierbesluit wordt geen toename van knelpunten verwacht. Bij 

sterke klimaatverandering kan na 2050 de inzetbaarheid van Bernisse teruglopen.  

Er zijn  drie belangrijke criteria bij de keuzen voor maatregelen: kosteneffectiviteit, 

flexibiliteit en robuustheid. Het maatregelenpakket moet huidige en toekomstige 

knelpunten oplossen, kansen benutten en waar mogelijk toekomstige ontwikkelingen 

inpasbaar maken. Mogelijke ontwikkelingen waarmee rekening moet worden gehouden zijn: 

- een verdieping van de Nieuwe Waterweg voor de bereikbaarheid van de Mainport; 

- kansen voor natuur in de Delta;   

- de beslissing over een zoet of een zout Volkerak-Zoommeer.  
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3.2 Strategie en maatregelen voor zoetwatervoorziening in een dynamische 

              regio 

Bij de zoetwatervoorziening van Rijnmond-Drechtsteden kiezen we op de eerste plaats 

voor robuustheid. Daarnaast zet de regio, in samenwerking met de sectoren, in op 

innovatieve maatregelen. Denk hierbij aan maatregelen voor slimmer en effectiever 

gebruik van zoetwater  en aan maatregelen die zoutindringing tegengaan.  

Inlaatpunt Gouda 

Bij het inlaatpunt Gouda wordt ingezet op het adaptief uitbreiden van alternatieve 

aanvoerroutes vanuit de Lek of het Amsterdam-Rijnkanaal. Hierbij wordt uitgegaan van de 

huidige laagwaterafvoerverdeling van de rivieren. Voor het bovenregionale inlaatpunt 

Gouda betekent dit uitbreiding van de Kleinschalige Water Aanvoer (KWA) als alternatieve 

aanvoerroute. De uitbreiding kan stapsgewijs plaatsvinden en biedt mogelijk kansen voor 

het op termijn creëren van meer permanente oostelijke aanvoerroutes.  Ook biedt een 

dergelijke uitbreiding kansen voor de natuur van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Bij de 

verdere uitwerking van alternatieve aanvoerroutes wordt bekeken waar meekoppelkansen 

liggen voor het realiseren hiervan. De optie voor een meer permanente oostelijke aanvoer 

wordt opengehouden. 

 

Inlaatpunt Bernisse 

Voor inlaatpunt Bernisse zetten we in op behoud van het huidige systeem en het vergroten 

van de robuustheid. Het inlaatpunt Bernisse is kwetsbaar, maar blijft naar verwachting in 

ieder geval tot 2050 bruikbaar. Bij een zout Volkerak-Zoommeer kan de huidige bovengrens 

voor de inlaat van zoet water in het Brielse Meer sneller dichterbij komen. Een kansrijke 

maatregel om voor de korte termijn de robuustheid te vergroten, is de inzet van de 

inlaatsluis Spijkenisse in combinatie met een verbeterd meting- en monitoringsysteem. 

Spijkenisse fungeert dan als alternatieve inlaat bij te hoge zoutconcentraties bij Bernisse. 

Deze optie wordt momenteel verder uitgewerkt.  

 

Daarnaast kan op korte termijn ingezet worden op optimalisatie van het beheer binnen het 

Brielse Meer zelf en op de levering van drinkwater (voor bijvoorbeeld bijmenging) aan de 

industriële gebruikers rond het meer. Ook voor de middellange en lange termijn zijn er 

mogelijkheden om het Brielse Meer te kunnen blijven gebruiken voor de 

zoetwatervoorziening. In eerste instantie komen dan in beeld: (1) een vergroting van de 

buffer van het meer door ruimere peilmarges. En (2) kleinschalige aanvoer van water uit de 

Biesbosch via leidingen. Op lange termijn is ook grootschalige alternatieve aanvoer via 

oppervlaktewater en/of leidingen wellicht een optie.  

 

Er zijn op korte termijn geen kosteneffectieve maatregelen in beeld om de zoutindringing via 

de Nieuwe Waterweg tegen te gaan. Slimme beheersoplossingen voor het tegengaan van 

verzilting worden reeds benut. Zo onderzoeken Rijkswaterstaat en de waterschappen de 

mogelijkheid om het beheer van de Hollandsche IJssel zo te optimaliseren dat er minder zout 

deze riviertak indringt. Hierbij kijkt men ook naar mogelijkheden voor het creëren van een 

zoetwaterbel in de Hollandsche IJssel, waarmee water uit de oostelijke aanvoerroutes bij 

innamepunt Gouda benut kan worden. 

 

Daarnaast bekijken we, via optimaal beheer van de Lek, hoe we de verzilting van 

(drinkwater)inlaatpunten in de benedenloop van deze rivier kunnen reduceren. Voor de 

lange termijn blijven we openstaan voor kansen om de zoutindringing te verminderen. 

Wanneer in 2070 de huidige kering in de Nieuwe Waterweg aan vervanging toe is, is een 

alternatieve afsluitbare kering met zoutwerende werking een optie. 
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Kleinere inlaatpunten aan het Spui, Haringvliet en Hollandsch Diep zullen nauwelijks last 

hebben van voorkomende achterwaartse verzilting. Op de eerste plaats omdat dit gebeurt in 

het winterhalfjaar wanneer er geen regionale watervraag is. Daarnaast geldt voor deze 

inlaatpunten vaak een wat minder kritische chloridegrens dan voor Bernisse en Gouda. Als 

de alternatieve aanvoer voor Gouda wordt ingezet, is dat ook ter vervanging van de aanvoer 

uit de dan verzilte inlaatpunten van Schieland. De gevolgen van toenemende verzilting bij de 

overige kleine inlaatpunten en zoutindringing bij sluizen in het gebied worden nog 

onderzocht.  

 

In het regionale watersysteem ligt de nadruk op meer doelmatig en efficiënt omgaan met 

water. Daarnaast wordt ingezet op innovatieve ontwikkelingen zoals hergebruik van 

effluent. De gebruikers, zoals de landbouw, zetten nu al stappen naar meer 

klimaatrobuustheid. Ze creëren eigen bassins en zetten in op een efficiënte bedrijfsvoering, 

hergebruik en alternatieve bronnen.  

De drinkwatersector (strenge chloridenormen) ziet ten slotte mogelijkheden om over te 

gaan op het ontzilten van water. Nadelen daarvan zijn de hogere kosten en de lozing van het 

residu (‘brijnproblematiek’).  

 

3.3 Doelbereik, kosten en effecten van de voorkeurstrategie Zoetwater 

Door de uitbreiding van de KWA, een robuuster Brielse Meer-systeem en maatregelen bij 

gebruikers is er in West-Nederland tot 2050, ook bij extreem droge jaren voldoende zoet 

water voor peilbeheer, doorspoeling en onttrekkingen.  

 

De uitbreiding van de KWA legt de basis voor het beschermen van twee cruciale functies: 

- het voorkomt instabiliteit van keringen; 

- het voorkomt klink en zettingen in stedelijk en landelijk gebied als gevolg van 

uitzakkende waterstanden in droge perioden.  

 

De KWA-maatregelen zullen op regionaal en lokaal niveau moeten worden uitgewerkt. 

Beperkte negatieve effecten voor drinkwaterinlaatpunten, als gevolg van de KWA, kunnen 

worden tegengegaan door maatregelen bij de sector en mogelijk ook door extra aanvoer via 

stuw Hagestein. Dit laatste zal nader moeten worden onderzocht.  

Voor wat betreft de economische functies valt de voorkeurstrategie vooral positief uit voor 

de landbouw. Deze profiteert van de vermindering van droogte- en zoutschade. De 

uitbreiding van de KWA heeft wel een beperkt negatief effect op scheepvaart door 

vermindering van de vaardiepte op de Waal. Het robuuster maken van het Brielse Meer-

systeem heeft (vrijwel) geen negatieve effecten voor andere gebruiksfuncties.  

De investeringskosten van de KWA bedragen voor de eerste stap in de uitbreiding € 40 

miljoen en voor de tweede stap € 31-60 miljoen. De inzet van de Spijkenisse-inlaat voor het 

Brielse Meer-systeem vraagt, samen met automatisering van de inlaatpunten, een 

investering van € 2 miljoen. 

 Deze voorkeurstrategie is ook inzetbaar bij mogelijke nieuwe ontwikkelingen, zoals een 

keuze voor de verdieping van de Nieuwe Waterweg of een zout Volkerak-Zoommeer.  
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3.4 Uitvoering van de voorkeurstrategie Zoetwater 

Een robuuste zoetwatervoorziening is voor alle partijen in de regio van groot belang. De 

ontwikkeling van meer inzicht in de vraag en de verdeling van zoetwater (het 

voorzieningenniveau) is daarin een belangrijke stap. Voor de uitvoering van de concrete 

maatregelen wordt aangesloten bij de bestaande en nog te ontwikkelen structuur voor 

zoetwater.  

 

We hebben de ambitie het bestaande concurrentievoordeel van voldoende zoetwater te 

behouden. Door ook in de toekomst voldoende zoetwater beschikbaar te houden, is het 

mogelijk deze concurrentiepositie verder te vergroten en zelfs nieuwe kansen voor de 

toekomst te scheppen.  

Het instrument voorzieningenniveau dat is opgenomen in de deltabeslissing Zoetwater geeft 

de beschikbaarheid van zoetwater en de kans op watertekorten in een bepaald gebied weer, 

in normale en droge situaties. In de regio heeft de provincie hierbij het initiatief. Rijnmond-

Drechtsteden vindt de dialoog met waterschappen, gemeenten en gebruikers en het 

optimaliseren van afspraken en inspanningen een belangrijk onderdeel en vraagt ruimte 

voor een regionale invulling. Dit proces biedt kansen voor versterking van de economische 

positie en de leefbaarheid van de regio.  

De uitvoering van de maatregelen in de voorkeurstrategie Zoetwater zal in principe 

plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een uitvoeringsprogramma dat nog moet 

worden ontwikkeld. Hierbij zal de huidige zoetwaterregio ‘West’ waarschijnlijk een 

belangrijke rol spelen. Daarbij is het wel nodig dat de structuur van dit platform wordt 

herzien, bijvoorbeeld door het betrekken van gemeenten. 

We adviseren ten slotte om de alternatieve aanvoerroutes zodanig uit te breiden dat 

overgang naar permanente oostelijke aanvoer altijd mogelijk blijft.  

Hierbij onderschrijft Rijnmond-Drechtsteden het uitgangspunt dat er bij negatieve effecten 

op de zoetwatervoorziening compensatie plaatsvindt. Zulke effecten kunnen bijvoorbeeld 

ontstaan bij ontwikkelingen als de verdieping van de Nieuwe Waterweg of een toename van 

de bovenstroomse onttrekkingen. Rijnmond-Drechtsteden adviseert de belanghebbenden in 

deze mogelijke ontwikkelingen hierop aan te spreken. 
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4. Het vervolg na Deltaprogramma 2015 en governance 
 

Binnen het Deltaprogramma hebben wij geleerd dat samenwerken geld bespaart. 

Integraal en gebiedsgericht werken leidt tot nieuwe oplossingen die goedkoper zijn en de 

ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Met het nemen van de Deltabeslissingen is de fase van 

beleidsontwikkeling grotendeels afgerond en kan het uitwerken van de gemaakte plannen 

beginnen. Partijen in Rijnmond-Drechtsteden hebben elkaar in de afgelopen fase 

gevonden en elkaars taal leren spreken. Deze samenwerking biedt een meerwaarde die 

ook na de Deltabeslissingen vastgehouden moet worden en waarnodig verder uitgebreid.  

 

Uitgangspunt bij de samenwerking in de volgende fase is de opgave: wat moet er gebeuren? 

De opgave staat centraal in de toekomstige governance. Partijen geven in deze volgende 

fase  vanuit hun eigen rol en expertise concrete invulling aan het uitvoeren van de 

maatregelen voortkomend uit de voorkeursstrategie. Ook richten we ons in deze fase op het 

uitwerken en verder doorontwikkelen van deze voorkeursstrategie en op de bijbehorende 

adaptieve aanpak. Samenwerking is en blijft het codewoord; samenwerking in de 

planuitwerking, de relaties met andere deelgebieden en met de Deltacommissaris.  

 

De uitvoeringsagenda van de voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden (zie bijlage 1) valt 

uiteen in systeemmaatregelen en gebiedsgerichte en lokale maatregelen.  

Daarnaast is er een kennisagenda waarin verdiepend onderzoek is geagendeerd. De 

onderzoeken op de kennisagenda en de uitvoeringsprojecten op de uitvoeringsagenda 

passen binnen de bestaande werkwijze van partijen. Het zijn uitvoeringsprojecten en 

onderzoeken die partijen vanuit bestaande verantwoordelijkheden uitvoeren. Of 

onderzoeken die via de bestaande routes (HWBP, RWS of beleidsonderzoek) worden 

opgepakt.  

 

Bij de meer gebiedsgerichte onderzoeken ligt dit anders. Deze vormen eigenlijk een voorfase 

voor de daadwerkelijke uitvoering van concrete maatregelen in bijvoorbeeld het HWBP. In 

de gebiedsprocessen is de overlegtafel breder: waterbeheerders, gemeenten, provincies en 

Rijk. De samenwerking in deze gebiedsprocessen tussen waterbeheerders en ruimtelijke 

ontwikkelaars en ordenaars vereist meer energie in de onderzoeks- en verkenningsfase en 

levert daarmee meer draagvlak op en meer ruimtelijke kwaliteit. In de uitvoering, waarin 

iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en houdt, verdient zich dat terug door 

minder discussie en het sneller doorlopen van procedures. Het inrichten van zo’n voorfase 

vraagt echter wel meer flexibiliteit in planning en financiering, zoals toegelicht in paragraaf 

2.8. 

 

De gebiedsgerichte opgaven  worden door de gezamenlijke partijen opgepakt en doorlopen 

de gebruikelijke fases. Deze gebiedsgerichte onderzoeken kennen een eigen 

besluitvormingsstructuur zoals gebruikelijk. Dat kan bijvoorbeeld het MIRT-model zijn of een 

pragmatische simpele projectaanpak. De komende maanden bekijken we of, en zo ja wat, 

aanvullend nog nodig is om tot een goede uitvoering van de voorkeursstrategie Rijnmond-

Drechtsteden te komen. 

 

Gezien de opgaven die er liggen, zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld voor de 

toekomstige governance in Rijnmond-Drechtsteden: 

• Het eerste uitgangspunt is hierboven al beschreven: de opgave staat centraal. De 

inhoud bepaalt wat er op het gebied van governance nodig is. In de volgende fase zal de 
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voorkeursstrategie van Rijnmond-Drechtsteden uitgangspunt en kompas zijn voor de 

implementatie en organisatie. 

• Elke partij houdt daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid in de uitvoering. In de fase 

daarvoor, de onderzoeks- en verkenningsfase (de gebiedsgerichte opgaven), is gezien 

de goede ervaringen van de afgelopen jaren integrale samenwerking geboden.  

• Op het schaalniveau Rijnmond-Drechsteden blijft een bestuurlijk platform nodig. Dit 

platform is naast coördinator, gesprekspartner en aanjager in de uitvoering binnen 

Rijnmond-Drechtsteden ook de link naar de Deltacommissaris (voortgang en 

opschaling). De belangrijkste partijen uit deze regio zullen zitting hebben in het 

platform. Het valt te overwegen om ook maatschappelijke partners daarin op te nemen. 

Een ambtelijke, lichte ondersteuning is daarbij noodzakelijk. De schaal van het platform 

blijft Rijnmond-Drechtsteden. Rijnmond-Drechtsteden wordt niet samengevoegd of 

opgedeeld met andere regio’s. 

• De Deltacommissaris blijft nationaal van betekenis; de nieuwe fase vraagt wellicht een 

nieuwe rolinvulling. 

• Ontwikkeling en verspreiding van kennis zal op nationaal niveau georganiseerd moeten 

worden. Daarvoor zijn de regio’s te klein. 

• Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij de MIRT-systematiek. 

• De uitvoering van de zoetwaterstrategie verloopt via de zoetwaterregio’s. Het platform 

zal het onderwerp wel zelf op de agenda houden. 

• De uitvoering van rivierverruimende maatregelen wordt in samenwerking met het 

rivierengebied opgepakt. 

 

De komende weken wordt binnen Rijnmond-Drechsteden verder gesproken over de 

toekomstige governance binnen de bovengenoemde uitgangspunten. Dit zal op 4 juni in de 

stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden worden besproken. 

 

5. Tot slot 
 

Het Deltaprogramma sluit haar eerste periode af met een vijftal deltabeslissingen en 

voorkeursstrategieën voor gebieden, waaronder die voor Rijnmond-Drechtsteden. Nu komt 

een nieuwe fase van verankering en uitvoering. Het is de wens van de stuurgroep Rijnmond- 

Drechtsteden om voortvarend aan de slag te gaan. We beschouwen de voorkeursstrategie 

en Deltabeslissingen dan ook niet als een erfenis, maar als het startkapitaal voor de 

ontwikkeling van een nog waterveiligere regio, met een zoetwatervoorziening die de 

economische en ruimtelijke ontwikkeling in 

dit gebied ondersteunt.  

Waterveiligheid en de zoetwatervoorziening 

kennen een groot een maatschappelijk 

belang. Rijnmond-Drechtsteden is al eeuwen 

door mensen gemaakt, beschermd en tot 

bloei gebracht. Toch ontbreekt het in de 

huidige tijd iets aan het waterbewustzijn in 

Nederland. Voor een goed draagvlak en  

bewustwording op zowel korte als lange 

termijn is educatie erg belangrijk. Door 

concrete Deltathema’s en onderwijs aan 

elkaar te verbinden,  kan daaraan worden bijgedragen. Een vraagstuk als de Alblasserwaard 

leent zich bijvoorbeeld bij uitstek voor een atelieraanpak, zoals dit op de RDM-campus 
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regulier plaatsvindt. Maar ook op de basisschool pleiten wij voor meer aandacht voor 

Nederland Waterland. 

Als inwoners risiciobewust worden, moet dat hand en hand gaan met bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en bestuurders die samen aandacht geven aan water. 

Nederland heeft een sterke reputatie op het gebied van water en het ‘Dutch Delta 

Programme’ speelt daarin een belangrijke rol. We pleiten dan ook voor een goede innovatie-

agenda, gekoppeld aan de topsector Water en met een grote rol van het bedrijfsleven. Zo 

krijgt onze economie kansen. 

Voor groei en concrete maatregelen is geld nodig. Wij roepen daarom op tot een dialoog 

over nieuwe vormen van financiering van onze waterveiligheid en zoetwatervoorziening op 

de langere termijn. Geld kan beter en flexibeler worden ingezet om synergie in gebieden te 

bereiken. Financiering zou ook voor langere termijn geborgd moeten worden, zodat we 

verder vooruit kunnen kijken en met meer visie aan de slag kunnen.  
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Bijlage 1: Concrete maatregelen voor het uitvoeringsprogramma 

waterveiligheid 
 

Uitvoeringsagenda 

Systeem 2015 -2028 -2050 -2100 

Maeslantkering     

 Onderzoek partieel functioneren en verkleinen van de faalkans X    

 Onderzoek PvE nieuwe Maeslantkering   X  

 Vervangen Maeslantkering    X 

      

Rivierverruiming     

 Onderzoek naar rivierverruiming: studie-opdracht en op basis daarvan programmering 

uiterwaarden/dijkteruglegging Werkendam 

X    

 Onderzoek morfologische effecten zomerbedverdieping (RWS) X    

 Pakket maatregelen rivierverruiming voor 2050: nevengeul Sleeuwijk  startend met het 

doorstroombaar maken van de brugpeilers A27, nevengeul natuurgebied Avelingen , 

uiterwaarden/dijkteruglegging Werkendam en evt. zomerbedverdieping. 

 X X  

 Mogelijk pakket maatregelen rivierverruiming na 2050: Meestromen Kanaal van Steenenhoek 

en meestromen Dordtse Biesbosch 

   X 

      

Gebieden en lokaal 2015 -2028 -2050 -2100 

Hollandsche IJssel     

 Gebiedsgericht onderzoek Hollandsche IJssel X    

 Maatregelen faalkansverbetering stormvloedkering Hollandsche IJssel naar 1/200 per sluitvraag  X   

 Onderzoek PvE nieuwe Hollandsche IJsselkering   X  

 Vervangen Hollandsche IJsselkering    X 

 Gefaseerde uitvoering HWBP dijkversterkingstrajecten X X X X 

      

Alblasserwaard - Vijfheerenlanden     

 Gebiedsonderzoek Alblasserwaard-Vijfherenlanden  X    

 Gefaseerde uitvoering HWBP dijkversterkingstrajecten X X X X 

      

Krimpenerwaard     

 Pilot ‘instumenten voor ruimtelijk sturen op slimme dijkversterking’ in Krimpenerwaard X    

 Veiligheid Centraal Holland (POV) X    

 Pilot lage voorlanden Lekdijk-West: dmv building with nature golfoploop beperken X    

 Gefaseerde uitvoering HWBP dijkversterkingstrajecten X X X X 

      

Eiland van Dordrecht     

 MIRT-onderzoek meerlaagsveiligheid Dordrecht, incl. secundaire keringen X    

 Realisatie meerlaagsveiligheid  X   

 Oprichting experiencecentre meerlaagsveiligheid X    

 Gefaseerde uitvoering HWBP dijkversterkingstrajecten  X X X 

      



31 

Gebieden en lokaal vervolg 2015 -2028 -2050 -2100 

Westelijke gebieden      

 Onderzoek  “de Rivier als getijdenpark” X    

 Uitvoering  concrete projecten uit onderzoek “de Rivier als getijdenpark”  X X   

 Gefaseerde uitvoering HWBP dijkversterkingstrajecten   X X 

      

Buitendijks     

 Opstellen strategische adaptatie-agenda voor buitendijkse gebieden, waarbij gestart wordt met 

de volgende gebieden: 

X    

 Integraal gebiedsplan Merwe-Vierhavens X    

 Integraal gebiedsplan Noordereiland X    

 Integraal gebiedsplan havengebied Dordrecht (geen onderdeel MLV Dordrecht?) X    

 Integraal gebiedsplan Botlek (incl. Europoortkering, hartelkering en tuimelkade) X    

 Ontwikkelen flood app: app met hoogwater- en handelingsinformatie voor bewoners 

buitendijkse gebieden en buitengebied van Dordrecht en Rotterdam 

X    

      

Kansen en de markt      

 Business Case Hardinxveld – Giessendam: de IJzergieterij 

Urbane dijken 

X    

 Business Case Feijenoord X    

 Business Case Zeedijk Dordrecht icm toolbox building with nature  X    

 Tafel borging Natuur X X X X 

      

Opstellen veiligheidsplannen voor de verschillende gebieden met daarin een strategie voor verticaal 

evacueren en maatregelen voor gevolgbeperking robuuste netwerken 

X    
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Bijlage 2: Kennis- en innovatieagenda Waterveiligheid 
 

Er is onderzoek nodig om onzekerheden rondom de voorkeurstrategie te verkleinen en om innovatie 

in Rijnmond-Drechtsteden concreet te maken. De meest urgente onderzoeken voor de korte termijn 

zijn: 

Kennisagenda 2015 -2028 -2050 -2100 

 Onderzoek wijziging afvoerverdeling X    

 Onderzoek naar piping (POV) en naar ruimtebesparende methoden om piping tegen te gaan X    

 Onderzoek naar voorlanden, incl. borging (governance en bekostiging), 

(POV of beleidsonderzoek) 

X    

 Onderzoek naar erosie benedenrivieren, effecten op stabiliteit waterkeringen en 

programmering proactief bestorten.(POV) 

X    

 Onderzoek naar en vaststellen van model (belasting en sterkte waterkeringen) Hollandsche 

IJssel 

X    

 Onderzoek naar meer dynamiek Haringvliet, na onderzoek effecten kierbesluit, in combinatie 

met effecten voor erosie, inclusief effecten zoutindringing op ecologisch functioneren 

Haringvliet 

X    

 Onderzoek naar effectiviteit verticaal evacueren voor slachtofferreductie X    

 Onderzoek naar benoemen en instandhouding vitale en kwetsbare infrastructuur in gebied 

Rijnmond-Drechtsteden  

X    

 Onderzoek (vervolg) naar risico’s, schade en milieugevolgen van inundaties buitendijks X    

 Onderzoek naar typen Bouwen met Natuur als (gedeeltelijk) alternatief voor 

dijkversterkingsmaatregelen. 

X    

 


