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Betekenis Deltaprogramma 2015 voor de provincie Utrecht 

 

Oktober 2014 

 

 

1. Aanleiding notitie 

 

De Statencommissie RGW wordt jaarlijks geïnformeerd over de betekenis van het Deltaprogramma 

voor de provincie Utrecht.  

 

Via het Deltaprogramma is sinds het advies van de Commissie Veerman uit 2008 stap voor stap 

toegewerkt naar deltabeslissingen over waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Dit proces 

nadert nu zijn afronding met de definitieve voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën. 

Deze staan in het Deltaprogramma 2015, dat op Prinsjesdag 2014 als bijstuk bij de Rijksbegroting en 

het Deltafonds is vrijgegeven.  

Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten passen voor de beleidsmatige verankering van het 

Deltaprogramma hun waterplannen, waterbeheersplannen, structuurvisies etc. aan. Een tussentijdse 

wijziging van het Nationaal Waterplan wordt hiertoe eind 2014 vastgesteld. In het provinciaal Bodem-, 

Water- en Milieuplan, dat volgens planning eind 2015 wordt vastgesteld, komen waterveiligheid, 

zoetwater en ruimtelijke adaptatie conform de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën nadrukkelijk 

aan de orde. 

 

Onderstaand wordt ingegaan op de betekenis van het Deltaprogramma 2015 en de beleidswijziging 

van het nationale waterbeleid voor de provincie Utrecht. In de bijlagen wordt uitgebreider ingegaan op 

de deltabeslissingen en relevante voorkeursstrategieën. 

 

 

2. Het Deltaprogramma 2015 en tussentijdse wijziging Nationaal Waterplan 

 

In het Deltaprogramma 2015 en de tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan staat dat het 

huidig watersysteem in Nederland grotendeels tot 2050 nog prima voldoet. Wel valt winst te halen 

door het huidig systeem meer flexibel en robuust te maken. Hierdoor wordt het beter bestand tegen 

extremen. Daarnaast wordt gekozen voor een fundamenteel ander waterveiligheidsbeleid; het huidige 

normstelsel, dat stamt uit de jaren zestig, komt daarmee te vervallen. Ook wordt het zoetwaterbeleid 

gewijzigd omdat er in de toekomst een groeiend tekort aan zoetwater zal zijn en het zinvol is dat de 

overheid aangeeft hoeveel zoetwater er beschikbaar is, zodat de gebruikers hun investeringen hierop 

kunnen afstemmen. Verder is de ambitie om Nederland meer waterrobuust en klimaatbestendig in te 

richten; dit draagt bij aan een gezonde leefomgeving en is belangrijk voor een aantrekkelijk 

investeringsklimaat. 

 

In vijf deltabeslissingen zijn de hoofdkeuzes voor de aanpak van waterveiligheid en 

zoetwatervoorziening opgenomen. De deltabeslissingen geven richting aan de maatregelen die 

Nederland hiervoor inzet, op korte en op lange termijn. De deltabeslissingen worden opgenomen in 

een tussentijdse wijziging van het huidige Nationaal Waterplan 2010-2015. Het betreft de volgende 

deltabeslissingen: 

1. Deltabeslissing Waterveiligheid: een nieuwe aanpak voor de bescherming van mensen en 

economie tegen overstromingen; 

2. Deltabeslissing Zoetwater: een nieuwe aanpak voor het beperken van watertekorten en het 

optimaal benutten van zoetwater voor economie en nutsfuncties; 
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3. Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie: een nieuwe en gerichte aanpak voor waterrobuuste en 

klimaatbestendige (her)ontwikkeling in bebouwd gebied (vanwege eventuele overstromingen, 

maar ook wateroverlast, watertekort en hittestress); 

4. Deltabeslissing Rijn-Maasdelta: structurerende keuzen voor waterveiligheid en zoetwater in de 

Rijn-Maasdelta; 

5. Deltabeslissing IJsselmeergebied: structurerende keuzen voor waterveiligheid en zoetwater in 

het IJsselmeergebied. 

In aanvulling hierop zijn keuzen voor de toepassing van zandsuppleties langs de kust opgenomen in 

de Strategische beslissing zand. 

 

In voorkeursstrategieën voor het rivierengebied, Rijnmond-Drechtsteden, het IJsselmeergebied etc. is 

een concrete, gebiedsgerichte invulling aan de deltabeslissingen gegeven. Deze voorkeursstrategieën 

zijn door Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gezamenlijk ontwikkeld. 

 

Het Deltaprogramma verschuift nu naar een nieuwe fase. Het accent verschuift nu naar de uitwerking 

en de uitvoering van maatregelen. Over de governance in de nieuwe fase ontstaat momenteel steeds 

meer duidelijkheid. De intensieve wisselwerking tussen het nationale programma en de regionale 

uitwerking blijft in stand. Ieder deelgebied kiest voor de komende fase een eigen vorm van 

interbestuurlijk overleg, passend bij de opgaven van het gebied en gericht op het combineren van de 

opgaven van het Deltaprogramma met andere ambities in de regio. 

 

Het kabinet bundelt alle maatregelen en projecten van het Deltaprogramma in het Deltaplan 

Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater. Beide Deltaplannen bevatten niet alleen rijksmaatregelen, 

ook regionale maatregelen kunnen een plaats krijgen in de Deltaplannen. De Deltaplannen bevatten 

maatregelen die in onderzoek, voorbereiding (verkenning of planuitwerking) of uitvoering (realisatie) 

zijn. Ook andersoortige maatregelen dan die in het fysieke systeem kunnen een plaats krijgen, zoals 

ruimtelijke reserveringen voor toekomstige maatregelen en instrumenten om beoogd gedrag te 

stimuleren. De voorkeursstrategieën vormen het strategisch kompas voor de programmering van 

concrete uitvoeringsmaatregelen in het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater. 

 

Bij de programmering en uitvoering van maatregelen staat een integrale aanpak centraal. Om tot 

effectieve oplossingen te komen is het noodzakelijk opgaven en ambities op het gebied van water en 

ruimte te verbinden en meekoppelkansen te benutten. Dat geldt bij complexe ruimtelijke maatregelen, 

‘reguliere’ dijkversterkingen en zoetwatermaatregelen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

(HWBP) speelt een centrale rol bij de dijkversterkingen; hierin worden namelijk de projecten 

geprogrammeerd en geprioriteerd. Voor (complexe) ruimtelijke maatregelen kiezen de partijen per 

project een passende organisatievorm. 

 

Via het Deltafonds wordt een aantal maatregelen, onderzoeken en kennisvragen m.b.t. waterveiligheid 

en zoetwater bekostigd. Tot en met 2028 heeft het Deltafonds een gemiddelde omvang van ruim € 1 

miljard per jaar, waarvan ongeveer zestig procent beschikbaar is voor investeringen en ongeveer 

veertig procent nodig is voor het reguliere beheer en onderhoud door en de kosten voor 

Rijkswaterstaat. Tot en met 2028 is (inclusief de bijdragen van de waterschappen) ongeveer € 4 

miljard beschikbaar voor het (nieuwe) Hoogwaterbeschermingsprogramma ten behoeve van de 

prioritering en programmering van dijkversterkingen. 

Door de minister is in de nieuwe Deltafondsbegroting voorlopig € 150 miljoen gereserveerd voor 

programmering van zoetwatermaatregelen voor de komende zes jaar. Daarnaast heeft de minister 

voorlopig € 200 miljoen gereserveerd als rijksbijdrage voor de meerkosten van 

rivierverruimingsmaatregelen. De financiële voeding van het Deltafonds na 2028 is nog niet geregeld. 
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3. Betekenis Deltaprogramma en tussentijdse wijziging Nationaal 

Waterplan voor Utrecht 
 

Onderstaand wordt ingegaan op de betekenis van het Deltaprogramma en de tussentijdse wijziging 

van het Nationaal Waterplan voor de provincie Utrecht, waarbij achtereenvolgens wordt ingegaan op 

waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Vervolgens wordt ingegaan op de verankering van 

de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën in provinciaal beleid en regelgeving. 

 

A. Waterveiligheid 

 

Nieuwe waterveiligheidsnormen 

In ons Provinciaal Waterplan 2010 – 2015 hebben we geconstateerd dat de huidige 

waterveiligheidsnormen niet meer toereikend zijn vanwege de aanzienlijk toegenomen bevolking en 

economische waarden in overstromingsgevoelige gebieden, met name bij dijkring 44 (Kromme Rijn) 

en dijkring 45 (Gelderse Vallei). Met het voorstel voor nieuwe waterveiligheidsnormen in het 

Deltaprogramma 2015 (zie ook bijlage 1) wordt hier invulling aan gegeven: voor de Utrechts 

dijktrajecten langs de Neder-Rijn en Lek worden hoge normen voorgesteld. Voor het dijktraject 

Schoonhoven – Amerongen en het dijktraject bij Vianen wordt een norm van 1:30.000 voorgesteld, 

voor het traject Rhenen – Wageningen (Grebbedijk) wordt een norm voorgesteld van 1: 100.000. 

Landelijk gezien behoren deze normen tot de hoogste klasses. 

Voor de Eemdijken wordt daarentegen een relatief lage norm van 1:300 voorgesteld. Momenteel vindt 

hier een grootschalig dijkversterkingstraject plaats (Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem). 

Nieuwe grootschalige dijkversterkingen zijn vervolgens tot zeker 2050 niet meer nodig. 

De Utrechtse dijken langs de noordoever van de Neder-Rijn en Lek zullen vanwege urgentie naar 

verwachting hoog op de lijst van het Hoogwaterbeschermingsprogramma komen, en daardoor relatief 

snel (in ieder geval voor 2028, en hopelijk een stuk eerder) versterkt worden. Langs de zuidoever 

(Vianen) vinden op dit moment al dijkverbeteringen plaats. Daarbij is zo goed mogelijk 

toekomstbestendig ontworpen. In hoeverre nog aanvullende maatregelen nodig zijn zal moeten blijken 

uit de toetsing aan de nieuwe norm vanaf 2017. 

 

Voorkeursstrategie Neder-Rijn en Lek 

De provincie Utrecht heeft de afgelopen twee jaar het Regioproces Neder-Rijn en Lek getrokken. Op 

12 maart jl. is het Regioadvies vastgesteld in het Bestuurlijk overleg Regioproces Neder-Rijn en Lek. 

De regioadviezen over Waterveiligheid Centraal Holland en de Grebbedijk Deltadijk hebben een 

plaats gekregen in het Deltaprogramma 2015 en de tussentijdse wijziging van het Nationaal 

Waterplan. 

 

Waterveiligheid Centraal Holland 

In het Deltaprogramma 2015 is het volgende opgenomen: ‘Uit de studie Centraal Holland en het 

Deltaprogramma Rivieren is gebleken dat het versterken van de noordelijke Lekdijk een 

kosteneffectieve oplossing is voor de veiligheid van Centraal Holland. Daarmee is voor de C-keringen 

langs de gekanaliseerde Hollandsche IJssel en mogelijk ook voor de C-keringen langs het 

Amsterdam-Rijnkanaal geen primaire status meer nodig; de veiligheid van het gebied wordt geborgd 

door de noordelijke Lekdijken tussen Amerongen en Schoonhoven. Dit vraagt juridische verankering 

op nationaal niveau (aanpassing Waterwet) en - afhankelijk van de uitkomsten van de 

projectoverstijgende verkenning Centraal Holland - ook op provinciaal niveau (provinciale 

verordening)’. 

Hiermee is de hoofdkeuze voor Centraal Holland (geen grootschalige maatregelen aan C-keringen, 

maar versterken van de noordelijke Lekdijk) vastgelegd in de deltabeslissing. 

In de tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan is de volgende beleidskeuze opgenomen: 

‘Het kabinet constateert dat de C-keringen langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel op termijn geen 

primaire keringen meer hoeven te zijn, door dijktrajecten langs de Neder-Rijn en de Lek te verbeteren 



4 
 

met de voorgestelde nieuwe norm’. Deze beleidskeuze geeft alleen voor de C-kering langs de 

gekanaliseerde Hollandsche IJssel duidelijkheid over de toekomstige status, maar nog niet voor de C-

kering langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor de kering langs het Amsterdam-Rijnkanaal wordt dit nog 

nader uitgewerkt en komt eind dit jaar een voorstel. De keuze over de status van de C-keringen wordt 

vervolgens eind 2015 vastgelegd in het tweede Nationaal Waterplan en verankerd in de wijziging van 

de Waterwet. De beleidskeuze t.a.v. de status van de C-kering langs de gekanaliseerde Hollandse 

IJssel werkt nu al door in de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling in de betreffende gemeenten. 

 

Als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is de projectoverstijgende verkenning 

Centraal Holland gestart. Hierin worden de keuzes uit het Deltaprogramma verder uitgewerkt en wordt 

een voorkeursalternatief ontwikkeld voor de dijkversterking. De verkenning wordt in 2017 afgerond, 

waarna planfase en uitvoering volgen. Voor de verkenning is een subsidie vanuit het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma van ca. € 8 miljoen aangevraagd. De provincie levert hierbij 

inbreng vanuit de provinciale belangen bij de waterveiligheidsmaatregelen, waarbij ze inzet op een 

integrale uitvoering van dijkverbeteringen en eventuele lokale Ruimte voor de Rivierprojecten. Ook 

levert de provincie een bijdrage aan de visie op de ruimtelijke kwaliteit voor de 

waterveiligheidsmaatregelen en ziet de provincie toe op een goede ruimtelijke inpassing en afweging 

van de verschillende belangen. Gedeputeerde De Vries zit het brede bestuurlijke overleg met 

gemeenten, waterbeheerders en belangenorganisaties voor. 

 

Grebbedijk Deltadijk 

In het Deltaprogramma 2015 is het volgende opgenomen: ‘Voorgesteld wordt om uiterlijk in DP2017 

een besluit te nemen over de start van een verkenning voor een zogenoemde Deltadijk bij de 

Grebbedijk (nabij Wageningen), in verband met de grote waterveiligheidsopgave over een beperkt 

dijktraject en de kansen voor combinaties met gebiedsontwikkeling’.  

De Grebbedijk Deltadijk is van groot belang voor de waterveiligheid van de Gelderse Vallei. 

Momenteel worden de meekoppelkansen nader verkend. Vooral in de gemeente Wageningen worden 

meekoppelkansen gezien. Deze worden nu nader uitgewerkt, waarbij met name de inbreng vanuit de 

gemeente Wageningen en de provincie Gelderland van belang is. De consequenties van de nieuwe 

normering worden door het waterschap in beeld gebracht. 

 

Watercalamiteiten 

In de tussentijdse wijziging van het Nationale Waterplan is de volgende beleidskeuze opgenomen: 

‘Het Rijk zorgt er samen met de waterschappen, de provincies en de veiligheidsregio’s voor dat de 

rampenbeheersing op orde is en burgers en bedrijven kunnen weten wat te doen als er toch een 

overstroming dreigt’. Bij (de voorbereiding op) grootschalige watercalamiteiten brengen wij onze 

provinciale belangen en kennis in en houden wij toezicht bij gevaar voor regionale keringen. 

 

 
B. Zoetwater 

 

In het kader van het Deltaprogramma zijn regionale uitvoeringsprogramma’s zoetwater opgesteld door 

Rijk, regio en gebruikers. Samen met onze partners gaan wij aan de slag met de uitwerking van de 

uitvoeringsprogramma’s die van toepassing zijn op de provincie Utrecht.  

 

In het Nationaal Waterplan wordt een nieuw instrument voor zoetwater geïntroduceerd, het 

voorzieningenniveau (zie ook bijlage 2). Afgesproken is dat de provincies het initiatief nemen om het 

proces om tot voorzieningenniveaus voor regionale watersystemen te komen in gang te zetten. 

Samen met de betrokken provincies en in overleg met de belangrijkste betrokken partijen stellen wij 

de belangrijkste procesafspraken op voor de uitwerking van de voorzieningenniveaus. Doel is om 

2021 voor alle gebieden een voorzieningenniveau te hebben vastgelegd. 
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Op korte termijn worden enkele (no regret) investeringen in het watersysteem gedaan om de aanvoer 

en buffers van zoetwater robuuster te maken. In het IJsselmeergebied wordt de zoetwaterbuffer in de 

zomer vergroot met een nieuwe, flexibele manier van peilbeheer.  

West Nederland kan een stabieler zoetwateraanbod krijgen door de bestaande Kleinschalige 

wateraanvoer van de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal naar West-Nederland (een noodvoorziening) 

stap voor stap uit te breiden. Wij participeren bij de uitwerking van de Kleinschalige wateraanvoer en 

zetten daarbij in op het optimaal meenemen van meekoppelkansen op het gebied van o.a. natuur en 

recreatie en de waarborging van de veiligheid van de regionale waterkeringen. 

 

 

C. Ruimtelijke adaptatie 

 

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben de gezamenlijke ambitie dat Nederland in 

2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht en bij (her)ontwikkelingen geen 

extra risico op schade en slachtoffers ontstaat als gevolg van een overstroming, voor zover dat 

redelijkerwijs haalbaar is. Deze partijen hebben afgesproken dat klimaatbestendig en waterrobuust 

inrichten uiterlijk 2020 onderdeel is van het beleid en handelen van deze partijen. De provincie 

ondertekent hiervoor de Intentieverklaring ruimtelijke adaptatie, coalitie regio Utrecht. Met deze 

verklaring geven we aan dat ruimtelijke adaptatie tegen overstromingen, wateroverlast en watertekort 

belangrijk is en dat we vanuit onze rol helpen bij het opstellen van een plan van aanpak voor het 

beheergebied van de Stichtste Rijnlanden. 

De provincie heeft overstromingsrobuust inrichten een plaats gegeven in het Waterplan, de 

Provinciale ruimtelijke structuurvisie, de Provinciale ruimtelijke verordening en het 

Mobiliteitsprogramma. Voor overstromingsrobuust inrichten adviseren we in concrete projecten en 

stimuleren we de doorontwikkeling van instrumenten zodat initiatiefnemers nog meer handvatten 

hebben om rekening te houden met overstromingsgevaar. 

Bij de lokale aanpak van wateroverlast, watertekort en hittestress zien we de gemeenten en 

waterschappen als eerste regisserende overheden. Via de verantwoordelijkheid voor de regionale 

programmering van ruimtelijke ontwikkelingen zorgen de provincies voor een goede afstemming van 

stad-land relaties in adaptief ontwerp en inrichting (bijvoorbeeld groen-blauwe dooradering in 

stedelijke uitloopgebieden) en stedelijke verdichting. 

 

 

D. Verankering in provinciaal beleid en regelgeving 

 

De Deltabeslissingen en voorkeursstrategieën zijn grotendeels al in ons provinciale beleid verankerd. 

In het provinciaal Waterplan 2009 – 2015 wordt uitgebreid ingegaan op waterveiligheid, wateroverlast 

en watertekort. Via de vaststelling van Kadernota Bodem, Water en Milieu is de keuze gemaakt om in 

te zetten op de prioriteiten waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In de Provinciale ruimtelijke 

structuurvisie en Provinciale ruimtelijke verordening hebben waterveiligheid en wateroverlast een 

plaats gekregen, via bepalingen voor de waterkeringen, overstromingsrobuust bouwen en 

grootschalige waterbergingslocaties. In de Gebiedsagenda MIRT zijn waterveiligheid en zoetwater 

geagendeerd, voor de provincie Utrecht relevante waterprojecten zijn benoemd. In het 

Mobiliteitsprogramma heeft waterveiligheid een plaats gekregen.  

Momenteel worden de deltabeslissingen door Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten vertaald 

naar nationaal en regionaal instrumentarium (ruimtelijke plannen, verordeningen etc.). In het nieuwe 

provinciale Bodem-, Water- en Milieuplan, dat volgens planning in december 2015 wordt vastgesteld, 

vindt verdere beleidsmatige verankering plaats van de deltabeslissingen en de voorkeursstrategieën.  

Rond 2017 zullen de provinciale water- en ruimtelijke verordeningen worden aangepast vanwege een 

herziening van de status en norm van C-keringen. 
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Bijlage 1: Deltabeslissing Waterveiligheid 

 

 

Het risico van overstromingen is met verschillende typen maatregelen te beperken. Deze maatregelen 

zijn in te delen in de drie lagen van meerlaagsveiligheid: 

- Laag 1: preventieve maatregelen om de kans op een overstroming te beperken. 

- Laag 2: ruimtelijke inrichting om de gevolgen van eventuele overstromingen te beperken. 

- Laag 3: rampen- en crisisbeheersing om adequaat te reageren bij een eventuele overstroming. 

 

De deltabeslissingen Waterveiligheid en Ruimtelijke adaptatie geven samen invulling aan deze drie 

lagen. Preventie tegen overstromingen (laag 1) staat in het Deltaprogramma voorop, via dijken, 

duinen, stormvloedkeringen of rivierverruimende maatregelen. Onderstaand wordt hier uitgebreid op 

ingegaan. Toch is een overstroming nooit volledig uit te sluiten, en is het noodzakelijk om ook goed 

voor te bereiden als het toch mis gaat. In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie neemt hiertoe 

‘overstromingsrobuust bouwen’ een belangrijke plaats in (laag 2). In de tussentijdse wijziging van het 

Nationale Waterplan is de volgende beleidskeuze opgenomen t.a.v. de rampen- en crisisbeheersing 

(laag 3): ‘Het Rijk zorgt er samen met de waterschappen, de provincies en de veiligheidsregio’s voor 

dat de rampenbeheersing op orde is en burgers en bedrijven kunnen weten wat te doen als er toch 

een overstroming dreigt’. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Veiligheid en Justitie, de 

veiligheidsregio’s en de water- en netwerkbeheerders gaan de samenwerking in de preparatie- en 

responsfase versterken. Speciale aandacht gaat nu uit naar het verbeteren van de zelfredzaamheid 

van burgers en bedrijven. Burgers en bedrijven moeten weten wat te doen als er toch een 

overstroming dreigt, mede via het creëren van ‘waterbewustzijn’. 

 

Naar een risicobenadering met nieuwe waterveiligheidsnormen 

Het kabinet kiest voor een fundamenteel ander waterveiligheidsbeleid en zal hiertoe een wetsvoorstel 

met nieuwe normen voorbereiden. De normen hebben een andere vorm (van overschrijdingskans 

naar overstromingskans) en een nieuwe hoogte. 

Het kabinet wil hiermee de volgende doelen bereiken:  

- Iedereen in Nederland achter een primaire waterkering krijgt ten minste een 

beschermingsniveau van 10
-5

 per jaar (d.w.z. de kans op overlijden als gevolg van een over-

stroming is voor een individu niet groter dan 1 op 100.000 per jaar); 

- Er wordt meer bescherming geboden op plaatsen waar sprake is van: 

o grote groepen slachtoffers; 

o en/of grote economische schade; 

o en/of ernstige schade door uitval van vitale en kwetsbare infrastructuur met nationaal 

belang. 

Het beschermingsniveau en de daarbij behorende normen voor de kering zijn bepaald op basis van de 

risicobenadering. De hoogte van de norm wordt bepaald door de kans op een overstroming en de 

gevolgen van een mogelijke overstroming. Hoe groter de kansen of gevolgen, hoe strenger de norm. 

Het beschermingsniveau is uitgedrukt in normspecificaties. Deze zijn ingedeeld in zes klassen met 

een kans op een overstroming van 1 op 300 tot 1 op 100.000 per jaar. Met name voor het 

rivierengebied ligt er een grote waterveiligheidsopgave voor de komende decennia op basis van de 

nieuwe normen. Voor het dijktraject Schoonhoven – Amerongen en het dijktraject bij Vianen wordt een 

norm van 1:30.000 voorgesteld, voor het traject Rhenen – Wageningen (Grebbedijk) wordt een norm 

voorgesteld van 1: 100.000. Voor de Eemdijken wordt een norm van 1:300 voorgesteld. 

Voor de C-keringen, waaronder de in Utrecht gelegen C-keringen langs gekanaliseerde Hollandse 

IJssel, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Diefdijk, is nog geen normspecificatie vastgelegd. Het kabinet 

zal tijdig voor de wettelijke verankering van het nieuwe waterveiligheidsbeleid, na overleg met 

provincies en waterschappen, per categorie C-kering een beslissing nemen over of deze kering zijn 

functie behoudt of niet en wat dit voor juridische implicaties met zich meebrengt. 
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Deze normspecificaties vormen de basis voor de vast te leggen wettelijke normen. Deze normen 

worden middels een wijziging van de Waterwet vastgelegd. Het streven is om deze wijziging per 1 

januari 2017 in werking te laten treden, evenals een nieuw bijbehorend wettelijk toetsinstrumentarium. 

De volgende landelijke toetsing van de primaire waterkeringen vindt vanaf 2017 plaats op basis van 

het nieuwe waterveiligheidsbeleid en bijpassend vernieuwd toetsinstrumentarium. 

 
Via het Deltaplan Waterveiligheid (met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) als 

belangrijkste onderdeel) worden de waterveiligheidsmaatregelen geprogrammeerd waarbij de 

trajecten met de grootste risico’s als eerste worden aangepakt. Het is de ambitie van het kabinet dat 

alle primaire waterkeringen in 2050 aan de nieuwe normering voldoen. Daar waar het 

beschermingsniveau hier om vraagt kunnen zogenoemde deltadijken een oplossing bieden. Gegeven 

het feit dat de (jaarlijks) beschikbare middelen begrensd zijn, zal een uitvoeringsvolgorde voor de 

HWBP-maatregelen moeten worden vastgesteld. Het kabinet gaat conform de vigerende werkwijze 

van het HWBP bij het programmeren van nieuwe HWBP-maatregelen uit van het principe om de 

meest urgente maatregelen vanuit het oogpunt van waterveiligheid zoveel mogelijk als eerste uit te 

voeren.  

 
Toelichting keuze voor nieuwe normen 

De laatste decennia is het aantal mensen en de economische waarde achter de waterkeringen fors 

toegenomen. Bovendien neemt door bodemdaling en klimaatverandering op termijn de 

overstromingsdreiging toe; de zeespiegel stijgt, onze rivieren moeten hogere (piek)afvoeren 

verwerken en de kans op extreem natte perioden neemt toe. Door nieuwe kennis en inzichten kunnen 

kansen en gevolgen van een overstroming nu beter worden berekend. Via computersimulaties en 

overstromingsscenario’s kan een beeld worden verkregen van onder andere de omvang van 

overstroomde gebieden, de waterdieptes en de snelheid waarmee het water stijgt. Hieruit blijkt dat de 

sociale en economische gevolgen van een overstroming sterk afhankelijk zijn van de plek waar een 

kering bezwijkt. Ook is er nu meer inzicht in de sterkte van waterkeringen en hoe die sterkte kan 

worden aangetast. Zo blijkt dat door piping, waarbij water onder de kering stroomt en zand meevoert, 

de stabiliteit van de kering flink kan verminderen. Dit is aanleiding om in het nieuwe beleid over te 

stappen naar de risicobenadering, waarbij zowel naar de kansen als naar de gevolgen van een 

overstroming wordt gekeken. 
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Bijlage 2: Deltabeslissing Zoetwater 

 
Het zoetwaterbeleid richt zich op vijf nationale zoetwaterdoelen: 

1. In stand houden en bevorderen van een gezond en evenwichtig watersysteem; 

2. Beschermen van cruciale gebruiksfuncties; 

3. Beschikbare water effectief en zuinig gebruiken; 

4. Bevorderen concurrentiepositie van Nederland wat betreft watergerelateerde economie; 

5. Ontwikkelen van waterkennis, -kunde en –innovatie ten behoeve van de zoetwaterdoelen. 

 

Hierbij wordt gekozen voor de volgende structurerende keuzes als basis voor het zoetwaterbeleid: 

 Voldoende zoetwater is een gedeelde verantwoordelijkheid en vereist stapsgewijze en 

samenhangende inspanningen in het hoofdwatersysteem, het regionale watersysteem én bij 

de gebruikers; 

 Het bestaande (hoofd)watersysteem wordt versterkt als buffer en aanvoerroute voor zoetwater 

met een aantal gerichte investeringen; 

 Om de vraag naar zoetwater te beperken en de kwetsbaarheid voor droogte en verzilting te 

verminderen gaan regio’s en gebruikers het zoete water zuiniger en effectiever benutten; 

 Betrokken overheden gaan in overleg met de gebruikers helderheid geven over de 

beschikbaarheid en (waar relevant) de kwaliteit van zoetwater in de vorm van 

voorzieningenniveaus. Dit gebeurt voor normale en droge omstandigheden, in aanvulling op 

de verdringingsreeks; 

 Overheden en gebruikers treffen de benodigde maatregelen op basis van wederzijdse inzet 

naar belang en optimale (kosten)effectiviteit van het totale pakket per regio. 

 

Voorzieningenniveau en nationale spelregels 

Het nieuwe instrument ‘voorzieningenniveau’ geeft de beschikbaarheid van zoetwater en de kans op 

watertekorten in een bepaald gebied weer, in normale en droge situaties. De beschikbaarheid – 

uitgedrukt in een bandbreedte – heeft betrekking op oppervlaktewater en grondwater en betreft de 

kwantiteit en waar relevant ook de kwaliteit van het water. Het voorzieningenniveau komt tot stand 

door afspraken te maken over de inspanningen van de overheden en de verschillende gebruikers, 

rekening houdend met het huidige voorzieningenniveau, mogelijke optimalisaties in de 

zoetwateraanvoer en buffering, zuiniger gebruik en ruimtelijke ontwikkelingen. Het instrument 

voorzieningenniveau maakt duidelijk wat van de overheid voor zoetwater verwacht kan worden en wat 

de kans op watertekort (restrisico) voor de gebruikers is. Zo ontstaat transparantie, voorspelbaarheid 

en een handelingsperspectief voor de gebruikers van zoetwater. 

Gebruikers worden nadrukkelijk en vroegtijdig betrokken in het gebiedsproces, op passende wijze bij 

hun rollen en verantwoordelijkheden. Voor drinkwater dient rekening te worden gehouden met de 

publieke taak en zorgplicht van overheden voor een duurzame veiligheidsstelling van de openbare 

drinkwatervoorziening. Voor natuur heeft de overheid in het kader van Europees en nationaal beleid 

een verplichting om in beschermde gebieden natuurdoelstellingen in stand te houden dan wel te 

realiseren (onder meer Natura2000 en Kaderrichtlijn Water). 

Voorzieningenniveaus worden vastgelegd voor het hoofdwatersysteem en de regionale 

watersystemen. Ook de verdringingsreeks, die weergeeft welke functies prioriteit krijgen bij 

watertekorten, krijgt een plaats in de afspraken over de voorzieningenniveaus. De verdringingsreeks 

zelf verandert hiermee niet en blijft van kracht volgens het vastgestelde beleid zoals verankerd onder 

de Waterwet. 

Het voorzieningenniveau is een inspanningsverplichting en wordt bepaald voor een periode van 18 

jaar met een mogelijkheid tot herijking per planperiode van 6 jaar. Omdat het voorzieningenniveau en 

het proces nieuw zijn, is er ruimte en tijd nodig om kennis en ervaringen rond het voorzieningenniveau 

op te bouwen en met elkaar te delen. 
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Om deze reden wordt gestart met de uitwerking van het voorzieningenniveau voor een eerste groep 

gebieden en een evaluatie in 2018. Het uitgangspunt is dat in 2021 voor alle gebieden 

voorzieningenniveaus zijn afgesproken en vastgelegd. 

Bij de uitwerking van het voorzieningenniveau gelden de volgende spelregels, met ruimte  

voor maatwerk: 

 Het Rijk neemt het initiatief om tot voorzieningenniveaus voor het hoofdwatersysteem te 

komen, in dialoog met andere overheden en gebruikers van het hoofdwatersysteem; 

 De provincies nemen het initiatief om het proces om tot voorzieningenniveaus voor regionale 

watersystemen te komen in gang te zetten; 

 Afhankelijk van de opgaven en de lokale context is de provincie, het waterschap of in 

sommige gevallen de gemeente de trekker van het proces voor de gebiedsgerichte 

voorzieningenniveaus; 

 Het voorstel voor de deltabeslissing Zoetwater en de voorkeursstrategieën voor zoetwater per 

deelgebied zoals opgenomen in het Deltaprogramma 2015, met de daarin genoemde keuzen 

en maatregelen, vormen de basis voor het uitwerken van de voorzieningenniveaus; 

 De overheden maken de voorzieningenniveaus transparant voor gebruikers; 

 De overheden leggen de inspanningen die voortkomen uit de overeengekomen 

voorzieningenniveaus vast via bestaande instrumenten, zoals waterplannen, waterakkoorden, 

besluiten over waterpeilen of grondwaterstanden, calamiteitenplannen en convenanten met 

grote gebruikers; 

 Het Rijk spant zich in internationaal overleg in voor voldoende zoetwateraanvoer naar 

Nederland; 

 De gebruikers nemen deel aan de (regionale en nationale) dialoog over de huidige en 

toekomstige beschikbaarheid van zoetwater en zetten zich in voor het efficiënt en zuinig 

omgaan met water en innovaties op dit gebied. 

 

Zoetwatermaatregelen 

Op korte termijn worden gericht enkele (no regret)investeringen in het watersysteem gedaan om de 

aanvoer en buffers van zoetwater robuuster te maken.  

Rijkswaterstaat past ‘slim watermanagement’ toe om het water beter te kunnen sturen en te benutten, 

onder meer bij de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein. Daarnaast zijn maatregelen nodig om te 

anticiperen op lage waterstanden in de rivieren. De regio zorgt ervoor dat de inlaatwerken het 

regionale watersysteem ook bij lagere rivierwaterstanden voldoende van water kunnen voorzien. 

In het IJsselmeergebied wordt de zoetwaterbuffer in de zomer vergroot met een nieuwe, flexibele 

manier van peilbeheer. Voor West Nederland wordt ingezet op een stabieler zoetwateraanbod door de 

bestaande Kleinschalige wateraanvoer naar west Nederland stap voor stap uit te breiden (zie ook 

Deltabeslissing Rijn-Maasdelta). Voor gebieden die geen water uit het hoofdwatersysteem ontvangen 

zoals de hoge zandgronden worden investeringen gedaan om water langer vast te houden en een 

betere benutting van het water te krijgen. 

Innovaties op het gebied van zoetwater krijgen een plaats in het Kennis en Innovatieprogramma 

Water en Klimaat. 

 
Ruimtelijke aspecten 

Het instrument voorzieningenniveau zal de relatie tussen zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke 

ordening versterken. Doordat inzichtelijk wordt wat de beschikbaarheid van zoetwater en de kans op 

watertekorten in een bepaald gebied is, in normale en droge situaties, ontstaat transparantie, 

voorspelbaarheid en een handelingsperspectief voor de gebruikers van zoetwater. Bij het maken van 

afspraken over de inspanningen van de overheden en van de verschillende gebruikers voor het 

voorzieningenniveau wordt tevens rekening gehouden met ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied. 

Andersom kan het voorzieningenniveau ook een instrument zijn met sturende werking op de 

ruimtelijke inrichting.  

  



10 
 

Bijlage 3: Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie 
 
 
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben aangegeven een gezamenlijke ambitie te 

hebben dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht en bij 

(her)ontwikkelingen geen extra risico op schade en slachtoffers ontstaat als gevolg van een 

overstroming, voor zover dat redelijkerwijs haalbaar is. 

Deze partijen hebben afgesproken dat waterrobuust (vanwege eventuele overstromingen) en 

klimaatbestendig inrichten (vanwege wateroverlast, watertekort en hittestress) uiterlijk 2020 onderdeel 

is van het beleid en handelen van deze partijen, door bij hun regionale en lokale ruimtelijke 

afwegingen de waterrobuustheid en klimaatbestendigheid van het eigen plangebied te analyseren 

(‘weten’), de resultaten van deze analyse te vertalen in een gedragen ambitie en een 

adaptatiestrategie met concrete doelen (‘willen’) en de beleidsmatige en juridische doorwerking van 

deze ambitie te borgen voor uitvoering (‘werken’). 

De overheden stellen gezamenlijk de Handreiking ruimtelijke adaptatie en een 

Stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptatie beschikbaar als ondersteunende instrumenten voor het 

realiseren van de ambitie. 

Het Rijk zorgt ervoor dat nationale vitale en kwetsbare functies uiterlijk in 2050 beter bestand zijn 

tegen overstromingen en dat daarvoor in 2020 of zoveel eerder als mogelijk beleid en/of regelgeving 

is vastgesteld. 
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Bijlage 4: Deltabeslissing IJsselmeergebied 
 
 
Er wordt voor gekozen om het gemiddeld winterpeil in het IJsselmeer tot 2050 niet mee te laten stijgen 

met de zeespiegel. Waterafvoer naar de Waddenzee wordt veiliggesteld door middel van een 

combinatie van pompen en spuien. Beperkt meestijgen van het winterpeil met de zeespiegel na 2050 

(maximaal 30 cm) wordt als optie opengehouden voor het IJsselmeer, omdat dit mogelijk 

kosteneffectief is.  

Het huidige beleid waarbij nog rekening wordt gehouden met een noodzakelijke stijging van het 

winterpeil over deze eeuw van 1 meter vervalt. Voor de andere meren in het IJsselmeergebied, 

waaronder het Markermeer-IJmeer en Eemmeer,  blijft het gemiddelde winterpeil na 2050 

gehandhaafd. 

De strategische zoetwaterfunctie van het IJsselmeergebied wordt versterkt door een flexibeler 

peilbeheer van het IJsselmeer, het Markermeer-IJmeer en de daarmee in open verbinding staande 

Zuidelijke Randmeren (Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw). De eerste stap in flexibel peilbeheer 

leidt tot een zoetwatervoorraad van 400 miljoen m
3
 in het voorjaar en zomerseizoen, dat naar 

verwachting toereikend is tot 2050. De maatregelen in het hoofdwatersysteem worden stapsgewijs 

uitgevoerd in samenhang met maatregelen in de regionale systemen en bij de gebruikers. 

 

Flexibeler peilbeheer 

Het vaste streefpeil van het Markermeer IJmeer en de Zuidelijke Randmeren wordt vervangen door 

een bandbreedte waarbinnen het waterpeil mag fluctueren, zodat het peilbeheer kan inspelen op de 

meteorologische omstandigheden en de behoefte aan zoetwater. De eerste stap is als volgt 

uitgewerkt: in het vroege voorjaar vindt een peilopzet plaats. Daardoor ontstaat een te benutten 

zoetwatervoorraad van 400 miljoen m
3
 water (extra waterschijf van 20 cm). De peilopzet in het vroege 

voorjaar wordt uitgesteld bij voorspellingen van hoogwater, die mede kan worden veroorzaakt door 

situaties van wateroverlast in het gebied zelf of hoogwater stroomopwaarts langs de rivieren. Na de 

voorjaarspeilopzet kan het peil vervolgens in de loop van het voorjaar en de zomer geleidelijk 

uitzakken, waarmee tevens bij droogte – wanneer de watervraag het wateraanbod overtreft – 

voldoende zoetwater geleverd kan worden. In de herfst komt het peil weer rond het niveau van het 

gemiddeld winterpeil. De peilopzet in het vroege voorjaar en het uitzakken van het zomerpeil zijn 

tevens gunstig voor de natuur. 

Omdat het gemiddelde winterpeil onveranderd blijft, heeft het flexibele peilbeheer geen effect op de 

waterveiligheid.  

Voor flexibel peilbeheer is een flexibele inrichting van de oevers noodzakelijk. Flexibel peilbeheer 

vereist maatregelen om oevers geschikt te maken voor peilwisselingen, natuurschade te mitigeren en 

wateroverlast te voorkomen. 

De minister van Infrastructuur en Milieu bereidt een herziening van het peilbesluit voor, om het flexibel 

peilbeheer uiterlijk in 2021 in te kunnen voeren.   
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Bijlage 5: Deltabeslissing Rijn-Maasdelta  
 

 

Deze deltabeslissing gaat over waterveiligheid en zoetwater in de Rijn-Maasdelta. 

 

Waterveiligheid 

 

Afvoerverdeling over de riviertakken 

Het Rijnwater dat bij Lobith ons land binnenkomt, verdeelt zich volgens vaste verhoudingen over de 

Waal, de Nederrijn-Lek en de IJssel. In het Nationaal Waterplan is vastgelegd dat bij afvoeren boven 

de 16.000 m
3
/s geen extra water over de Nederrijn-Lek wordt afgevoerd. Het Deltaprogramma heeft 

onderzocht of een verdere wijziging van de afvoerverdeling mogelijk en zinvol is om de opgaven voor 

waterveiligheid en zoetwater kosteneffectief aan te pakken. In ieder geval tot 2050 wordt de huidige 

beleidsmatig vastgestelde afvoerverdeling over de Rijntakken gehandhaafd. Uiterlijk in 2017 wordt op 

grond van nader onderzoek bepaald of het wijzigen van de afvoerverdeling na 2050 als optie open 

moet worden gehouden om de Lek extra te ontzien bij afvoeren van 8.000 m³/s tot 16.000 m³/s en een 

andere afvoerverdeling over de Rijntakken bij afvoeren boven 16.000 m³/s. In dit onderzoek worden 

de negatieve effecten voor andere riviertakken bij het extra ontzien van de Neder-Rijn en Lek nader 

onderzocht en worden de baten voor de Neder-Rijn en Lek nader in beeld gebracht.  

 

De Rijn-Maasdelta blijft ook op lange termijn beschermd met een afsluitbare, volledig open 

stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. 

 

Rivierverruiming 

Het waterveiligheidsbeleid in het rivierengebied berust op twee pijlers: Rivierverruiming en 

dijkversterking. Het kabinet staat open voor een voorstel om MIRT verkenningen naar 

rivierverruimende maatregelen te starten, uitgaande van het voorstel voor de voorkeursstrategieën. 

Het kabinet reserveert tot 2028 € 200 mln. om kansen voor rivierverruiming te kunnen benutten. 

Voorwaarde voor het starten van een verkenning is dat een afweging op het niveau van het totale 

rivierengebied heeft plaatsgevonden, dat prioritering volgens het HWBP heeft plaatsgevonden en dat 

de bijdrage aan de veiligheid en de effectiviteit van de voorgestelde maatregel(en) is aangetoond. Ook 

moet er sprake zijn van medefinanciering en zicht op financiering van het hele project. Bij de 

definitieve uitwerking van maatregelen en daarmee de keuze tussen dijkversterking en rivierruiming, 

moeten de doelbijdrage, kosten, meekoppelkansen, overige baten en draagvlak een rol spelen. 

Voor de ‘Grebbedijk Deltadijk’ wordt onderzocht of deze hier onder valt, of dat (enkel) financiering via 

het HWBP zal plaatsvinden. 

 

Waterveiligheid Neder-Rijn en Lek 

In het Deltaprogramma 2015 is het volgende tekstblok opgenomen over de Neder-Rijn en Lek: ‘Langs 

de Neder-Rijn - Lek spelen de volgende opgaven voor waterveiligheid: een deel van de dijken voldoet 

niet aan de huidige normen, op een aantal plaatsen zijn dijken gevoelig voor piping, de nieuwe 

normspecificaties leiden tot een opgave voor een groot deel van de dijken, bodemdaling leidt vooral in 

het westen tot een grote opgave, door zeespiegelstijging kan de maatgevende waterstand tot 2100 

toenemen met maximaal 60 cm bij Krimpen en 20 cm bij Schoonhoven. Conform het huidige beleid 

leiden afvoeren boven de 16.000 m³/s niet tot een hogere afvoer over de Nederrijn-Lek. 

Voor de Nederrijn-Lek gelden de volgende uitgangspunten: 

- bij dijkversterkingen: als binnendijkse ruimte onvoldoende of zeer duur is, buitendijkse 

mogelijkheden en innovatieve oplossingen benutten;  

- rivier, dijk en omgeving in samenhang beschouwen, meekoppelkansen benutten en 

dijkversterkingen als ruimtelijke opgaven beschouwen;  

- multifunctionele oplossingen in beschouwing nemen waar sprake is van grote ruimtelijke 

dynamiek en een aanzienlijke waterveiligheidsopgave;  
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- maatregelen aan laten sluiten bij de kwaliteitsbeelden van de regio voor de verschillende 

landschappen langs de rivier. 

Het richtinggevende kader voor het samenspel tussen dijkversterking en rivierverruiming bevat voor 

de Neder-Rijn - Lek voornamelijk dijkversterkingen, met lokaal buitendijkse mogelijkheden voor 

rivierverruiming. De C-keringen in Centraal Holland (dijkring 14) verliezen hun primaire status. 

Voorgesteld wordt uiterlijk in DP2017 een besluit te nemen over de start van een verkenning voor een 

zogenoemde Deltadijk bij de Grebbedijk (nabij Wageningen), in verband met de grote 

waterveiligheidsopgave over een beperkt dijktraject en de kansen voor combinaties met 

gebiedsontwikkeling’. 

 

Waterveiligheid Centraal Holland  

In de tussentijdse wijziging van het Nationaal waterplan is als beleidskeuze opgenomen dat de C-

keringen langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel op termijn geen primaire keringen meer hoeven te 

zijn, door dijktrajecten langs de Neder-Rijn en de Lek te verbeteren met de voorgestelde nieuwe norm. 

Als onderbouwing wordt daarbij het volgende gegeven: In de derde toetsronde (2011) is gebleken dat 

de C-keringen langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel onvoldoende sterk en hoog zijn om water te 

keren dat bij een dijkdoorbraak langs de Neder-Rijn en Lek het gebied instroomt. Regionale partijen 

hebben uitgewerkt hoe dit probleem opgelost kan worden en komen met een alternatieve oplossing 

om, in plaats van de C keringen te versterken, delen van de dijken langs Neder-Rijn en Lek te 

verbeteren. Deze oplossing reduceert de risico’s in een groter gebied, heeft minder ruimtelijke impact 

en is goedkoper. Het kabinet ondersteunt de oplossing en constateert dat hierdoor de C-keringen op 

termijn geen functie meer hoeven te hebben als primaire waterkering. Dit biedt ook meer 

ontwikkelingsmogelijkheden langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel, bijvoorbeeld voor bebouwing, 

omdat de omvang van de beschermingszones langs de keringen door de waterbeheerder kan worden 

beperkt. 

In het Deltaprogramma 2015 is het volgende vermeld: ‘Uit de studie Centraal Holland en het 

Deltaprogramma Rivieren is gebleken dat het versterken van de noordelijke Lekdijk een 

kosteneffectieve oplossing is voor de veiligheid van Centraal Holland. Daarmee is voor de C-keringen 

langs de gekanaliseerde Hollandsche IJssel en mogelijk ook voor de C-keringen langs het 

Amsterdam-Rijnkanaal geen primaire status meer nodig; de veiligheid van het gebied wordt geborgd 

door de noordelijke Lekdijken tussen Amerongen en Schoonhoven. Dit vraagt juridische verankering 

op nationaal niveau (aanpassing Waterwet) en, afhankelijk van de uitkomsten van de 

projectoverstijgende verkenning Centraal Holland, ook op provinciaal niveau (provinciale verordening). 

 

Grebbedijk Deltadijk 

In het Deltaprogramma 2015 wordt de volgende definitie voor een Deltadijken gegeven: Deltadijken 

zijn dijken met een heel kleine faalkans. 

In de tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan is ten aanzien van Deltadijken het volgende 

opgenomen: ‘Het is de ambitie van het kabinet dat alle primaire waterkeringen in 2050 aan de nieuwe 

normering voldoen. Daar waar het beschermingsniveau hier om vraagt kunnen zogenoemde 

deltadijken een oplossing bieden’. Hierbij wordt verwezen naar een uitgebreide beschouwing over 

Deltadijken in het Deltaprogramma 2014 ‘Werken aan de Delta’, sept. 2013. 

In het Deltaprogramma 2015 wordt voorgesteld uiterlijk in DP2017 een besluit te nemen over de start 

van een verkenning voor een zogenoemde Deltadijk bij de Grebbedijk (nabij Wageningen), in verband 

met de grote waterveiligheidsopgave over een beperkt dijktraject en de kansen voor combinaties met 

gebiedsontwikkeling. 

 

Zoetwater  

 

Kleinschalige wateraanvoer 

Voor de zoetwatervoorziening in West Nederland op korte en middellange termijn wordt gekozen voor 

optimalisatie van de huidige zoetwatersystemen en alternatieve aanvoerroutes. Deze maatregelen 

vormen een geheel met maatregelen in het regionaal watersysteem en bij zoetwatergebruikers. 
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Voor de zoetwatervoorziening van West Nederland wordt ingezet op het gefaseerd uitbreiden van 

alternatieve aanvoerroutes vanuit de Lek of het Amsterdam-Rijnkanaal (zogenaamde Kleinschalige 

Wateraanvoerroute). De eerste fase is gericht op het vergroten van de capaciteit van de Kleinschalige 

Water Aanvoer van 7 naar 15 m
3
/s, met als doel de watervoorziening van West-Nederland op orde te 

houden. Het onderzoek hiertoe richt zich ook op de aanleg van een bypass of omloopriool bij beide 

Irenesluizen, als onderdeel van de KWA+ en voor het tegengaan van verzilting in het Amsterdam-

Rijnkanaal. 

Het Rijk en de waterschappen zijn daar verantwoordelijk voor. Bij het uitwerken van maatregelen voor 

uitbreiding van de KWA wordt, voor zover haalbaar, rekening gehouden met andere ruimtelijke 

belangen in het gebied, zoals natuur. De optie voor toekomstige uitbreiding naar een meer 

permanente oostelijke aanvoer wordt opengehouden. Voor de zoetwatervoorziening van West-

Nederland is het op korte termijn niet nodig de calamiteitenaanvoer uit te breiden tot een permanente 

aanvoerroute. Dit kan wel kansen bieden voor natuur en economie. 

De komende jaren voeren de betrokken partijen in een proces van joint fact finding gezamenlijk 

onderzoek uit naar verdere vergroting van de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) op middellange 

termijn en de alternatieven daarvoor, waaronder een eventuele vergroting van de Kleinschalige 

wateraanvoer (van 15 naar 24 m
3
/s)  en een eventuele permanente oostelijke aanvoer. 

In het Investeringsprogramma Zoetwater is via het Deltafonds nu € 40 miljoen geagendeerd voor het 

aanpassen aanvoer (KWA fase 1) en € 3 miljoen voor het aanpassen van de Irenesluis (t.b.v. KWA 

fase 1). 

 

Slim watermanagement 

Rijkswaterstaat en de waterschappen voeren ‘slim watermanagement’ in om de aanvoer en buffering 

van water gezamenlijk te verbeteren. Met nieuwe instrumenten voor monitoring, informatie-uitwisseling 

en beslisondersteuning kunnen zij het water bij dreigende tekorten beter sturen of vasthouden. Dit 

gebeurt onder meer in de Hollandsche IJssel, het Amsterdam-Rijnkanaal, het Noordzeekanaal en bij 

de stuw bij Hagestein. 

Met de Systeemstudie West-Nederland ontstaat inzicht in het effect op het hoofdwatersysteem van het 

totaal aan geprogrammeerde maatregelen en mogelijke ontwikkelingen zoals een zout Volkerak-

Zoommeer, verdieping van de Rotterdamse haven en de nieuwe zeesluis IJmuiden.  

 

Optimalisatie stuwen 

Voor de zoetwatervoorziening kiest het kabinet voor optimalisaties om het water in de rivieren beter te 

kunnen sturen en te benutten, onder meer bij de stuwen bij Driel, Amerongen, en Hagestein. De optie 

om op middellange termijn water van de Waal naar de Maas te transporteren wordt opengehouden. 


