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Inleiding 

Hierbij presenteren wij aan u het bouwstenen document. Hierin zijn de ruwe versies te vinden van 

de zogenaamde bouwstenen. Afgelopen maanden hebben verschillende organisaties in bouwteams 

samengewerkt aan de onderwerpen die vanuit de Watertafels door de omgeving als belangrijk 

werden ervaren, en waarbij een belang speelt vanuit meerdere organisaties.  

 

Per bouwsteen heeft een team bestaande uit diverse belangen gezamenlijk de onderwerpen 

besproken en afspraken gemaakt over hiermee verder te gaan. Dat is terug te vinden in dit 

document. In dit verzameldocument zijn alleen de hoofdteksten te vinden, eventuele bijlagen zitten 

hier niet in. Deze zijn in de losse bouwsteenstukken terug te vinden op de website. 

 

De Kader Richtlijn Water-bouwstenen zijn in een eigen tijdspad opgepakt vanwege de vastgestelde 

KRW-perioden. Deze bouwstenen zijn daarom al een fase verder, en ook apart terug te vinden op 

de website. 

 

De status van dit document is concept. Op de bijeenkomst van 15 mei hopen wij van u te horen 

wat u van de resultaten tot nu toe vindt, en wordt u gevraagd om aanvullingen en 

verbetervoorstellen als u die heeft. 

 

Uiteindelijk worden er twee documenten op geleverd: het Waterprogramma, die invulling geeft aan 

de wettelijk verplichte planvorm van  het hoogheemraadschap, en een bouwstenendocument. Het 

bouwstenendocument bestaat uit de uitgewerkte bouwstenen, waarin voor verschillende partijen 

staat omschreven wat hun aandeel is. Op deze wijze is het bouwstenenprogramma echt helemaal 

een gezamenlijk programma. Uiteraard worden de bouwstenen in het kort opgenomen in het 

Waterprogramma, zodat er wel verbinding is en een relatie met het werk van het hoogheemraad-

schap.  

Bovenstaande ziet er als volgt uit: 
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Bouwsteen A                                                   

‘Welke dijken tellen mee?                                                      

Een verdiepingsslag op het veiligheidsdenken’ 

 

 

Auteurs: Ester Olij (HHNK, trekker), Annemargreet de Leeuw (Deltares), Conny van 

Zuijlen (provincie Noord-Holland), Jannes Haanstra (HHNK), Leo Becker (HHNK), Petra 

Goessen (HHNK), Mark Broos (HHNK), Reindert Jan Sellies (HHNK, sponsor) 
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Inleiding 

Het waterveiligheidsdenken betreft de waterveiligheid en de robuustheid van het gehele gebied/het 

gehele systeem: primaire keringen, regionale keringen, overige lijnvormige elementen in het 

landschap in relatie met de omgeving, ruimtelijke ordening én integraal watersysteem 

Om invulling hieraan te geven moet rekening gehouden worden met verschillende ontwikkelingen, 

zoals: 

- Bepaling nieuwe normering primaire keringen (risicobenadering) 

- Veranderende rol van het hoogheemraadschap binnen het krachtenveld/de omgeving 

(relatie met partners). 

 

Verkenning 

Voor de waterveiligheid van het gebied geldt het uitgangspunt dat de primaire keringen voldoen 

aan de huidige normering: zoals in de Deltabeslissing is aangegeven, “het HWBP2-programma is 

uitgevoerd”. In 2017 wordt de nieuwe normering verwacht: zowel het besluit van invoering als de 

wijze waarop deze moet worden toegepast. Deze nieuwe normering zal van toepassing zijn op de 

programma’s die volgen op HWBP2. 

Er is dus nog tijd om invulling te geven aan “een verdiepingsslag op het veiligheidsdenken”. Voor 

de periode van het Waterprogramma (2016-2020) en voor de periode 2014- 2016,  is het voorstel 

om samen met de partners een aantal mogelijkheden te verkennen: 

 

a) Het zo veel mogelijk voorkomen van normaanpassingen als gevolg van bijvoorbeeld grote 

investeringen door waterrobuust in te richten (bijv. Microsoft in de Wieringermeerpolder 

met vitale infrastructuur).  

Het betreft niet alleen grote investering maar ook indirecte effecten van zaken als 

kwetsbare objecten, elektriciteitscentrales/ internetservers en grote woonwijken. 

Actie: Zowel HHNK als andere belangrijke partners cq bevoegd gezag ( provincie, 

gemeente, Veiligheidsregio) maken hierop beleid maken en stemmen op elkaar af.  

 

b) In beeld brengen welke dijken en andere lijnelementen zo belangrijk zijn dat ze een 

bijdrage leveren aan  gevolgschadebeperking en dus moeten blijven staan (zoals 

compartimenteringkeringen, (genormeerde) regionale keringen, overige keringen, andere 

lijnvormige hoger gelegen elementen zoals rijkswegen en spoorlijnen). 

Dit inclusief het in beeld brengen van het effect bij verschillende doorbraaklocaties van de 

kering (voor sommige gebieden kan compartimentering ook ongunstig uitpakken). 

Actie: Voor het beheersgebied vóór 2016 in beeld brengen van deze lijnelementen  

(waaronder de eigenaren, de verantwoordelijkheidsverdeling, de kenmerken van de 

ondergrond en van de lijnelementen die sterkte om water te keren bepalen) 

Actie: Kwantificeren hoe groot de bijdrage is door de lijnelementen aan de gevolgbeperking 

(voor burgers, vitale functies, kwetsbare objecten en economische waarden). Kwantificeren 

in eenheden als slachtoffers, euro’s, evacuatiefracties. 

 

c) Wat zijn de maatschappelijke kosten (waardevermindering van grond, realiseren van 

versterking, beheer en onderhoud) om deze elementen op orde te brengen en in stand te 

houden. 

Actie: globale kosten in beeld brengen. Kies voor een aantal pilots voor elementen die een 

verschil maken in effect op gevolgbeperking. Dit kunnen elementen zijn als rijkswegen, 

provinciale wegen, spoorwegen en een lijnelement op Texel. 

 

d) Koers bepalen “welke lijnelementen tellen mee” ; afweging maken van de kosten en de 

baten;  

Actie: In overleg met de belanghebbenden (als HHNK, provincie, gemeenten,rijk, prorail, 

veiligheidsregio) koers bepalen. 
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Doelstelling 

De doelstelling is daarmee om in de planperiode met partners aan te geven welke lijnelementen 

meetellen en met de partners te komen tot afstemming. 

Deelname aan het voorstel door verschillende partners kan worden gestimuleerd vanuit een overall 

doelstelling: Bij een crisis (doorbraak primaire kering) is namelijk iedereen gebaat bij zo min 

mogelijk schade en slachtoffers en een snelle hersteltijd. 

 

Het zorgen voor een waterrobuust systeem, een gebied met een goede waterveiligheid en het 

beschermen van grote maatschappelijke en economische waarden vraagt het aantoonbaar kunnen 

maken voor de burger van de activiteiten. Dat vraagt een zeer goed databeheer (vanuit deze 

bouwsteen, maar ook vanuit de andere onderwerpen). 

Actie: databeheer goed vormgeven zowel voor als tijdens de planperiode van het waterprogramma. 

 

 

 

 

Analyse- en afwegingskader voor waterveiligheid 

Vet gemaakt zijn de in het voorstel, direct of indirect, benoemde elementen. 

In het linkerdeel van het kader staan de elementen die worden voorgesteld om mee te nemen in 

de analyses. (De trits “sources, pathways & receptors” laten zich niet goed vertalen in het 

Nederlands; internationaal heeft deze trits de kracht van een merk gekregen.) 

In het rechterdeel staan de elementen ten behoeve van besluitvorming en koersbepaling. Daarbij 

horen bijvoorbeeld het betrekken van actoren (waaronder eigenaren/beheerders van lijnelementen 

en andere belanghebbenden) en het afwegen van kosten en baten. 
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Schema vervolgtraject bouwsteen A 

 

Acties 

 

Tot 1-1-2016 2016-2021 Betrokkenen Benodigde 

middelen 

A. Het zo veel mogelijk voorkomen van normaanpassingen als gevolg van bijvoorbeeld grote 

investeringen door waterrobuust in te richten (bijv. Microsoft in de Wieringermeerpolder met vitale 

infrastructuur).  

Het betreft niet alleen grote investering maar ook indirecte effecten van zaken als kwetsbare objecten, 

elektriciteitscentrales/ internetservers en grote woonwijken. 

beleid maken en 

afstemmen 

Voor sept 2014 wordt reeds 

intentie uitspraak voorzien;  

een regionale uitwerking 

door partijen samen maken, 

en verzorgen 

onderschrijving van beleid 

door partijen. 

 HHNK, 

provincie, 

gemeenten,  

Tijd 

Cultuurveranderin

g bewerkstelligen 

 Cultuurverandering 

bewerkstelligen, 

dmv definiëren 

gevolgen en 

voordelen = 

bewustmaking van 

de mogelijkheden in 

de regio’s 

HHNK, 

gemeenten, 

project-

ontwikkelaars 

en bedrijven 

Tijd en geld 

Vertaling in wet en 

regelgeving 

 Vertaling in wet en 

regelgeving, bijv 

provinciale 

omgevingsvisie 

HHNK, prov, 

gemeenten, 

ism 

watertoets 

Tijd en geld 

Visie afstemmen 

met UvW 

 Unie van 

waterschappen en 

partijen in NH geven 

vergelijkbare 

boodschap. 

HHNK, UvW Tijd 

B  In beeld brengen welke dijken en andere lijnelementen zo belangrijk zijn dat ze een bijdrage leveren 

aan  gevolgschadebeperking en dus moeten blijven staan (zoals compartimenteringkeringen, 

(genormeerde) regionale keringen, overige keringen, andere lijnvormige hoger gelegen elementen zoals 

(rijks)wegen en spoorlijnen). Dit inclusief het in beeld brengen van het effect bij verschillende 

doorbraaklocaties van de kering (voor sommige gebieden kan compartimentering ook ongunstig 

uitpakken). 

Lijnelementen in 

beeld 

Voor het beheersgebied in 

beeld brengen van de 

lijnelementen  

(waaronder de eigenaren, 

de  verantwoordelijkheids-

verdeling, de kenmerken 

van de ondergrond en van 

de lijnelementen de sterkte 

om water te keren bepalen) 

 HHNK, kennis-

instituten, 

advies-

bureau’s 

Tijd en geld 

Bijdrage 

kwantificeren 

Kwantificeren hoe groot de 

bijdrage is door de 

lijnelementen aan de 

 HHNK, kennis-

instituten, 

advies-

Tijd en geld 
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gevolgbeperking (voor 

burgers, vitale functies, 

kwetsbare objecten en 

economische waarden). 

Kwantificeren in eenheden 

als slachtoffers, euro’s, 

evacuatiefracties. 

bureau’s 

C. Bepalen wat de maatschappelijke kosten zijn (waardevermindering van grond, realiseren van 

versterking, beheer en onderhoud) om deze lijnelementen op orde te brengen en in stand te houden. 

Bepaling kosten  globale kosten in 

beeld brengen. Kies 

voor een aantal 

pilots voor 

elementen die een 

verschil maken in 

effect op 

gevolgbeperking. Dit 

kunnen elementen 

zijn als rijkswegen, 

provinciale wegen, 

spoorwegen en een 

lijnelement op Texel. 

Eigenaren 

lijnelementen, 

als HHNK, 

gemeenten, 

prov, NS, 

RWS. 

Ondersteuning 

door 

kennisinstitute

n 

Tijd en geld 

D Koers bepalen “welke lijnelementen meetellen” 

Afweging maken 

van de kosten en 

de baten 

 In overleg met de 

belanghebbenden 

koers bepalen obv 

kosten en baten 

HHNK, 

provincie, 

gemeenten, 

Rijk, prorail, 

veiligheidsregi

o 

Tijd en geld 

Zoeken voor 

financiële 

middelen 

 Zoeken voor fondsen 

tbv eventuele 

aanpassing van 

lijnelementen 

Eigenaren 

lijnelementen 

Tijd en geld 

E  Het zorgen voor een waterrobuust systeem, een gebied met een goede waterveiligheid en het 

beschermen van grote maatschappelijke en economische waarden vraagt het aantoonbaar kunnen maken 

voor de burger van de activiteiten. Dat vraagt een zeer goed databeheer (vanuit deze bouwsteen, maar 

ook vanuit de andere onderwerpen). 

databeheer goed 

vormgeven (voor 

berekeningen en 

ook voor 

aantoonbaar 

maken aan de 

burger) 

 

Uitwisselen bestanden die 

nodig zijn voor realiseren 

projecten 

data up to date 

houden 

HHNK, 

provNH, NS, 

wegbeheerder

s (RWS,HHNK, 

gemeenten) 

Vertrouwen, 

capaciteit, 

geld 

overig 

Acties afstemmen 

om dubbeling te 

voorkomen en 

clustering van 

activiteiten 

relaties leggen tussen acties 

van bouwsteen A en die van 

de andere bouwstenen (over 

de kabelgoot, herstel na 

crisis, multifunctionele 

  Tijd 
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dijken en vitale 

infrastructuur) 

Verantwoordelijkh

eid beleggen en 

proces van 

activiteiten 

organiseren 

Aanwijzen 

verantwoordelijken voor de 

uitvoering (voor  

proces/uitvoering, data) 

Aanwijzen 

verantwoordelijken 

voor de uitvoering 

(voor zowel 

proces/uitvoering, 

data, 

gevolgbepalingen , 

financiële 

uitwerking, als voor 

koersbepaling) 

HHNK, prov, 

gemeenten, 

kennisinstitute

n 

Tijd en geld 

bijeenkomst Na zomer 2014 organiseren 

bijeenkomst met partijen 

voor uitvoering (voortgang 

behouden) 

 HHNK, 

gemeenten 

(RO-medew), 

provincie 

Tijd 

Aansluiting zoeken Aansluiten op bestaande 

instrumentarium (3Di 

modellering HHNK, schade 

modellering in kader van 

nieuwe normering, etc) 

 HHNK, 

kennisinstitute

n, 

adviesbureau’

s 

Tijd en geld 

Aansluiting zoeken Aansluiten bij 

activiteiten/ontwikkelingen 

als Ruimtelijke adaptatie, 

nieuwbouw en 

herstructurering 

 HHNK, prov, 

gemeenten 

Tijd en geld 
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Bouwsteen B                               

‘Multifunctionaliteit als sterkte’ 

 

Auteurs: Willem Stam (Gemeente Den Helder, trekker), Frits op ten Berg  (Gemeente 

Den Helder), Tino Abels (HHNK), Ruud Joosten (HHNK), Piotr Pukala (ECN), Henk vd 

Linden (PWN), Bas Bouwman (Liander), Hesper Schutte (Natuurmonumenten), Gerard 

van Meurs (Deltares), Rogier Beenders (Provincie Noord- Holland), Peter Boon (Provincie 

Noord-Holland) en Reindert Jan Sellies (HHNK, sponsor) 
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Het doel van de bouwsteen ‘Multifunctionaliteit als Sterkte’ is het vaststellen van een 
gezamenlijke ambitie voor activiteiten in de jaren 2016 – 2021. Een aantal vragen is 
daarbij als leidraad gebruikt. Vervolgens wordt een toelichting gegeven. 

 

Naar klimaatbestendige gebieden waar het goed wonen, recreëren en werken is. 

Klimaatverandering noodzaakt overheden gezamenlijk na te denken over de klimaatbestendigheid 

van gebieden. Geen enkele partij kan dit nog alleen. Gemeenten, ondersteund door provincie, zijn 

de eerst verantwoordelijken voor  welzijn en veiligheid van haar burgers. Maar gemeenten kunnen 

dit slechts waarmaken als zij kunnen rekenen op partijen, die de voorwaarden voor deze veiligheid 

en welzijn kunnen garanderen. Dat zijn o.a. waterschappen, nutsbedrijven, vervoersbedrijven, 

veiligheidsregio’s. 

Bij gemeenten en provincie ligt eveneens een belangrijke taak als het gaat om de ruimtelijke 

kwaliteit van een gebied. Dan gaat het om processen die zich afspelen in het kader van de 

ruimtelijke ordening en waarbinnen steeds afwegingen gemaakt moeten worden tussen 

verschillende sectorale belangen. 

De multifunctionaliteit van dijken is daar een goed voorbeeld van. Door het slim combineren van 

functies worden steden en landschappen vitaler en aantrekkelijker. Dit leidt bovendien tot 

duurzamer ruimtegebruik en wederzijdse versterking van maatschappelijke belangen, kort gezegd 

tot win-win situaties. Wanneer dijkbeheer en dijkontwikkelingen onderdeel gaan uitmaken van een 

totale gebiedsontwikkeling gaan meer partijen en belangen meedoen en wordt het 

afwegingsvraagstuk complexer.  

 

Wat willen we in 2021 bereikt hebben? 

In 2021 willen we een gedragen werkwijze ontwikkeld hebben voor  multifunctionele dijken waarbij 

de opgave voor waterveiligheid gecombineerd is met een ruimtelijke opgave of ambitie. Met deze 

werkwijze weten betrokken partners  elkaar te vinden om, tot ontwerpen te komen waar de 

verschillende belangen  verenigd zijn en die voor alle partners meerwaarde in zich heeft. Het 

realiseren dient te gebeuren tegen de laagste maatschappelijke kosten en de hoogste 

maatschappelijke baten. Dit vraagt om aanpassingen in het toets- en ontwerpinstrumentarium, een 

verdeling van verantwoordelijkheden in het beheer en onderhoud, en mogelijk aanpassing in het 

juridisch instrumentarium om toekomstige aanpassingen aan de waterkering mogelijk te maken. 

De partners werken gezamenlijk toe naar een gedeelde visie over de bedoeling achter ‘brede 

maatschappelijke meerwaarde van multifunctioneel gebruik van waterkeringen’. 

 

Hoe draagt dat bij aan de koers die we in de Deltavisie verwoord hebben?  

Een multifunctionele waterkering, bijvoorbeeld een dijk, draagt bij aan de waterveiligheid op 

langere termijn en aan de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting van een gebied. Meerdere functies 

worden gecombineerd waardoor de inrichting een bijdrage levert aan de kwaliteit van de omgeving 

en dus een betere leefomgeving.  

Multifunctioneel gebruik van waterkeringen specifiek voor energieopwekking kan bijdragen aan het 

bereiken, door HHNK, van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. 

Wanneer waterkeringen steeds vaker gebruikt worden voor meerdere functies kan een bezinning 

op de toekomst van HHNK als organisatie van belang zijn. Net als bij partners van HHNK, gaat het 

dan om aanpassing van de missie, strategie, organisatie en middelen. Wat willen de stakeholders 

van HHNK en wat wil het HHNK zelf?  

 

Wat moet in de planperiode van 2016 tot 2021 gebeuren? Wie gaat dat doen? Wie 

betaalt wat?  

In de planperiode 2016 tot 2021 zullen verschillende pilots gaan lopen. Een prototype van een 

ontwikkelde werkwijze zal daarbij worden toegepast. Op basis van opgedane ervaringen dient de 

werkwijze te worden bijgesteld. De pilots dienen als proeftuin om te komen tot een aangepast 

toets- en ontwerpinstrumentarium, afspraken over verdeling van de verantwoordelijkheid 
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betreffende beheer en onderhoud, en aanpak van juridische zaken om een toekomstige aanpassing 

mogelijk te maken. 

De nader uit te werken aspecten staan eigenlijk al verwoord in het rapport: Multifunctioneel 

medegebruik van de waterkering, AT Osborne/Deltares, november 2011. Die aspecten bestaan uit 

de volgende bouwstenen: 

 Kostenverdeling realisatiekosten, onderhoudskosten en kosten bij toekomstige dijkversterking. 

 Verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot beheer en onderhoud (de 

verantwoordelijkheid voor de waterkerende veiligheid berust altijd bij HHNK). 

 Juridische borging van de financiële afspraken en verantwoordelijkheidsverdeling. 

 Ontwikkelen van een visie op de ruimtelijke (on)mogelijkheden op en rond (verschillende typen 

van) waterkeringen. Dat betekent een nieuwe rol voor HHNK als ontwikkelaar van 

waterkeringen. 

 Het komen tot een procesontwerp om de rol van ontwikkelaar door HHNK vorm te geven. 

 Vastleggen van (de wijze van bepalen van) de zichthorizon voor de waterveiligheidsbeoordeling 

van concreet gewenst multifunctioneel gebruik. 

 (Door)ontwikkelen van het instrumentarium voor het ontwerpen en toetsen van de 

waterveiligheid bij een multifunctionele waterkering. Het vastleggen van het instrumentarium 

in leidraden en verwerven van acceptatie en autorisatie door ENW en DGRW. 

 Bestuurlijk commitment vastleggen op basis van de bovenstaande uitwerkingen 

 Nadere analyse van de bestaande wet- en regelgeving op belemmeringen voor multifunctioneel 

gebruik van waterkeringen en het waar nodig doen van anticipeermogelijkheden en 

wijzigingsvoorstellen.  

Voor de uitwerking van deze zaken zijn verschillende aanzetten en/of praktijkvoorbeelden 

beschikbaar. Ook buiten het werkgebied van het HHNK. De uitwerking van deze deelaspecten, zal 

in gezamenlijkheid, dan wel met de meest direct betrokken partners, vorm gegeven moeten 

worden. De kosten voor die uitwerkingen zullen ook gezamenlijk gedragen moeten worden 

(immers, multifunctioneel gebruik is voor HHNK geen beleidsdoelstelling op zich, de 

maatschappelijke inbedding van de waterveiligheid is dat wel).  

Uitwerken van het vraagstuk door HHNK zelf, door derden, of in samenwerking (bijvoorbeeld in een 

PPP constructie) met partners, bijvoorbeeld over het onderwerp energieopwekking, zal vorm 

moeten worden gegeven. Alleen op deze wijze is het mogelijk om door het meetellen van 

opgewekte energie, te voldoen aan de doelstelling dat waterschappen, en dus ook HHNK, in 2020 

voor 40% van haar eigen gebruik voorziet door zelf opgewekte duurzame energie. 

 

Wat moet er in de periode van dit voorjaar tot 1 januari 2016 gebeuren? 
Een overgangsbeleid dient voor het overgaan van het vigerende beleid naar een nieuw beleid voor 

die waterkeringen, waarvan het ontwerp voor 1-1-2016 wordt vastgesteld.  
Bij succesvolle projecten met multifunctioneel gebruik van de waterkering nagaan hoe kosten en 
baten zijn verdeeld. Een dialoog organiseren tussen overheden kan daarbij behulpzaam zijn.  
Pilots onderscheiden (zoals bijvoorbeeld Den Helder) en deze intensief volgen om er leerpunten uit 
halen. 
Menskracht en middelen bij alle betrokken partners vrijmaken om de uitwerking van de 
verschillende kennisleemten ter hand te nemen, om zo gezamenlijk tot gedragen uitgangspunten 

en oplossingen te komen. Opzetten van samenwerkingsverbanden om de eerder aangehaalde 
vraagstukken gezamenlijk nader uit te werken, met inbreng van een ieders kennis, ervaring, 

belang en middelen. 
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Schema vervolgtraject Bouwteam B: “Multifunctionaliteit (MF) als Sterkte” 

 

Motto: “Hoe beginnen we simpel” 

 

Acties Tot 1-1-2016 2016-2021 Mogelijke betrokkenheid Benodigde 

middelen 

Kader en concept     

Formuleren van gezamenlijke ambitie. Opstellen MoU 

Bepaling Kaders 

Eventueel bijstellen HHNK en partners Capaciteit, geld, 

commitment 

Procesinnovatie Procesbeschrijving maken: 

Structuur voor 

samenwerking 

Opbouwen van vertrouwen 

Plan, Do, Check, Act HHNK en partners Capaciteit, geld, 

commitment 

Samenwerking     

Waar kan een WV-opgave1 (op 

termijn) gecombineerd worden met 

een andere opgave? 

(RO of energie o.i.d.)2 

Opstellen van een 

beperkte groslijst 

Doorlopende actie HHNK met stakeholder(s) Capaciteit, geld, 

commitment 

Mee-koppel momenten Identificeren 

(kies tijdstip) 

Doorlopende actie HHNK met stakeholder(s) Capaciteit, geld, 

commitment 

Pilots Opstellen MK versus MB3 

Kiezen (2 of 3?) 

Uitvoeren en evalueren Partners Capaciteit, geld, 

commitment 

Verdeling van kosten4 pilot Opnemen in een MoU5 Opnemen in een contract Partners Capaciteit, geld, 

commitment 

Verdeling van 

verantwoordelijkheden6 pilot 

Opnemen in een MoU Opnemen in een contract Bouwteam of Alliantie Capaciteit, geld, 

commitment 

Besluitvorming hoe omgaan met MF-

kering, onder welke criteria  

Opstellen lijst criteria Toepassen en evalueren  Capaciteit, geld, 

commitment 

     

Wet en regelgeving     

Overgangsbeleid opstellen uitvoeren Partners  Capaciteit, geld, 

commitment 

Borgen financiële afspraken en 

verdeling verantwoordelijkheden een 

juridische toetsing van de afspraken. 

  Partners  Capaciteit, geld, 

commitment 

     

Onderzoek en Innovatie     

Samenhang dijksterkte met 

‘constructie sterkte’ 

Identificeren van opgave onderzoeken HHNK, STOWA  Capaciteit, geld, 

commitment 

Aanpassen OI7 en WTI8: 

Landelijk aankaarten en lokaal 

toepassen 

Opstellen PvA9 Uitvoeren en 

doorontwikkelen 

Partners Capaciteit, geld, 

commitment 

Monitoringplan voor proces en fysieke 

Systeem 

Opstellen PvA Plan, Do, Check, Act Partners Capaciteit, geld, 

commitment 

Inventarisatie verdienmodellen 

Opstellen keuzecriteria voor BC10 

Definitie projecten (b.v. wind/zon op 

dijken, biomassa, e.t.c.) 

Toetsing en keuze BC’s 

Keuze financieringsmodellen en 

bronnen(EZ, EU, Prov. NH,HHNK) 

Evaluatie (financieel, CO2)  

Opstellen PvA 

Zoeken naar PPPs11 

Bepalen best practices 

Identificatie van de 

maatschappelijk relevante 

BC’s 

Realisatie BC’s, gebruik 

makend van de kennis en 

ervaringverkregen uit 

referentieprojecten elders 

 

Plan-Do-Check-Act 

Alle relevante partners uit 

de gouden driehoek 

kennisinstellingen, 

overheid, bedrijven 

Intersectoraal werken 

(food&agri-energie-water) 

Juridische kader 

Economische normen 

Geld 

Blijvende commitment 

van de partners 

Communicatie en borging     

Bewustzijn vergroten van 

waterveiligheid, waterbeschikbaarheid 

Opstellen PvA Uitvoeren en 

doorontwikkelen 

Partners Capaciteit, geld, 

commitment 

                                                           
1 WV-opgave staat voor opgave vanuit waterveiligheid 

2 RO staat voor Ruimtelijke Opgave 

3 MK versus MB staat voor Maatschappelijke Kosten versus Maatschappelijke Baten 

4 Verdeling van kosten betreft kosten voor investering, beheer en onderhoud, en toekomstige dijkversterking 

5 MoU staat voor Memorandum of Understanding of wel een Intentieverklaring. 

6 Verdeling van verantwoordelijkheden betreft ook investering, beheer en onderhoud, en toekomstige dijkversterking (bijvoorbeeld gebouwen amoveren) 

7 OI staat voor Ontwerp Instrumentarium 

8 WTI staat voor Wettelijk Toets Instrumentarium 

9 PvA staat voor Plan van Aanpak 

10BC staat voor Business Case 

11 PPP staat voor Public Private Partnerships 
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Bouwsteen C                                          

‘De multifunctionele dijk als kabelgoot’ 

 

Auteurs: Henk van der Linden (PWN, trekker), Mark Broos (HHNK), Peter van Langen 

(HHNK), Bas Bouman (Liander), Gerard Glas (Gemeente Schagen), Erik Groothuis 

(Gemeente Schagen), Ellen Tromp (Deltares), Ralph Beuken (Deltares) en Jos Dekker 

(PWN, sponsor) 
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Inleiding 

De bovengrondse en ondergrondse infrastructuur wordt steeds drukker met als gevolg dat de regie 

met betrekking tot de infrastructuur in de ondergrond steeds complexer wordt. De dijk als 

kabelgoot is een metafoor voor een oplossing van de  problematiek van (re)constructie van 

nutsvoorzieningen langs en in de waterkering.   

 

Kabels en leidingen doorkruisen het landschap. Door aan de waterkering, naast haar primaire 

waterkerende functie, ook andere functies toe te kennen, ontstaan mogelijkheden om 

maatschappelijke meerwaarde te creëren. De dijk als kabelgoot; Een middel om tot samenwerking 

te komen tegen lagere maatschappelijke kosten, waarbij de veiligheid en de levering van 

nutsvoorzieningen geborgd blijft.  

In 2021 is er een optimale samenwerking tussen de overheden en de K&L beheerders waarbij de 

maatschappelijke kosten bij zowel het realiseren als beheren zo laag mogelijk worden gehouden 

zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van de dijken en de leveringszekerheid van de 

nutsvoorzieningen.  

 

a. Samenwerking tussen de organisaties 

Voor het onderlinge begrip bij partijen is het kennen van elkaars doelen, verantwoordelijkheden, 

gevoeligheden en feiten een belangrijke voorwaarde om de mogelijkheden van multifunctioneel 

gebruik serieus met elkaar af te wegen, waarbij ook de ‘gun-factor’ meespeelt. Een 

vertrouwensbasis moet zijn opgebouwd tussen partijen en binnen de verschillende organisaties. 

Door risico’s en kansen samen te beschouwen en te wegen groeit de samenwerking. Op weg naar 

heldere verantwoordelijkheid voor het beheer van multifunctionele onderdelen van de waterkering 

is samenwerking onontbeerlijk. Mandaat en vertrouwen vormen de fundamenten voor de 

samenwerking waarbij gecombineerde inspecties, geïntegreerde opdrachten, gezamenlijke 

analyses en data-uitwisseling ,gecombineerde calamiteitenoefeningen en samenwerking in 

onderhoud de hoekstenen vormen. In de overgangsfase wordt stapsgewijs gewerkt aan verbreding 

en verdieping. 

Bijbehorende acties: bestuurlijke ruimte geven aan de gezamenlijke en eigen beleidstransities. 

Vergroten van collectief en lerend geheugen om ambitie voor 2021 te bereiken. Het aanstellen van 

een centrale regiehouder met als doel een effectieve inrichting van de ondergrondse infrastructuur. 

Centrale registratie van data en planningen bevordert de mogelijkheid tot samenwerking 

 

b. Wet en regelgeving 

Het is van belang dat de landelijke kaders (NEN, WTI) (nog) beter op elkaar aansluiten en kansen 

niet uitsluiten. Momenteel wordt het toets- en ontwerpinstrumentarium (WTI 2017 en OI 2018) in 

opdracht van het rijk ontwikkeld en uitgewerkt. De toetsing begint met een eenvoudige toets en 

gaat via gedetailleerd naar een geavanceerde toets waarbij op probabilistische wijze naar de 

overstromingskans wordt gekeken. Door de samenwerking met de netbeheerders heeft HHNK het 

toetsproces voor de beoordeling van K&L in de waterkering effectiever en efficiënter kunnen 

uitvoeren. Hierbij is ook te werk gegaan volgens eenvoudige, gedetailleerde en geavanceerde 

toets, waarbij het beheerdersoordeel meeweegt in het bepalen van het risico. 

De actieve zorgplicht dwingt de keringbeheerder om nadrukkelijk na te denken over de 

administratieve zorg van verkregen en verwerkte informatie. Dit is gekoppeld aan rapportage naar 

toezichthouders en biedt een platform om onderwerpen breder en integraler te beschouwen. Op dit 

moment wordt de actieve zorgplicht nader uitgewerkt en verwacht wordt dat dit een 

kwaliteitsimpuls zal betekenen voor de keringbeheerders.  

 

c. Onderzoek en innovatie 

De dijk als kabelgoot levert nieuwe mogelijkheden maar roept ook nieuwe vragen op. Vragen die 

lang niet altijd beantwoord kunnen worden vanuit bestaande zekerheden en denklijnen. Innovatie 

en kennisontwikkeling zijn hiervoor noodzakelijk en hier moet op worden ingezet. 
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Betrokkenheid van kennisinstellingen en norminstituten is noodzakelijk om resultaten die 

voortkomen uit onderzoek vastgesteld te krijgen en te kunnen gebruiken bij zowel ontwerpen als 

toetsen. De denkruimte kan opgerekt worden door de NEN 3651 te herzien en kennisleemtes op 

het gebied van nieuwe materiaaltoepassingen en risicobenaderingen in te passen. Opgemerkt 

wordt dat de huidige NEN met name een uitsluitend karakter heeft en daardoor weinig 

mogelijkheden biedt voor multifunctioneel gebruik. Een nadere analyse op dit punt is gewenst. 

 

Schema vervolgtraject bouwsteen C 

 Tot 1-1-2016 2016-2021 Mogelijke 

betrokkenheid? 

Benodigde 

middelen 

Samenwerking     

Coördinatie tussen ws 

en beheerders 

Aanstellen 

coördinatoren 

 Overheden en 

nutsbedrijven 

Capaciteit in 

uren 

Afstemming planningen Coördinatoren 

stemmen periodiek 

planningen af 

Coördinatoren 

stemmen 

periodiek 

planningen af 

Overheden en 

nutsbedrijven 

Capaciteit in 

uren 

Evaluaties uitgevoerde 

projecten/samenwerking 

Na elk “groot” 

project volgt een 

evaluatie K&L 

Na elk “groot” 

project volgt een 

evaluatie K&L 

Projectteams/coördi

natoren 

Capaciteit in 

uren 

Er ligt centrale regie op 

data en beleid 

 Er is een 

regiehouder 

aangewezen 

Overheden en 

nutsbedrijven 

Commitment, 

geld, 

capaciteit 

Wet en regelgeving     

Toetsing en 

ontwerpinstrumentarium 

sluiten op elkaar aan 

 Uitvoeren van 

onderzoek om dit 

op elkaar af te 

laten stemmen 

Rijk, provincie en 

waterschappen, 

norminstituten 

Commitment, 

advies vanuit 

de 

nutsbedrijven, 

geld, 

capaciteit 

Er wordt gezamenlijk 

geïnspecteerd 

 Actieve zorgplicht 

afstemmen met 

beheerplannen 

leidingbeheerders 

Waterschappen, 

leidingbeheerders 

Capaciteit, 

commitment 

Data en 

informatiesystemen zijn 

uitgewisseld  

Uitwisselen 

bestanden en dat die 

nodig zijn voor 

realiseren projecten, 

beheer en toetsing 

 

Betreffende data 

up to date 

houden 

Waterschappen, 

leidingbeheerders, 

gemeenten 

Vertrouwen, 

capaciteit, 

geld 

 

Onderzoek en 

Innovatie 

    

Er is kennis over nieuwe 

materialen en 

innovatieve 

aanlegmethoden 

Uitvoeren onderzoek 

naar sterkte 

materiaalsoorten en 

folies voor kabelgoot 

o.a. door het 

uitvoeren van pilots 

Resultaten 

onderzoek 

implementeren in 

de 

normvoorschriften 

 

Waterschappen, 

leidingbeheerders, 

norm en kennis 

instituten 

Capaciteit, 

geld, 

commitment 
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 Tot 1-1-2016 2016-2021 Mogelijke 

betrokkenheid? 

Benodigde 

middelen 

MKBA analyse wordt 

meegenomen in 

beoordeling en afweging 

keuzes 

 Ontwikkelen 

methode om tot 

een goede en 

gedragen MKBA 

analyse te 

kunnen komen 

Waterschappen, 

leidingbeheerders 

Capaciteit, 

geld, 

commitment 

Integrale risico analyse 

met faalkansen 

methode wordt 

toegepast bij realisatie 

projecten 

 Ontwikkelen 

methode om tot 

een gedragen 

risicoanalyse en 

faalkansen 

methode te 

komen 

Waterschappen, 

leidingbeheerders, 

norm en 

kennisinstituten 

Capaciteit, 

geld, 

commitment 
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Bouwsteen D                                         

‘Wat is er nodig om de herstelperiode na een 

overstroming zo kort mogelijk te houden en voor 

scenarioplanning van watercalamiteiten?’ 

 

Auteurs: Karel Bruin-Baerts (HHNK, trekker), Frits Vermeij (Defensie), Hans Gijsels (LTO), Gertjan 

Winter (Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland), Wout Buteijn (Veiligheidsregio Noord Holland 

Noord), Jos van Pel (Prorail), Eva Groen (gemeente Den Helder), Raymond de Landmeter (HHNK), 

Marleen Galema (HHNK), Ester Olij (HHNK), Klaas Sjouke de Boer (HHNK), Karel Bruin-Baerts 

(HHNK), Reindert Jan Sellies (HHNK), Nela Ansano (HHNK), Tim Harte (gemeente Langedijk), Jan 

Leijen (Waternet), Jan Prins (LTO), Herman Schuurman (RUD Noord Holland Noord) Bert 

Spijkerman (KPN), Dirk Hendriks (Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland), Robert Aartsen 

(Liander), Dennis van der Veen (Rijkswaterstaat), Marcel Boomgaard (HHNK), Lydia Schaefers 

(gemeente Bergen), Denan Slatina (gemeente Schagen), Marco Cortel (HHNK), Conny van Zuijlen 

(provincie Noord-Holland), Ad Krom (Veiligheidsregio), Jan Prins (LTO, sponsor) en Reindert Jan 

Sellies (HHNK, sponsor) 
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Wat willen we in 2021 bereikt hebben? 

Overheden zetten zich in om preventief te handelen en een ramp te voorkomen. Wanneer een 

overstroming zich dan toch voordoet, dan hebben we ook hier plannen voor hoe er gehandeld moet 

worden. Wat er na een overstroming voor nodig is om alles weer te herstellen kunnen we wel in 

grote lijnen bedenken, maar is tot op heden geen onderdeel geweest van de planvorming.  

 

In het beheersgebied van Hollands Noorderkwartier zijn verschillende veiligheidsregio’s actief. 

Water houdt zich echter niet aan grenzen. Om de samenwerking en communicatie tussen 

verschillende partijen te verbeteren wordt daarom voorgesteld om een gezamenlijk ‘coördinatieplan 

overstromingen’ op te stellen, waarvan de nazorgfase een essentieel onderdeel is. Als basis 

hiervoor worden de overstromingsscenario’s gebruikt die in de planperiode van het 

Waterbeheersplan 4 zijn opgesteld.  

 

Het is goed te beseffen dat de nazorgfase onmiddellijk na het uitbreken of op enig moment tijdens 

de dreigingsfase van de crisis aanvangt. In deze nazorgfase staan bestuurders, getroffenen en 

samenleving voor de taak het leven van voor de crisis of ramp weer op te pakken. Het verdient de 

aanbeveling om een apart team voor de nazorgfase op te richten, die zich volledig richten op de 

wederopbouw van het gebied. Hiervoor kunnen nu al de contacten en het netwerk worden 

gebouwd.  

 

Hoe draagt dat bij aan de koers die we in de Deltavisie verwoord hebben? 

In de Deltavisie is aangegeven dat het hoogheemraadschap de samenwerking verder wil uitbouwen 

om de processen van de crisisbeheersing te optimaliseren en expertise van alle partijen goed te 

kunnen benutten. De benoemde koers sluit hier volledig op aan en vormt een versterking van de 

samenwerking. 

 

Wat moet er in de periode van dit voorjaar tot 1 januari 2016 gebeuren? 

1. Verfijnen van overstromingsscenario’s, aan de hand van 3Di. De effecten en consequenties 

van een overstroming worden hiermee in beeld gebracht. Zorg dat hierbij ook een link is 

met hetgeen wat vanuit bouwteam A ‘Alle dijken tellen mee’ wordt gedaan. Conform 

aangegeven in Waterbeheersplan 4 pakt HHNK dit op in afstemming met betrokken 

partijen (veiligheidsregio’s, provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat).  

2. Verkenning wat er nodig is om tot een gezamenlijk ‘coördinatieplan overstromingen’ te 

komen. Hierbij wordt tevens onderzocht welke bestaande plannen er al zijn en in hoeverre 

deze kunnen worden benut. Het hoogheemraadschap pakt dit met de veiligheidsregio’s op 

en gezamenlijk wordt gewerkt aan een voorstel die bij de directies van de verschillende 

organisaties kan worden ingediend. Het hoogheemraadschap (Raymond de Landmeter) 

organiseert na de zomervakantie van 2014 een startbijeenkomst. (Vanuit de 

veiligheidsregio’s nemen Gertjan Winter, Wout Buteijn en Ad Krom deel.) 

3. Als onderdeel van de verkenning  wordt tevens onderzocht wat moet worden geregeld om 

de benodigde gegevens op orde te krijgen en te verkrijgen.  

 

Wat moet er in de planperiode van 2016 tot 2021 gebeuren?  

4. Het opstellen van een gezamenlijk ‘coördinatieplan overstromingen’. De veiligheidsregio’s 

pakken dit gezamenlijk met het hoogheemraadschap op. Als basis hiervoor worden de 

overstromingsscenario’s gebruikt, waarbij specifiek wordt gekeken naar de geïdentificeerde 

‘hot spots’ (plaatsen waar het slachtofferrisico groot is), milieurisico’s, grote en/of 

onherstelbare schade. 

5. Onderdeel van het gezamenlijk ‘coördinatieplan overstromingen’ is ook de communicatie 

richting inwoners, waarbij een duidelijke strategie is beschreven over hoe inwoners worden 

geïnformeerd over de ernst/duur van de ramp en welke handelingsperspectieven voor hen 

zijn. 



WWWAAATTTEEERRRPPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   NNNOOOOOORRRDDD---HHHOOOLLLLLLAAANNNDDD   BBBOOOVVVEEENNN   HHHEEETTT   NNNOOOOOORRRDDDZZZEEEEEEKKKAAANNNAAAAAALLL   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bouwstenendocument 

 
 

20 

 

6. Als onderdeel van dit ‘coördinatieplan overstromingen’ wordt tevens een apart 

multidisciplinair netwerk/team (gemeenten, HHNK, veiligheidsregio’s, ect.) aangesteld voor 

de nazorgfase.  

 

 

Schema vervolgtraject bouwsteen D 

  Tot 1-1-2016 2016-2021 Betrokken partijen Benodigde 

middelen 

Nr  Onderzoek     

1. Overstromings-

scenario’s 

HHNK verfijnt de 

overstromingsscenar

io’s, aan de hand 

van 3Di 

 Veiligheidsregio’s, 

provincie, 

gemeenten en 

Rijkswaterstaat 

Capaciteit in 

uren en geld. 

2. Samenwerking     

3. Gezamenlijk 

‘coördinatieplan 

overstromingen’ 

Verkenning wat er 

nodig is om tot een 

gezamenlijk 

‘coördinatieplan 

overstromingen’ te 

komen.  

 Veiligheidsregio’s 

(Gertjan Winter, 

Wout Buteijn, 

vertegenwoordiger 

VR kenn.land), 

HHNK (Raymond de 

Landmeter), 

provincie 

Initiatief van 

Raymond ‘na 

de zomer”, 

Vergaderruimt

e en - 

faciliteiten 

4.   Opstellen van een 

gezamenlijk 

‘coördinatieplan 

overstromingen’ 

Veiligheidsregio’s 

(Gertjan Winter, 

Wout Buteijn en Ad 

Krom), HHNK 

(Raymond de 

Landmeter), 

gemeenten, 

provincie en 

Rijkswaterstaat 

Capaciteit in 

uren, geld en 

committent 

5.   Opstellen strategie 

communicatie 

richting inwoners 

(onderdeel  

gezamenlijk 

‘coördinatieplan 

overstromingen’) 

 

Veiligheidsregio’s, 

HHNK,  gemeenten, 

provincie en 

Rijkswaterstaat 

Capaciteit in 

uren. 

6.   Multidisciplinair 

netwerk/team 

vormen/aanstellen 

voor de 

nazorgfase. 

Veiligheidsregio’s, 

HHNK,  gemeenten, 

provincie en 

Rijkswaterstaat 

Capaciteit in 

uren en 

committent. 
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Bouwsteen E                            

‘Bewustwording aan de hand van meerlaagse 

veiligheid’ 

Auteurs: Karel Bruin-Baerts (HHNK, trekker), Frits Vermeij (Defensie), Hans Gijsels (LTO), Gertjan 

Winter (Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland), Wout Buteijn (Veiligheidsregio Noord Holland 

Noord), Jos van Pel (Prorail), Eva Groen (gemeente Den Helder), Raymond de Landmeter (HHNK), 

Marleen Galema (HHNK), Ester Olij (HHNK), Klaas Sjouke de Boer (HHNK), Karel Bruin-Baerts 

(HHNK), Reindert Jan Sellies (HHNK), Nela Ansano (HHNK), Tim Harte (gemeente Langedijk), Jan 

Leijen (Waternet), Jan Prins (LTO), Herman Schuurman (RUD Noord Holland Noord) Bert 

Spijkerman (KPN), Dirk Hendriks (Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland), Robert Aartsen 

(Liander), Dennis van der Veen (Rijkswaterstaat), Marcel Boomgaard (HHNK), Lydia Schaefers 

(gemeente Bergen), Denan Slatina (gemeente Schagen), Marco Cortel (HHNK), Conny van Zuijlen 

(provincie Noord-Holland), Ad Krom (Veiligheidsregio), Jan Prins (LTO, sponsor) en Reindert Jan 

Sellies (HHNK, sponsor) 
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Inleiding 

Het waterbewustzijn en met name de risico’s die aan extreme neerslag en overstromingen zijn 

verbonden, is zeer laag te noemen in ons land. Ook bij bestuurders en bedrijven is bewustzijn op 

dit thema soms extreem laag te noemen. Als je nagaat dat zowat de helft van ons land beneden 

NAP ligt en twee op de drie burgers geeft aan dit niet eens te weten of te beseffen, dan is er in 

aanvang al iets mis. Wanneer Nederlanders meer waterbewust zijn, dan wordt er in de ruimtelijke 

planning en bij rampenbeheersing beter rekening gehouden met een kans op natte voeten. 

 

Wat willen we in 2021 bereikt hebben? 

Verstandig proactief gedrag begint op de tekentafel en bij de besluitvorming daarover. Water wordt 

nog te weinig betrokken in die besluitvorming en dat moet veranderen. Mensen betrekken bij de 

waterproblematiek en hen mede afwegingen laten maken die de besluitvorming beïnvloeden 

bevordert het bewustzijn. Dit kan op verschillende niveaus, van burger tot de burgermeester.   

 

Door maatregelen te treffen in de ruimtelijke inrichting, kan het aantal slachtoffers en de 

hoeveelheid schade worden beperkt. Locatiekeuzes worden onvoldoende gestuurd vanuit de 

waterveiligheid gedachte, waarbij het herhaaldelijk gebeurt dat kwetsbare vitale functies in een 

diepe polders vestigen. Waterveiligheid dient actiever te worden ingebracht, zodat deze volwaardig 

wordt meegewogen in de ruimtelijke besluitvorming.  

 

Het is niet mogelijk om 100% veiligheid te bieden. Ondanks alle maatregelen die worden genomen 

in de preventie (laag 1), gevolgenbeperking (laag 2) en de rampenbeheersing (laag 3), blijft er 

altijd een risico aanwezig. Dit risico ligt met name bij de mensen die wonen, werken en recreëren 

in het gebied. Partijen zetten zich in om de zelfredzaamheid van de burger te vergroten, zodat de 

waterveiligheid hiermee verder toeneemt. Dit kan door een gestructureerd programma van risico-

communicatie met partijen te ontwikkelen op basis van het regionaal risico-profiel van de 

veiligheidsregio’s en dit tot uitvoer te brengen. 

 

Hoe draagt dat bij aan de koers die we in de Deltavisie verwoord hebben?  

In de Deltavisie is aangegeven dat HHNK in gesprek met gemeenten, veiligheidsregio’s en 

provincie wil om te bepalen wat er nodig is om de bewustwording en zelfredzaamheid van 

bedrijven en burgers te versterken. Met deze koers worden de eerste stappen in de verbetering 

van de bewustwording gezet.  

 

Wat moet er in de periode van dit voorjaar tot 1 januari 2016 gebeuren? 

1. Vanuit RWS wordt een module grootschalige evacuaties bij overstromingen ontwikkeld. De 

DG RWS heeft de Veiligheidsregio's uitgenodigd aan dit project deel te nemen. Onderdeel 

van deze module is ook het vergroten van de bewustwording en zelfredzaamheid van 

burgers. Hiervoor zullen landelijke campagnes worden opgezet. Van belang is om hier 

aansluiting bij te zoeken en na te gaan welke onderdelen in communicatie en inhoud 

regionaal verder dienen te worden uitgewerkt. (Wordt geborgd door het team wat met het 

gezamenlijk ‘coördinatieplan overstromingen’ aan gang gaat). 

2. Provincie en HHNK verkennen wat er voor nodig is om te zorgen dat ruimtelijke ordenaars 

bij gemeenten waterveiligheid als ordenend principe hanteren.    

 

Wat moet er in de planperiode van 2016 tot 2021 gebeuren? Wie gaat dat doen? Wie 

betaald wat? 

3. In het kader van het Deltaprogramma zijn er proeftuinen georganiseerd om te toetsen hoe 

het instrument MLV kan worden ingezet. Dit instrument bleek een goed middel om het 

waterbewustzijn bij ruimtelijke ordenaars te vergroten en om tot andere structurerende 

keuzes te komen. Voor structuurvisie wordt voorgesteld om proeftuinen/watertafels te 
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organiseren, zodat waterveiligheid beter meegewogen kan worden. Provincie, 

hoogheemraadschap en veiligheidsregio nemen hier het initiatief in.  

4. Het hoogheemraadschap, (ambtenaren openbare orde en veiligheid van) gemeenten en 

provincie trekken gezamenlijk op om actief inspraak te hebben in ruimtelijke 

ontwikkelingen die de waterveiligheid beïnvloeden en dat waterbestendig wordt ontwikkeld. 

Provincie houdt bij het opstellen van een nieuwe structuurvisie ook nadrukkelijk rekening 

met dit onderwerp.  

5. Aanvullend op de landelijke campagnes worden regionaal nog campagnes opzet om het 

waterbewustzijn en de zelfredzaamheid van de burgers bij overstromingen te vergroten. De 

communicatie afdelingen van veiligheidsregio’s en HHNK organiseren hiervoor gezamenlijk  

de campagnes. (risico-communicatie). Onderdeel hiervan kan bijvoorbeeld de presentaties 

HHNK geeft op scholen. (Hierbij wordt tevens een bordje aan de school gegeven waarop 

aangegeven is hoeveel meter zij zich beneden NAP bevinden.)  

 

Schema vervolgacties bouwsteen E 

 

  Tot 1-1-2016 2016-2021 Betrokken partijen Benodigde 

middelen 

Nr Communicatie 

burger 

    

1.  Communicatie 

om het 

waterbewustzijn 

en de 

zelfredzaamheid 

van de burgers 

bij 

overstromingen 

te vergroten. 

Volgen van de 

landelijke 

campagnes die 

in het kader van 

de module 

grootschalige 

evacuaties bij 

overstromingen 

worden 

georganiseerd. 

 Veiligheidsregio’s en 

HHNK (Wordt 

geborgd door het 

team wat met het 

gezamenlijk 

‘coördinatieplan 

overstromingen’ aan 

gang gaat, 

bouwsteen D). 

Capaciteit in 

uren. 

5.    Organiseren 

regionale 

campagnes/initiatiev

en om het 

waterbewustzijn te 

vergroten. 

Veiligheidsregio’s en 

HHNK (Wordt 

geborgd door het 

team wat met het 

gezamenlijk 

‘coördinatieplan 

overstromingen’ aan 

gang gaat, 

bouwsteen D). 

Capaciteit in 

uren en geld. 

 Samenwerking     

2. Waterveiligheid 

meenemen in de 

ruimtelijke 

ordening 

Provincie en 

HHNK 

verkennen wat 

er voor nodig is 

om te zorgen 

dat ruimtelijke 

ordenaars bij 

gemeenten 

waterveiligheid 

als ordenend 

principe 

hanteren ‘ 

 Provincie en HHNK. Capaciteit in 

uren en 

committent. 



WWWAAATTTEEERRRPPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   NNNOOOOOORRRDDD---HHHOOOLLLLLLAAANNNDDD   BBBOOOVVVEEENNN   HHHEEETTT   NNNOOOOOORRRDDDZZZEEEEEEKKKAAANNNAAAAAALLL   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bouwstenendocument 

 
 

24 

 

  Tot 1-1-2016 2016-2021 Betrokken partijen Benodigde 

middelen 

3.   Voor structuurvisies 

worden 

proeftuinen/watertaf

els georganiseerd, 

zodat 

waterveiligheid beter 

meegewogen kan 

worden.’ 

Provincie, 

veiligheidsregio’s, 

gemeenten en 

HHNK. 

Capaciteit in 

uren en 

committent. 

4.   Actief inspraak 

hebben in 

ruimtelijke 

ontwikkelingen die 

de waterveiligheid 

beïnvloeden. 

Partijen nemen dit 

op in hun 

jaarplannen. 

HHNK, gemeenten 

en provincie 

Capaciteit in 

uren en 

committent. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



WWWAAATTTEEERRRPPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   NNNOOOOOORRRDDD---HHHOOOLLLLLLAAANNNDDD   BBBOOOVVVEEENNN   HHHEEETTT   NNNOOOOOORRRDDDZZZEEEEEEKKKAAANNNAAAAAALLL   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bouwstenendocument 

 
 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bouwsteen F                                     
Natuur als oplossing voor (extra) veiligheid 

 

Auteurs: Hesper Schutte (Natuurmonumenten, trekker), Erna Krommendijk 

(Milieufederatie Noord-Holland), Marieke de Lange (Alterra), Alex Roos (HHNK), Mindert 

de Vries (Deltares & HZ), Martin Baptist (Imares & HVHL), Hans Eikelenboom (Provincie 

Noord-Holland) en Hans Overbeek (RWS, sponsor)   
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Gezamenlijke ambitie voor activiteiten in de jaren 2016 – 2021  

De gezamenlijke organisaties betrokken bij aanleg, beheer en monitoring van waterkeringen in 

Hollands Noorderkwartier formuleren als ambities voor de periode 2016-2021 dat zij open staan 

voor hybride oplossingen, waarbij veiligheid gecombineerd wordt met o.a. natuur. Voorts willen zij 

dat: 
- in plannen voor dijkversterking verplicht een natuurvariant meegenomen wordt; 

- aanleg en beheer in samenhang beschouwd worden bij bijv. kosten- batenafwegingen; 
- vroegtijdige betrokkenheid van alle belangen- en kennispartijen bij zowel de ontwerp-, 

aanleg- als beheerfase; Ook de markt (aannemerij) op tijd betrekken met de kanttekening 
dat hier juridische restricties zijn vanwege voorkennis. 

- er voor de monitoring aangesloten wordt bij landelijke kennisnetwerken en basis 
meetprogramma’s; 

- dit toegepast zien bij primaire – maar ook secundaire keringen (duinen, dijken, boezems); 

 

Belangrijke aspecten hierbij zijn een verandering van houding en cultuur bij de beheerders om een 

overgang te bewerkstelligen: 

- van ‘lijndenken’ naar zonedenken”, hierbij wordt niet alleen strikt naar de waterkering 
gekeken maar ook naar het voor- en achterland; 

- niet alleen kiezen voor de variant met de laagste kosten, maar ook kijken naar een variant 
met de hoogst maatschappelijke meerwaarde (naast veiligheid ook voor natuur, landschap, 
recreatie, ruimtelijke kwaliteit etc.) en de laagste Life Cycle Costing (LCC). 

 

Bij de keuze van de uitvoeringsvariant moet rekening gehouden worden dat voor elke variant 

sprake is van locatie specifiek maatwerk en dat natuurlijke processen indien relevant beter benut 

worden. 

 

Activiteiten voor de korte en lange termijn 

 

Korte termijn acties 
1. Kansenkaart maken.  

 Over elkaar leggen opgaven om op zoek te gaan naar meekoppelkansen. Denk aan:  
o HWBP 
o Deltaprogramma  

o KRW 
o N2000 
o Recreatie 
o Provinciale en gemeentelijke planvorming voor ruimtelijke ordening EHS 

 Kansenkaart gezamenlijk opstellen ism met  
o HHNK 

o RWS 
o Natuurbeheerorganisaties / Milieufederatie Noord-Holland 
o Ecoshape/Building with Nature 
o Klimaatbuffercoalitie 
o Provincie, gemeenten 

 Kansenkaart levert beeld waar inhoudelijk en financieel (meekoppeling) kansen liggen. 
Check alvast Schorren op Texel.  

2. In beeld brengen van Best Practices 
o Technisch-inhoudelijk, natuurwaarden, ruimtelijke kwaliteit 

o Organisatorisch, bestuurlijk, proces 
o Financieel 

 

Aansluiting zoeken bij het Meekoppelprogramma Water en Natuur waar het ministerie van I&M de 

trekker van is als opvolging van het Klimaatbufferprogramma. Dit biedt mogelijk kansen voor het 

vinden van financiële meekoppelmogelijkheden. 

 



WWWAAATTTEEERRRPPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   NNNOOOOOORRRDDD---HHHOOOLLLLLLAAANNNDDD   BBBOOOVVVEEENNN   HHHEEETTT   NNNOOOOOORRRDDDZZZEEEEEEKKKAAANNNAAAAAALLL   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bouwstenendocument 

 
 

27 

 

Aansluiten bij innovatieprogramma Building with Nature in de case regionale wateren. Relevant 

onderdeel hiervan voor HHNK is het herstel van rietoevers langs meren en kanalen als hybride 

oplossing voor secundaire keringen.  

 

Aansluiten bij totstandkoming van Technisch Rapport Natuurlijke en Hybride Keringen (voorlopige 

werktitel). Integrale LCC afweging voor aanleg en beheer, en deze toepassen in afweging. DBFM 

constructies maken meer mogelijk! Aanleg en meerjaren beheer meenemen bij aanbesteding. Als 

voorbeeld kan het Markermeerdijken project genoemd worden. Binnen dit project wordt voor een 

groot deel van het dijkversterkingstraject de Oeverdijk voorgesteld. Dit is een zandige waterkering, 

die meekoppelen van natuurdoelen goed mogelijk maakt. Voor dit project wordt een geïntegreerde 

marktbenadering voorbereid, waarbij de markt vroegtijdig wordt ingeschakeld om zo veel mogelijk 

innovatie mogelijk te maken. Vanuit de Taskforce Deltatechnologie is positief geadviseerd over de 

aanbestedingsstrategie. Daarnaast bundelt HHNK samen met het Ecoshape consortium de 

ervaringen en monitoringsopgaven bij de andere zandige dijkversterkingsprojecten (Hondsbosse en 

Pettemer Zeewering, Prins Hendrik polder op Texel) om zo veel mogelijk te kunnen leren van deze 

projecten om dit vervolgens in andere projecten te kunnen toepassen. 

 

Een beheer- en onderhoudsplan moet een integraal karakter hebben waarbij alle functies van het 

object samenhangend worden ingepast, zoals veiligheid, natuur, waterkwaliteit, recreatie. HHNK 

heeft al ervaring met integrale beheerplannen voor waterbergingsgebieden: zoek naar best 

practice of voorbeeld van zo’n integraal beheer- en onderhoudsplan. 

 

Kennismanagement 
 Vullen van / aansluiten bij Wiki BwN Guideline van Ecoshape: 

http://www.ecoshape.nl/en_GB/wiki-guideline.html.  
 Jaarlijkse netwerkbijeenkomst (Milieufederatie Noord-Holland wil hier als 

netwerkorganisatie een rol in spelen (mits financiering)). 
 Jaarlijkse publieksbijeenkomst/event om publiek mee te nemen bij nieuwe ontwikkelingen 

Community opzetten? (Milieufederatie Noord-Holland wil hier als netwerkorganisatie een rol 
in spelen (mits financiering)). 

 Aansluiten bij expertise management systeem voor harde en zachte keringen (en BWN 
oplossingen) dat we aan het bouwen zijn met HZ, Projectbureau Zeeweringen, een KPP 

project Kustlijnzorg. Via Deltares, Alterra, Imares en HZ leggen we hier ook de link met 

Ecoshape wiki guideline. 

 

Projecten: 
 Vroegtijdig betrekken kennis- en belangenpartijen, bijvoorbeeld verenigd in consortium 

EcoShape. Ook de markt (aannemerij) moet op tijd betrokken worden met de kanttekening 
dat hier juridische restricties zijn vanwege voorkennis. Deltares (is samenwerking met 
kennisinstituten) wil graag aansluiten met Nature BAsed Flood Defense beweging richting 
opzetten TR (vanuit tenminste twee Strategisch Onderzoek themas, nl. Waterveiligheid en 
Gezonde Water- en bodemsystemen) 

 Vroegtijdig betrekken burgers en maatschappelijke organisaties in de omgeving. 
 Project van HHNK, EcoShape en HWBP naar HPZ en PHZD met totale omvang van 2,4 

miljoen euro is gestart in mei 2014. 
 Meten en leren van zachte oplossingen, met kennisinstituten, omgevingspartijen en NGO’s  

koppelen aan lopende kennisprojecten (Houtribdijk pilot,  NWO projecten BE-SAFE en 
EMERGO, Grienddijk Noordwaard, EFRO project BWN toepassen in meerlaagse veiligheid 
Dordrecht, Marker Wadden vraagstukken, Oeverdijk Markermeer). 

 

Meerjaren acties: 

Opgave voor het waterschap: 
 Richtlijnen en procedures screenen en eventueel aanpassen, denk bijvoorbeeld aan  

o meenemen natuurlijke variant in planstudies 

o aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit 
o Gaan voor hoogst maatschappelijke meerwaarde 

 

http://www.ecoshape.nl/en_GB/wiki-guideline.html
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 Ontwikkelen gevalideerde instrumenten (tbv Ontwerpen, Toetsen, Vergunningen). Samen 
met Landelijke partijen. Aansluiten bij  WTI ontwikkeling voorlanden 

 
 In voorkomende gevallen afspraken over beheer in zones die van belang zijn voor 

veiligheid, afgestemd op diverse maatschappelijke doelen 

 

 

Schema vervolgtraject bouwsteen F 

 

 

 Tot 1-1-2016 2016-2021 Mogelijke 

betrokkenheid? 

Benodigde 

middelen 

Samenwerking     

Kansenkaart maken. 

Over elkaar legen 

opgaven HWBP, KRW, 

N2000, recreatie, Prov 

en Gem. planvorming 

voor RO 

Aanstellen 

verantwoordelijke 

trekker 

 HHNK, RWS, NBO’s, 

Ecoshape, provincie, 

gemeenten 

Capaciteit in 

uren en 

werkbudget 

In beeld brengen best 

practices op vlak techn, 

inh, org, bestuurlijk, 

proces, fin  

Aanstellen 

verantwoordelijke 

trekker die 

informatie deelt 

 HHNK, RWS, NBO’s, 

Ecoshape, provincie, 

gemeenten 

Capaciteit in 

uren en 

werkbudget 

Vullen van en 

presentaties geven over 

kennisbank WIKI 

  Ecoshape: Imares, 

Deltares, Alterra 

 

Jaarlijkse 

netwerkbijeenkomst en 

publieksbijeenkomst 

organiseren 

  HHNK initiator, 

Milieufederatie 

Noord-Holland 

Capaciteit, 

budget 

Aansluiting zoeken bij 

het 

Meekoppelprogramma 

Water en Natuur waar 

het ministerie van I&M 

de trekker van is als 

opvolging van het 

Klimaatbufferprogramma.  

Aanstellen 

verantwoordelijke 

trekker 

 HHNK, RWS, 

Provincie, NBO’s 

 

Wet en regelgeving     

Richtlijnen en procedures 

screenen ivm keuze voor 

natuurlijke oplossingen, 

aandacht voor ruimtelijke 

kwalitiet, gaan voor 

hoogst maatschappelijke 

meerwaarde 

Aanstellen 

trekker 

Richtlijnen evt 

aanscherpen om 

natuurlijk oplossingen 

een logische plek te 

geven 
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 Tot 1-1-2016 2016-2021 Mogelijke 

betrokkenheid? 

Benodigde 

middelen 

Onderzoek en 

Innovatie 

    

Monitoren zachte 

oplossingen 

Houtribdijk piot, 

HPZeewering, 

Grinddijk 

Noordwaard, 

Marker Wadden 

PH dijk Texel, 

Oeverdijk 

Houtribdijk piot, 

HPZeewering, 

Grinddijk Noordwaard, 

Marker Wadden PH 

dijk Texel, Oeverdijk 

Kennisinstituten, 

NBO, HHNK, RWS 

Capaciteit in 

uren en 

werkbudget 

Aansluiten 

totstandkoming TR 

natuurlijke en hybride 

keringen 

Deltares 

initiatiefnemer 

In veldpilots 

gevalideerde 

instrumenten(leidraad, 

toetsprotocollen, 

rekenmodellen) 

Deltares, HHNK, 

RWS, NBO’s, 

Provincie 

Capaciteit in 

uren 

 

 

Bijlagen: 

 Bijlage 1: Toelichting bouwsteen F (pdf)  

 Bijlage 2: Artikel L+W Bouwen met de natuur (pdf)  

 Bijlage 3: Artikel H2O Groene Golfremmende Dijk (pdf)  

http://www.hhnk.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/229222/bouwsteen_f_-_bijlage_1_-_toelichting.pdf
http://www.hhnk.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/229222/bouwsteen_f_-_bijlage_2_-_artikel_l_w_bouwen_met_de_natuur.pdf
http://www.hhnk.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/229222/bouwsteen_f_-_bijlage_3_-_artikel_h2o_groene_golfremmende_dijk.pdf


WWWAAATTTEEERRRPPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   NNNOOOOOORRRDDD---HHHOOOLLLLLLAAANNNDDD   BBBOOOVVVEEENNN   HHHEEETTT   NNNOOOOOORRRDDDZZZEEEEEEKKKAAANNNAAAAAALLL   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bouwstenendocument 

 
 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwsteen G                                                         

‘Slim gebruik van het neerslagoverschot’ 

 

Auteurs: Jan Prins (LTO, trekker), Esther van Baaren (Deltares), Maarten Poort (HHNK), 

Thijs Jansen (RWS), Nico Straathof (Natuumonumenten), Eise Harkema 

(Staatsbosbeheer), Erna Krommendijk (Milieufederatie Noord-Holland), Jolanda Taal 

(Landschap Noord-Holland), Flos Fleischer (Het Blauwe Hart), Arnejan van Loenen 

(Deltares), Regina van de Berg (HHNK), Harry Massop (Alterra), Ted Vaalburg (teler), 

Linda van Oostrum (HHNK, sponsor) en  Hans Overbeek (RWS, sponsor) 
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Ambitie 
Wateroverlast en -tekort in het beheersgebied van HHNK kan als een logistiek probleem worden 
beschouwd. De totale jaargemiddelde zoetwateraanvoer is voldoende om aan de totale 
jaargemiddelde watervraag te voldoen. De verdeling van het neerslagoverschot en de aanvoer via 
de rivieren is echter niet evenredig verdeeld over het jaar. De uitdaging is het zoetwateroverschot 

op te slaan in natte perioden en terug te winnen in droge perioden om droogte en verzilting van 
landbouw- en natuur- en stedelijke gebieden te bestrijden. Dit kan door voorraadvorming op 
perceels-, lokaal, regionaal en nationaal niveau en zowel ondergronds als bovengronds. Hierbij 
dient ook een onderscheid gemaakt te worden in de waterkwaliteitsbehoefte: water ongeschikt 
voor één landgebruiksfunctie kan prima geschikt zijn voor een andere. Door deze aanpak wordt de 
regio meer zelfvoorzienend op die momenten dat er onvoldoende aanvoer in kwantiteit of kwaliteit 
is van buiten de regio. Methoden als flexibel peilbeheer, dynamisch waterbeheer en actief 

grondwaterbeheer (ondergrondse waterberging) kunnen hierbij van dienst zijn. Over het geheel 
bezien wordt gestreefd naar de hoogst mogelijke maatschappelijke baten. Daarmee wordt de 
ambitie voor 2021 als volgt geformuleerd: 
 

‘Beschikbare hoeveelheid water in ruimte en tijd zo optimaal en doelmatig mogelijk 

verdelen’ 
 

Daarbij wordt verstaan onder: 

Beschikbaar:  water van voldoende kwaliteit aanwezig in het lokale of regionale watersysteem, 

opgeslagen in de watervoorraden of dat geleverd kan worden van buiten het 

beheersgebied, wat gebruikt kan worden door de verschillende gebruiksfuncties en 

waarvan gebruik niet tot uitputting leidt (duurzaam). 

Optimaal: het op een intelligente wijze beheren van water zodat gebruiksfuncties zoveel 

mogelijk voorzien worden, door het op de juiste manier sturen, opslaan, 

distribueren en gebruiken van water. Hierbij wordt gekeken naar hoogste 

maatschappelijke baten. 

Doelmatig: gericht op de haalbaarheid van de mogelijke oplossingen (technisch, financieel, 

beleidsmatig) 

 

Randvoorwaarden bij het implementeren van deze ambitie zijn de gemaakte afspraken 

(Verdringingsreeks, Waterakkoord met RWS, Deltabeslissingen en voorkeursstrategieën Zoetwater 

en IJsselmeergebied) en de handhaving van de huidige infrastructuur. Daarnaast is een belangrijk 

uitgangspunt de verwachting dat de beschikbaarheid van zoet water door klimaatverandering 

minder vanzelfsprekend wordt. 

 

In de uitwerking van deze bouwsteen hebben wij ons geconcentreerd op het slim gebruiken van het 

neerslagoverschot als waterkwantiteitsvraagstuk; zodra er aan de slag wordt gegaan met concrete 

projecten / gebieden is het belangrijk dit integraal op te pakken samen met waterkwaliteit 

(zoet/zout en middelen / nutriënten) en wateroverlast.  

Ook het zoeken naar functiecombinaties en het betrekken van stedelijk gebied door de opgaven 

van landelijke en stedelijke gebied integraal te bezien. 

 
Plan van Aanpak 
De ambitie uit dit plan van aanpak sluit aan bij de ambitie die de afgelopen jaren is ontwikkeld in 
het nationale Deltaprogramma. Nationale en ‘boven-regionale’ voorgestelde maatregelen als een 

nieuw flexibel peilbeheer IJsselmeergebied, het programma ‘Slim Watermanagement’ en het 
uitvoeringsprogramma zoetwater IJsselmeergebied vormen een belangrijke ‘partner’ voor deze 
regionale ambitie en bieden meerwaarde als ze goed op elkaar aansluiten. Een uitstekende 

samenwerking tussen de verschillende waterbeheerders in en rond het IJsselmeer is van groot 
belang voor het slagen van de ambities. 
 
Voor een optimale verdeling van water van voldoende kwaliteit in ruimte en tijd is op regionaal 
niveau een afgewogen inzet van maatregelen afgestemd op de gebruiksfuncties noodzakelijk. Dit 
vraagt om een beheerssysteem gericht op slim omgaan met het neerslagoverschot: real-time maar 

ook zodanig dat er in droge jaren voldoende zoet water beschikbaar is. Samenwerking, 
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urgentiegevoel toekomstig zoetwatertekort bij watergebruikers en draagvlak voor maatregelen is 
nodig de ambitie te realiseren. 
 
In het plan van aanpak definiëren wij drie parallelle paden: 1. draagvlak, bewustwording en 
samenwerking; 2. kennis, praktisch onderzoek en pilots en 3. afwegingskader, 

systeemontwikkeling en beheer.  
 
Startpunt bestaat uit huidige lopende trajecten en projecten die bijdragen aan de ambitie. 
Resultaten van lopende onderzoeken en pilots kunnen direct gebruikt worden in alle paden. Door 
middel van een kansen- en knelpunten analyse en een maatschappelijke kosten/baten analyse 
kunnen een haalbaarheidsstudie en een afwegingskader worden opgezet. Op basis hiervan kunnen 
eerste no-regretmaatregelen worden gedefinieerd. Het vervolgonderzoek start in die gebieden 

waar een probleem is, hier wordt bekeken welke maatregel werkt. De kansrijke 
oplossingsrichtingen zullen verder verkend worden voor die gebieden waar mogelijk in de toekomst 
een probleem (mismatch tussen vraag en aanbod) komt. Verbinding van de drie paden is 
belangrijk en zal gedurende het proces voldoende aandacht moeten krijgen.  
 

Stap voor stap en door het bewandelen van de drie paden wordt een operationeel beheerssysteem 
(her)ontwikkeld. Deze berekent in de operationele praktijk hoe de samenleving met actuele 

situaties dient om te gaan. Op basis van beschikbare data, met kennis over het systeem, en met 
optimalisatiefuncties gebaseerd op afspraken ten aanzien van inzet van maatregelen kan een 
continue afweging gemaakt worden van de inzet van maatregelen. Planning over de jaren heen 
voor het voorraadbeheer is hierbij belangrijk: niet elk jaar kent een (ruim) neerslagoverschot en 
langdurige voorraadvorming (ondergronds, bovengronds) is essentieel. 
 
In het proces zijn verschillende schaalniveaus te onderscheiden. Zo is er het provinciaal niveau, 

waarin op globale wijze het beheersgebied wordt geanalyseerd en interactie met het nationale 
systeem plaatsvindt. Op lager niveau vinden de gebiedsprocessen plaats, waarin onder andere 
ruimtelijke maatregelen genomen kunnen worden. Tot slot is er het lokale en regionale niveau van 
de praktijkmaatregelen.  
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Naast de in dit schema genoemde actoren moet ook ‘de burger’ (particulieren en bedrijven) als 

belangrijke actor niet vergeten worden. De burger is nodig om: zuiniger om te gaan met water, om 

draagvlak te krijgen voor maatregelen en om zelf maatregelen te nemen als tegengaan verharding 

tuinen, gebruik regenwater voor grijswatercircuit (o.a. toilet). 

 
 
Fasering van de activiteiten zal in een latere fase moeten plaatsvinden. Hierbij kan onderscheid 
worden gemaakt tussen 1. komen tot een gecoördineerde en continue samenwerking op de drie 

genoemde paden: 2014 - 2016; 2. onderzoek en uitvoering: 2016 – 2021 en 3. De nieuwe weg 
voortzetten: vanaf 2021.  Een eerste aanzet staat in de tabel. 
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Schema vervolgtraject bouwsteen G 

 

 Tot 1 januari 2016 2016 -2021 Mogelijke 

betrokkenen? 

Benodigde 

middelen 

Pad 1 draagvlak, 

bewustwording, 

Samenwerking 

    

Samenwerking – 

Regionaal 

    

Samenwerking 

proces vormgeving 

Aansluiten bij proces ‘slim 

watermanagement’ 

 RWS, andere 

waterbeheerders 

West Nederland, 

LTONoord (Zwolle, 

bestuurlijk) 

Capaciteit 

Samenwerken 

watertekort, 

wateroverlast en 

DP 

zoetwatervoorzieni

ng 

Delta beslissingen: in 

waterplannen 

samenwerkingsopgave 

opnemen van HHNK, RWS 

 Waterbeheerders 

West Nederland 

Capaciteit 

  Uitvoering 

samenwerkingsafsp

raken 

Waterbeheerders 

west nederland 

Capaciteit 

  Maatregelen 

Deltaprogramma 

Afhankelijk van 

maatregelen 

Capaciteit 

     

Samenwerken - 

gebied 

 HHNK polders op 

orde (peilbesluiten) 

HHNK, LTO Noord 

(bestuurlijk), 

natuurorganisaties, 

andere belangen 

 

 Concreet project met 

burgers in stedelijk 

gebied. Pilot om uit te 

vinden hoe je burgers het 

best concrete 

mogelijkheden die hij zelf 

kan doen kunt aanreiken 

(groen in plaats van steen; 

opvangen regenwater en 

benutten (voor toilet, 

besproeien tuin….), 

inclusief onderzoeken van 

financiële prikkels. 

 Gemeente zoeken die 

hiermee aan de slag 

wil. 

MNH wil hier graag 

mee aan de slag. 

Samenwerking 

zoeken met 

hoveniers, 

tuincentra, etc. 

Mogelijk onder te 

brengen in 

Stimuleringsprogram

ma van 

Deltaprogramma 

Nieuwbouw en 

Herstructurering? (zie 

bouwsteen Stad 

wordt nat). 

Financiering 

Samewerken - 

perceel 

Pilot projecten Pilot projecten   
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 Tot 1 januari 2016 2016 -2021 Mogelijke 

betrokkenen? 

Benodigde 

middelen 

 Watercommissies 

(draagvlak! 

Kennisopbouw, 

zouttolerante gewassen, 

meten) 

Watercommissies 

(idem) 

LTO Noord (is al 

gestart), 

kennisinstituten (voor 

zouttolerante 

gewassen) 

Heeft LTO Noord nu 

al capaciteit voor 

vrijgemaakt voor 

noordelijk 

zandgebied 

  Opschalen na 

succes 

pilotprojecten 

LTO Noord Financiering?? 

  Meettechnieken en 

zouttolerante 

gewassen 

LTO Noord, 

kennisinstellingen 

Capaciteit 

Samenwerken – 

kennis benutten / 

delen 

Kennisinstituten al 

betrekken in de periode 

van planvorming 

 HHNK, 

Kennisinstellingen 

Capaciteit 

 Gemeenschappelijke 

kennisbasis inclusief  

state-of-the-art technieken 

 HHNK, 

Kennisinstellingen, 

andere relevante 

partners 

Capaciteit 

 Vormgeven kansen- en 

knelpunten kaarten 

   

Creëren 

bewustwording 

problematiek en 

draagvlak voor 

maatregelen 

Project ‘boekje en 

veldsymposium over 

diverse zoetwaterprojecten 

in gebied’ HHNK  

 MNH, LTO Noord 

(denkt er over na), 

LNH, Acacia Water, 

HHNK 

Capaciteit en 

financiering 

Transparantie, 

informatie delen 

met gebruikers en 

beheerders 

(iets specifieks, of als 

opdracht voor de diverse 

acties?)  

   

     

Pad 2 Kennis, 

praktisch 

onderzoek, pilots 

    

 Inventarisatie beschikbare 

kennis voor 

voorraadvorming en 

waterverdeling 

 HHNK, 

kennisinstellingen, 

overige partners die 

hieraan bij kunnen 

dragen 

Capaciteit 

 Monitoring watersysteem: 

afstemming grondwater, 

oppervlaktewater en 

interactie grond- en 

oppervlaktewater 

Monitoring 

watersysteem: 

afstemming 

grondwater, 

oppervlaktewater 

en interactie grond- 

en 

oppervlaktewater 

HHNK, misschien 

kunnen hier 

gebruikers en 

belanghebbenden 

ook een bijdrage aan 

leveren? 

Capaciteit 

 Vergroten 

watersysteemkennis 

Vergroten 

watersysteemkenni

s 

HHNK ism andere 

relevante partners 

Capaciteit 
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 Tot 1 januari 2016 2016 -2021 Mogelijke 

betrokkenen? 

Benodigde 

middelen 

 Matchen watervraag en 

aanbod 

Matchen 

watervraag en 

aanbod 

Gebiedspartijen 

samen (?), 

Kennisinstellingen 

voor kennis over 

watersysteem (vgl. 

opmerking Tim van 

Hattum bij 

bouwsteen M) 

Capaciteit 

 Kansrijke maatregelen 

testen via pilots 

Kansrijke 

maatregelen testen 

via pilots 

Afhankelijk van pilot Financiering 

  Samenstellen 

maatregelenpakket 

  

     

Pad 3 

afwegingskader, 

systeemontwikke

ling, beheer 

    

 Gebiedsgerichte kans en 

knelpuntenanalyse (nu al 

bijv. op Texel) 

Gebiedsgerichte 

kans en 

knelpuntenanalyse 

(in komende 

gebiedsprocessen) 

HHNK samen met 

gebiedspartijen, 

betrokkenen 

capaciteit 

  Doorlopende 

afstemming met 

nationale en 

‘boven-regionale’ 

maatrelen vanuit 

DP 

Regie bij HHNK Capaciteit 

  Ontwikkeling 

afwegingskader 

maatregelen en 

ruimtelijke 

voorkeurs 

strategieën 

Regie bij HHNK / 

Provincie? 

Capaciteit 

 Samenwerken 

waterbeheerders via slim 

watermanagement 

Samenwerken 

waterbeheerders 

via slim 

watermanagement 

RWS, HHNK Capaciteit 

  Bouw en gebruik 

operationeel 

systeem in beheer 

HHNK  

Stap 2 Wet en 

Regelgeving 

vergunningen  LTO Noord  
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Bouwsteen H                                            

‘Bodemdaling in veenweiden’ 

 

Auteurs: Ad Stavenuiter (Provincie Noord-Holland, trekker), Peter Hoogervorst (Provincie 

Noord-Holland, trekker), Bas van de Riet (Landschap Noord-Holland), Sjaak Hoogendoorn 

(Water, Land en Dijken), Johan Oskam (LTO), Eise Harkema (Staatsbosbeheer), Nico 

Straathof (Natuurmonumenten), Geert Arjen Balder (HHNK), Wicher Groen (HHNK), 

Ernst Bos (LEI), Cees Kwakernaak (Alterra), Dimmie Hendriks (Deltares), Idse Hoving 

(WUR), Simon Troost (Tauw), Rob Hendriks (Alterra) en Robert Sabée (Provincie Noord-

Holland, sponsor) 
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Wat willen we in 2021 bereikt hebben? 
Bodemdaling in veengebieden is vooral het gevolg van veenoxidatie, die in belangrijke mate wordt 
beïnvloed door de grondwaterstand in de zomer. Door klimaatverandering (hogere temperaturen, 

droogte) zal de snelheid van de bodemdaling met meer dan 50% kunnen toenemen. Bodemdaling 
treedt op omdat voor de (huidige) landbouw (grondgebonden melkveehouderij) ontwatering moet 
plaatsvinden. Bij de veenoxidatie komen broeikasgassen vrij, die bijdragen aan opwarming van de 
aarde. De directe gevolgen van de bodemdaling zijn o.a. een ingewikkelder en daardoor duurder 
watersysteembeheer en hogere kosten voor het onderhoud van hoogwatervoorzieningen, wegen en 
ondergrondse infrastructuur en voor het voorkómen van funderingsschade door paalrot. Over de 
kosten van bodemdaling zijn de afgelopen tijd meerdere studies verschenen (zie o.a. de bijlage). 

Om de bodemdaling te beperken zal de grondwaterstand moeten worden verhoogd. Dit kan door 
a) wijziging van het landgebruik (van melkveehouderij of droge natuur naar natte landbouw of 
natte natuur) of door b) systeemaanpassing bij handhaving van de functie veehouderij 
(onderwaterdrainage of andere innovaties). Op beide punten dient in de planperiode, door het 
waterschap i.s.m. andere overheden en betrokken maatschappelijke organisaties, wezenlijke 

voortgang geboekt te worden. Een belangrijk instrument hierbij is een Innovatieprogramma Veen 
(IPV), dat in de planperiode moet worden opgezet en uitgevoerd. Dit programma is nodig om in de 

periode na 2021 een substantiële beperking van de bodemdaling te bewerkstelligen. 
 
Hoe draagt dat bij aan de koers die we in de Deltavisie verwoord hebben? 
De aanpak van bodemdaling voldoet aan de in de Deltavisie beschreven bestuurlijke 
uitgangspunten van het waterschap (o.a. kosteneffectiviteit, toegevoegde waarde, draagvlak, 
leefbaarheid). Beperking van de veenoxidatie/bodemdaling draagt bij aan de doelen van het 

waterschap t.a.v. waterveiligheid en schoon water (KRW). Door een ander landgebruik kan ook het 
knelpunt van wateroverlast veranderen. 
 
Wat moet er in de planperiode van 2016 tot 2021 gebeuren? Wie gaat dat doen? Wie 
betaalt wat? 
Wijziging landgebruik 

 Het waterschap is een functionele overheid en is hier in principe volgend. Het waterschap 

kan wel initiërend zijn als het schap in bepaalde gebieden zou aanlopen tegen de grenzen 
van wat technisch en financieel nog haalbaar is. Het kan ook voorstellen initiëren om door 

beperkte herschikking van functies de versnippering in het waterbeheer te beperken. 
 In Laag Holland-verband adviseert de gebiedscommissie Laag Holland (overheden, 

landbouw- en natuurorganisaties) over de toekomst van de gebieden polder Westzaan, 
polder Zeevang, Waterland Oost en het Oostzanerveld. De hierin samenwerkende partijen 
kunnen het onderwerp bodemdaling hierbij nadrukkelijk betrekken. 

 De provincie N-H is bezig met een heroriëntatie t.a.v. het weidevogelbeleid. 
Natuurgebieden die nu nog een weidevogeldoelstelling hebben maar zich daarvoor niet 
langer kwalificeren, kunnen in de planperiode wellicht worden omgevormd naar natte 
natuur. 

 Het Innovatieprogramma Veen (zie hierna) kan leiden tot omvorming van melkveehouderij 
naar vormen van natte landbouw. Deze omvorming zal in de planperiode nog beperkt van 

omvang zijn. 
 
Innovatieprogramma Veen (IPV) 
De provincie heeft een verkennend onderzoek (bijlage) laten uitvoeren naar de kansen voor natte 
landbouw, natte natuur en de introductie van een vrijwillig systeem van carbon credits dat kan 
bijdragen aan het rendabel maken van onderwaterdrains (owd), natte landbouw en natte natuur. 

In het Wormer- en Jisperveld en in polder Zeevang wordt onderzoek uitgevoerd naar de effecten 

en toepasbaarheid van owd. Er liggen kansen om met een innovatieprogramma de bodemdaling 
aan te pakken. Dit programma zal door overheden en maatschappelijke partijen gezamenlijk 
moeten worden opgezet en uitgevoerd. 
Het programma behelst dat onderzoek wordt geïnitieerd, proefprojecten worden opgezet en wordt 
gewerkt aan implementatie van succesvol gebleken methoden om een substantiële beperking van 
bodemdaling in de periode na 2021 te bewerkstelligen. Het gaat hierbij onder andere om: 

 het oplossen van resterende kennishiaten, bijvoorbeeld rond de bodemdalingsgevoeligheid 

van typen restveen, owd en weidevogels, de kosten van bodemdaling, de invloed van owd 
en vernatting op de watervraag, en de invloed van vernatting op de waterkwaliteit 
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 subsidiëring van de aanleg van owd 
 systeeminnovatie in de landbouw, rond de toepassing van onderwaterdrains (bijvoorbeeld 

perceelgerichte watertoevoer o.b.v. constante monitoring van de waterbehoefte) 
 natte landbouw (paludicultuur), als mogelijk alternatief voor de melkveehouderij (inclusief 

opzet van de afzetketen) en ter versterking van de natuur 

 veenaangroei in natuurgebieden 
 introductie systeem carbon credits m.b.t. het voorkomen van CO2-uitstoot in veenweiden 

 
De aanpak van het beperken van bodemdaling richt zich in deze periode vooral op 
veenweidegebieden met landbouw en natuur waar nog relatief veel veen behouden is gebleven. 
Overigens zijn er ook veengebieden met weinig waterbeheerproblemen. 
 

Door het bouwteam is onderkend dat de wijze van toepassing van owd van wezenlijk belang is voor 
het bereiken van de beoogde effecten. Alterra heeft hiervoor op verzoek van het bouwteam een 
beknopte notitie opgesteld. 
 
Wat moet er in de periode van dit voorjaar tot 1 januari 2016 gebeuren? 

Er kan gewerkt worden aan het opzetten van het genoemde innovatieprogramma voor de periode 
2016 – 2021: organisatie, financiering, proeflocatie(s) e.d. Er zou daarbij gebruik moeten worden 

gemaakt van de innovatie-initiatieven van het Veenweide innovatiecentrum in Zegveld, en van de 
in verschillende proefprojecten in het Groene Hart en Laag Holland verworven kennis ten aanzien 
van onderwaterdrainage. Er dient te worden bepaald hoeveel geld voor het programma nodig is en 
hoe de partijen dat gaan financieren. 
Het bouwteam heeft de vertegenwoordigers van Landschap N-H en Water, Land & Dijken gevraagd 
om een voorstel voor het opstellen van een plan van aanpak voor het IPV te maken. Dit voorstel 
wordt ter kennisname aan het partneroverleg van 23 juni 2014 aangeboden. Op basis van dit 

document kan vervolgens door beoogde opdrachtgever en cofinancier een opdracht worden 
geformuleerd voor het opstellen van een plan van aanpak. Voor het opstellen van dit plan zal enig 
budget nodig zijn. 
Het bouwteam wil een rol blijven spelen bij het verdere proces. 
 
Bijlagen: 

1. Rapport Landschap Noord-Holland - Vernatting voor veenbehoud, carbon credits & kansen 

voor paludicultuur en natte natuur in Noord-‐Holland 

http://www.hhnk.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/229222/bouwsteen_h_-_bijlage_1_-_rapport_lnh_vernatting_voor_veenbehoud.pdf
http://www.hhnk.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/229222/bouwsteen_h_-_bijlage_1_-_rapport_lnh_vernatting_voor_veenbehoud.pdf
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Schema vervolgtraject bouwsteen H 

 

 Tot 1-1-2016 2016-2021 Mogelijke betrokkenheid? Benodigde 

middelen 

Onderzoek en 

Innovatie 

    

 Pva Innovatie-

programma Veen 

(IPV) en zoeken 

naar financierings-

mogelijkheden IPV 

 Opdrachtgever pva: PNH of 

HHNK; 

Cofinancier pva: PNH of 

HHNK 

Beoogde opdrachtnemers 

pva: LNH/WL&D 

 

Er ligt een voorstel voor het 

opstellen van een pva van 

LNH/WL&D, op basis waarvan 

het overleg over een 

opdracht kan plaatsvinden 

tussen deze partijen, de 

opdrachtgever en de 

cofinancier.  

 

Opdrachtverlening na 

akkoord van 

portefeuillehouders Bond 

(PNH), Geldhof (PNH) en 

Mantel (HHNK) (gezamenlijk 

overleg?) 

 

Betrokken partijen: 

“bouwsteenpartijen”, VIC, 

onderzoeksinstituten; 

waterschappen West-

Nederland; provincies Z-H en 

Utrecht 

 

Ca. € 50.000,- 

  Uitvoering IPV  

 

(als er eerder 

financiering 

beschikbaar komt 

dan 1-1-2016, 

kan de uitvoering 

ook eerder 

beginnen). 

 

 

Idem 

 

P.M.  
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Bouwsteen I                             
‘Noodventielen goed geregeld’ 

 

Auteurs: Luc Berris (Natuurmonumenten, trekker), Maarten Poort (HHNK), Hans Ghijsels 

(LTO), Sytze van Wagtendonk (Gemeente Alkmaar) en Jan Prins (LTO, sponsor) 
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Ambitie 

“Noodventielen goed geregeld” 

 

Toelichting ambitie 

In “Noodventielen goed geregeld” zijn noodventielen locaties, inclusief inrichting en alle benodigde 

regelgeving, die kunnen worden geactiveerd in die situaties waarbij het hele veiligheidssysteem op 

orde is, maar er dan toch nog extreme piekbelastingen optreden die lokaal moeten kunnen worden 

opgevangen. Deze extreme piekbelastingen kunnen niet binnen het structurele 

veiligheidsprogramma worden opgevangen, omdat ze te onvoorspelbaar, te weinig frequent of te 

ongevaarlijk zijn. Tegen de achtergrond van de onvoorspelbaarheid en de lage frequentie van de 

inwerkingstelling van zo’n noodventiel, is het gewenst dat de mogelijkheden voor het grondgebruik 

zo min mogelijk worden beperkt. 

 

Bijdrage aan de Deltavisie 

Wateroverlast is schadelijk maar niet levensbedreigend. Vanuit die invalshoek, afkomstig uit de 

Deltavisie, is een basisniveau van bescherming tegen wateroverlast voldoende preventie. Dat 

basisniveau wordt in 2017 bereikt met de voltooiing van het programma wateropgave. Vervolgens 

wordt ingezet op gevolgenbeperking van wateroverlast door benutting van de ruimte van het totale 

watersysteem door een flexibele besturing. Als er dan toch nog schade moet ontstaan dan is dat 

volgens de Deltavisie in gebieden die tegen een stootje kunnen en met afspraken over schade. 

Dat is voor elkaar als de noodventielen goed geregeld zijn.  

 

In onderstaande tabel / agenda wordt aangegeven wat er in de planperiode (2016-2021) moet 

gebeuren opdat noodventielen in de periode daarna gerealiseerd kunnen worden. Daarbij wordt het 

vraagstuk benaderd vanuit verschillende onderling afhankelijke invalshoeken. 

 

Onderwerp Trekker Korte beschrijving 

Schade: 

 Voorkomen van schade 

 Vergoeden van schade 

HHNK Uitwerking van een methodiek voor het bepalen van schade of 

vergoeding van een noodventiel dienst. Uitwerken van een 

bijhorende regeling. 

Financiering: 

 Systematiek 

 Regeling 

HHNK Uitwerking van een systematiek voor de financiering van het 

hebben van noodventielen.  

locatiekeuze HHNK Uitwerking van criteria en een systematiek om tot locatiekeuzes 

te komen. Een dergelijke systematiek is tevens nodig om een 

eventueel aanbod van een noodventiel te kunnen beoordelen  

Soorten landgebruik LTO 

NB organisaties 

gemeenten 

Partners mobiliseren hun achterbannen om na te denken en met 

voorstellen te komen voor noodventielen 

Wet en regelgeving HHNK / Gemeenten 

/ Provincie 

Overheden onderzoeken gezamenlijk hoe noodventielen in 

bestemmingsplannen en / of regelingen en verordeningen 

geregeld of juist niet geregeld moeten worden. 

Draagvlak Alle betrokken 

partners 

Partners werken gezamenlijk aan draagvlak voor goed geregelde 

noodventielen 
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Planning 

Gedurende de komende waterplan periode, dus tot 2021, kan de bovenstaande agenda omgezet 

worden in besluitvorming, afspraken, regelingen en wat er verder maar nodig is. Doel is dat de 

noodventielen kunnen functioneren vanaf 2021. 

 

De periode tot 1 januari 2016 wordt benut om te komen tot een platform / samenwerkingsvorm 

waarin een gecoördineerde aanpak op de bovenstaande agenda is geborgd, met inbreng en 

bijdrage van alle betrokken partners.  

 

Nadere toelichting per onderwerp: 

 

Schade 

 voorkómen van schade  

 Het gaat hier om het zo mogelijk voorkómen van schade in de zin van het zorgen voor een 

zo laag mogelijke economische waarde op de locaties die fungeren als noodventiel. Het is lastig 

dit via regelgeving en ruimtelijke ordening juridisch vast te leggen, zonder dat dit effect heeft 

op de grondwaarde. Het idee van een noodventiel is nu juist dat er geen waardeverlagende 

werking van uit gaat. Wel is er een verband met de keuze van locaties (zie verderop). 

 Preventie van schade kan aan de orde zijn bij nieuwe investeringen binnen een noodventiel 

locatie. Dit kan nader worden geïnventariseerd, waarbij te denken valt aan bouwwerken die, 

inclusief eventuele inboedel, bestand zijn tegen tijdelijke natte voeten, dan wel op een 

verhoging staan e.d. 

 vergoeden van schade 

 Er moet een methodiek voor schadebepaling aan landbouw, natuurgebieden en overige 

functies worden ontwikkeld door het Waterschap in overleg met de eigenaars van dit soort 

gebieden en met de partijen die belang hebben bij het voorkómen van waterschade. Daarbij 

gaat het niet alleen om het vaststellen van bedragen, maar ook om de regeling die toeziet op 

alle aspecten van het organiseren hiervan. 

 

Financiering 

 systematiek 

 Een van de principes van een noodventiel is dat er ergens een stuk grond onder water komt 

te staan en dat de eventuele schade die hierdoor ontstaat (beduidend) lager is dan de schade 

die door deze actie wordt vermeden. Het is dan ook van belang dat er een methode voor de 

schatting van de vermeden schade is. Mede op basis hiervan kunnen protocollen worden 

gemaakt, niet alleen voor de praktische werking van de noodventielen, maar ook de financiële 

afhandeling ervan. Essentieel is dat dit van tevoren is vastgelegd in een regeling. 

 Hoe wordt vervolgens de financiering geregeld? Via de bestaande Waterschapsbelasting? 

(Met andere woorden: geheel binnen de collectiviteit.) Via een “noodventielenfonds” waarin de 

belanghebbenden bij het vermijden van schade (gemeentes, bedrijven, eigenaren van andere 

(maatschappelijk, economisch) kostbare gebieden binnen het werkgebied van het Waterschap) 

geld storten? (Met andere woorden: gedeeltelijke collectiviteit). Of  betaalt alleen de 

belanghebbende van de vermeden schade in de specifieke situatie van het inwerkingstellen 

van een concreet noodventiel? (Dus: geen collectiviteit.) 

 regelingen 

 Bovengenoemde keuzes vergen een politieke afweging. Nadat deze heeft plaatsgevonden, 

moet de gemaakte keuze vertaald worden in een regeling. 

 

Systematiek locatiekeuze 

 De locaties voor de noodventielen moeten worden gelokaliseerd. Een mogelijk 

afwegingskader hiervoor is een wegstreeplijst waar functies op grond van economische 

waarde, maatschappelijk impact, onomkeerbaarheid van schade e.d. worden geprioriteerd in 

volgorde van geschiktheid om als noodventiel locatie te dienen. Mogelijk bestaand er reeds 

modellen die hiervoor dienst kunnen doen. 



WWWAAATTTEEERRRPPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   NNNOOOOOORRRDDD---HHHOOOLLLLLLAAANNNDDD   BBBOOOVVVEEENNN   HHHEEETTT   NNNOOOOOORRRDDDZZZEEEEEEKKKAAANNNAAAAAALLL   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bouwstenendocument 

 
 

44 

 

 Op het moment dat een noodventiel moet worden gebruikt, moet het direct en betrouwbaar 

kunnen functioneren. Factoren die hiervoor van belang zijn: relatieve hoogte t.o.v. NAP, 

omdat het moet kunnen functioneren onder vrij verval; compactheid , vanwege de 

beheersbaarheid ; nabijheid, vanwege de vereiste snelheid. 

 Overwogen kan worden om op voorhand bepaalde functies en dus locaties uit te sluiten in 

verband met kosten, maatschappelijke functie, onherstelbaarheid schade, …. 

 

Soorten landgebruik 

 landbouw 

 Mogelijke locaties voor noodventielen in gebieden met een landbouwkundige functie kunnen 

worden aangedragen in overleg met LTO. In het algemeen zullen graslanden eerder in 

aanmerking komen dan andere agrarische teelten. Daarbij zij opgemerkt dat meer 

hoogwaardige teelten, zoals bollenteelt en vollengrondgroenteteelt, periodiek kunnen 

voorkomen in graslandgebieden. Ook kan het seizoen van invloed zijn op de mate van 

wenselijkheid van het functioneren van noodventielen in combinaties met bepaalde teelten. 

 natuur 

 Ook hier geldt dat de eventuele schadelijkheid van het tijdelijk onder water zetten af kan 

hangen van het seizoen waarin dit gebeurt en van het type natuur dat wordt beheerd of 

nagestreefd. Aanwijzing van mogelijke locaties in overleg met terreinbeherende instanties en 

particuliere natuurbeheerders. 

 overig groen 

 Te denken valt aan parken of  sportcomplexen. Met gemeentes overleggen of dit aan de 

orde is. 

 werken en wonen 

 Gezien de kostbaarheid van dit type functies ligt het niet voor de hand hier locaties te 

kiezen. 

 

Wet en regelgeving 

 ruimtelijke ordening 

 Mogelijk moeten noodlocaties op de een of andere manier een plek krijgen in 

bestemmingsplannen. De regeling(en) die worden vastgesteld ten behoeve van de werking 

van de noodventielen moeten ‘sporen’ met de ruimtelijke bestemmingen ervan. 

 landelijk of regionaal 

 Onderzocht moet worden of de regelingen die moeten worden afgesproken ten behoeve van 

het functioneren van de noodventielen kunnen worden vastgesteld binnen het werkgebied van 

het Waterschap of dat deze Provinciaal van aard moeten zijn. In dat geval moet er ook 

afstemming plaatsvinden met de andere twee Waterschappen in Noord Holland. 

 

Draagvlak 

 Draagvlak voor noodventielen is afhankelijk van: 

 Schaderegeling. 

 Duidelijkheid van de regeling vooraf. 

 Betrokkenheid van de stakeholders bij de totstandkoming van de regelgeving en de 

locatiekeuzes. 

 Bekendheid bij de omgeving en omwonenden met de precieze betekenis van de 

noodventielen. 
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Schema vervolgtraject bouwsteen I  

 

 Tot 1-1-2016 2016-2021 Mogelijke 

betrokkenheid? 

Benodigde 

middelen 

Schade komen tot een 

platform / 

samenwerkingsvorm 

waarin een 

gecoördineerde 

aanpak op de acties 

is geborgd, met 

inbreng en bijdrage 

van alle betrokken 

partners. 

 

Uitwerking van een 

methodiek voor het 

bepalen van schade of 

vergoeding van een 

noodventiel dienst. 

Uitwerken van een 

bijhorende regeling. 

HHNK Capaciteit in 

uren 

Financiering Uitwerking van een 

systematiek voor de 

financiering van het 

hebben van 

noodventielen 

HHNK Capaciteit in 

uren 

Locatiekeuze Uitwerking van criteria 

en een systematiek om 

tot locatiekeuzes te 

komen. Een dergelijke 

systematiek is tevens 

nodig om een 

eventueel aanbod van 

een noodventiel te 

kunnen beoordelen 

HHNK Capaciteit in 

uren 

Soorten landgebruik Partners mobiliseren 

hun achterbannen om 

na te denken en met 

voorstellen te komen 

voor noodventielen 

LTO 

NB organisaties 

gemeenten 

Capaciteit in 

uren 

Wet- en regelgeving Overheden 

onderzoeken 

gezamenlijk hoe 

noodventielen in 

bestemmingsplannen 

en / of regelingen en 

verordeningen 

geregeld of juist niet 

geregeld moeten 

worden 

HHNK / Gemeenten / 

Provincie 

Capaciteit in 

uren 

Draagvlak Partners werken 

gezamenlijk aan 

draagvlak voor goed 

geregelde 

noodventielen 

Alle betrokken partners Capaciteit in 

uren 
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Bouwsteen J                                      
‘Vitale Infrastructuur’ 

 

Auteurs: Henk van der Linden (PWN, trekker), Conny van Zuijlen (Provincie Noord-

Holland), Annette Kieftenburg (Deltares), Marcel Boomgaard (HHNK), Marko Cortel 

(HHNK), Bas Bouwman (Alliander), Bert Spijkerman (KPN) en Jos Dekker (PWN, sponsor) 
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Inleiding 

Van levensbelang in tijden van crisis zijn de vitale infrastructuren. Het belangrijkst zijn levering van 

drinkwater, elektriciteit en telecommunicatie. Ervaringen uit andere landen leert dat drie dagen 

zonder elektriciteit serieuze problemen oplevert (zie bijlage 1). Dit betekent een uitdaging voor een 

laagland als Noord-Holland. Immers,  waterdreiging en de beschermingsmaatregelen daartegen  

kunnen potentieel conflicterend zijn met de aanleg en de continuïteit van deze vitale 

infrastructuren. 

 

Uitdaging 

Nederland is een klein land, waar veel mensen dicht opeen leven. Waar ook veel vitale belangen 

met elkaar in het geding komen. Het ene belang kan niet zonder het andere, en het ene belang 

kan ook niet boven- of ondergeschikt zijn aan het andere. Bij projectontwikkeling, de aanleg of 

renovatie van de vitale infrastructuur en bij de aanleg of renovatie van 

waterveiligheidsmaatregelen zoals dijken, wordt er nog te weinig rekening gehouden met elkaars 

belangen. 

 

Samenwerking 

Gesteld het bovenstaande, is het van groot belang dat bij de (her)inrichting van de openbare 

ruimte alle betrokken partijen vanuit de vitale infrastructuur aan tafel zitten. Dat gaat verder dan 

een projectontwikkelaar en de gemeente waar dit plan zou moeten worden verwezenlijkt. Gesteld 

dat een overstroming plaatsvindt, dan moeten in het ontwikkelde gebied de vitale infrastructuren 

zo lang mogelijk gewaarborgd blijven. Dat betekent dat betrokken partijen van elkaars en van hun 

respectievelijke maatschappelijke belang op de hoogte dienen te zijn. Samenwerking als plicht kan 

hierbij helpen. De stadia om tot een samenwerking te komen inzake een duurzaam en 

overstromingsbestendig project te komen, zijn weergegeven in de samenwerkingspiramide (zie 

bijlage 2). 

 

Waterrisicoparagraaf in Ruimtelijke Planvorming 

Bij elk te ontwikkelen ruimtelijk plan of concreet bouwproject in de openbare ruimte, of dit nu 

utiliteits- of woningbouw betreft, dient een zogenaamde waterrisicoparagraaf te worden verplicht. 

Dit zou kunnen middels een (concept) proces als geschetst als in de bijlage 3. Een 

waterrisicoparagraaf beschrijft de wijze waarop in dit project de vitale waarden drinkwater, 

elektriciteit en telecommunicatie zijn gewaarborgd, juist in tijden van watersnood. 

We constateren een duidelijke link met Bouwteam ‘Nazorg na een crisis’. Hoe zorgen we ervoor dat 

de gevolgen van een crisis beperkt blijven? Aan deze vraag ligt een preventief aspect aan ten 

grondslag. Ook de brief van de minister van april 2013 biedt hier aanknopingspunten voor. 

 

Zelfredzaamheid 

Deze bouwsteen richt zich op bestuurders, veiligheidsregio’s en crisisorganisaties. We missen 

gemeentes, architecten, Bouwend NL aan tafel. Maar de maatschappelijke verantwoordelijkheid 

van deze partijen reikt (nu) tot de voordeur van mensen. Wellicht ligt de zwakste schakel van de 

vitale keten áchter deze voordeur. Dit betekent dat burgers een eigen rol/verantwoordelijkheid 

hebben. Weten ze dat? Dit sluit aan bij de nieuwsbrief van de minister van 17 maart 2014. 

Risicocommunicatie is vereist. We kunnen bewustwording stimuleren, maar niet afdwingen. Ons 

dringende advies is om noodzakelijke informatie beschikbaar te stellen. Kennis en informatie delen 

is nodig om het handelingsperspectief te kunnen bepalen. Een tool als de FLoodRIsk Scanner voor 

Vitale Infrastructuur (FLORIS-VI, zie bijlage 4) kan middels zijn sterk visuele componenten helpen 

bij de bewustwording van de verschillende betrokken partijen. (vitale partners, bestuurders , 

burgers is). Cascade-effecten worden zichtbaar. Handelingsperspectieven kunnen op deze scanner 

worden gebaseerd. 

Het is aan te bevelen om op nationaal niveau (dit is niet iets voor lokale overheden) om een 

campagne als ‘Nederland leeft met water’ nieuw leven in te blazen. Ons bereiken signalen dat een 

dergelijke campagne op til staat. 
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Wettelijk kader 

Bij de bijeenkomsten is gebleken dat er aangaande de Vitale Infrastructuur op een aantal punten 

sprake is of kan ontstaan van strijdige wet- en regelgeving (tussen rijk en lokaal). Het is zaak deze 

tegen elkaar af te wegen en met een advies te komen over hoe dit zou moeten worden aangepakt 

met de nieuwe omgevingswet die rond 2016 vorm zal krijgen.  

 

Kaders tot 2016 

- Partijen werken samen tegen de laagste maatschappelijke kosten. Maatschappelijke kosten 

baten analyses (MKBA’s) zijn een must. Voorbeeld: als een dijk verleggen goedkoper is dan 

een aanpassing van alle wandcontactdozen in een stad, dan wordt de dijk verlegd. 

Maatregelen om de Vitale Infrastructuur werkelijk vitaal te houden kan gelegen zijn in 

lokale oplossingen in plaats van het versterken van de keringen. 

- In wiens belang wordt er allemaal geïnvesteerd? Wie maakt en wie draagt hiervoor 

uiteindelijk de kosten? 

- Rijks- en provinciaal beleid zijn leidend. Dat betekent dat op dat niveau beleid moet worden 

ontwikkeld om tot waterrobuuste inrichting van gebieden te komen, waarvan 

waterrobuuste vitale infrastructuur deel van uit maakt. 

- Artikel 21 in de Grondwet, inzake het bewoonbaar houden van het land. Wellicht dienen er 

wetten te worden aangepast, waarbij overheidspartijen en commerciële partijen kunnen 

samenwerken. Op dit moment hebben commerciële partijen in hun afwegingen te maken 

met winst- en aandeelhoudersbelangen. Moeten we in beperkte zin, zoals voor de 

Veiligheidsregio’s , een minimale nutsfunctie ten tijde van crisis organiseren? 

- Een governance-achtige werkwijze wordt voorgesteld: de vitale partners zitten aan een 

ronde tafel, zonder hiërarchie. De bijdrage van een onafhankelijke partij is wenselijk. 

Immers ook HHNK is een belanghebbende partij. 

- Scope: de effecten van beleid moeten uiteindelijk reiken van ‘bron tot tap’ (zie bijlage 5). 

De verantwoordelijkheid van de vitale partners reikt minder ver: drinkwaterbedrijven tot de 

watermeter, elektra- en telecompartners tot de meterkast. 

- Verdere ontwikkeling van FLORIS-VI als kapstok voor en met input van meer informatie is 

wenselijk met het oog op bewustwording en visualisatie. 

- Een landelijke bewustwordingscampagne conform de laatste brief van de minister is nodig.  

- Personen die in vervolgsessies aan tafel het onderwerp uitdiepen, dienen een krachtig 

mandaat vanuit de eigen organisatie te hebben. 
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Schema vervolgtraject bouwsteen  J 

 

Acties/Adviezen T/m 7-

2014 

8-2014 

tot 12-

2015 

2016 tot 2021 

Samenstellen vervolggroep  X  

HHNK, KPN, PWN, Alliander leren elkaars 

belangen beter kennen, kennisdeling, kennis 

ontsluiting, mandaten afgeven 

 X  

Platform uitbreiden naar andere vitale partners en 

ook gemeenten, projectontwikkelaars etc. 

  X 

Governance wijze van werken (ronde Tafel)  X  

Eigen organisatie erbij betrekken en bewust 

maken 

X X X 

Bron tot tap: alle spelers bewust maken  X X 

Afstemmen met bouwsteen ‘Nazorg na een crisis’ X   

Benadering beleidsmakers, voorbereiden op 

mogelijke nieuwe wetgeving, bewustwording 

 X X 

Innovatie, bewustwording burger omhoog, komen 

tot waterrobuuste oplossingen, 

handelingsperspectieven bieden. Zie oproep 

minister inzake publiekscampagne (17 maart 

2014) 

  X 

Prioriteiten zwakste schakels en cascade-effecten 

opsporen (bijv. middels Flood Risk Scanner voor 

Vitale Infrastructuur) 

 X  

Mogelijke tegenstrijdigheden wet- en (eigen) 

regelgeving in kaart brengen. 

 X X 

 

Bijlagen: 

 Bijlage 1: Knipsel NHD maart 2014 (pdf)  

 Bijlage 2: Samenwerkingspiramide (pdf)  

 Bijlage 3: Concept proces waterrisicoparagraaf in beslisprocedure (pdf)  

 Bijlage 4: FLOod Risk Scanner Vitale Infrastructuur (pdf)  

 Bijlage 5: Schets van bron tot tap (pdf)  

 Bijlage 6: Tijdspad (pdf)  

http://www.hhnk.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/229222/bouwsteen_j_-_bijlage_1_-_knipsel_nhd_maart_2014.pdf
http://www.hhnk.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/229222/bouwsteen_j_-_bijlage_2_-_samenwerkingspiramide.pdf
http://www.hhnk.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/229222/bouwsteen_j_-_bijlage_3_-_concept_proces_waterrisicoparagraaf_in_beslisprocedure.pdf
http://www.hhnk.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/229222/bouwsteen_j_-_bijlage_4_-_flood_risk_scanner_vitale_infrastructuur.pdf
http://www.hhnk.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/229222/bouwsteen_j_-_bijlage_5_-_schets_van_bron_tot_tap.pdf
http://www.hhnk.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/229222/bouwsteen_j_-_bijlage_6_-_tijdspad.pdf
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Bouwsteen K                                         

‘De stad wordt nat’ 

 

Auteurs: Joost Bruijn (Gemeente Heerhugowaard, trekker), Marianne Barendregt-Van 

Baar (LTO Noord / Land van Leeghwater), Hans van den Berg (Gemeente Alkmaar), Jan 

Boon (Gemeente Medemblik), Karel Bruin-Baerts (HHNK), Hans Grotenbreg (Gemeente 

Zaanstad),Tim van Hattum (Alterra), José Kooi (Rijnland), Erna Krommendijk 

 (Milieufederatie Noord-Holland), Kees Kruithof (Gemeente Heerhugowaard), Henk van 

der Linden (PWN), Arvid Post (Gemeente Den Helder), Jacco Zutt (Gemeente 

Stedebroec) en Tim van Hattum (Alterra, sponsor) 
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Inleiding 

De druk op het stedelijk gebied toe. Velen jaren heeft water ruimte moeten maken en is er erg veel 

verharding bij gekomen, waardoor de natuurlijke veerkrachtigheid voor een groot deel is 

verdwenen. De stedelijke leefomgeving die in we in Noord-Holland gecreëerd hebben is kunstmatig 

van aard en daarmee onvoldoende flexibel om zonder ingrepen met toekomstige 

klimaatveranderingen om te gaan. 

Een goede kwaliteit van de leefomgeving van steden en dorpen is voor ons essentieel. Deze 

kwaliteit staat onder druk door hevigere regenval, langduriger droogte en meer warme dagen. Dit 

zorgt nu al voor omvangrijke/ grote schade aan gebouwen, infrastructuren, openbare ruimte, 

gezondheid en economie. Onderzoek laat zien dat de schade enorm oploopt als we niets doen. 

Klimaatmitigatie en –adaptatie kunnen/moeten worden gezien als één van de stedelijke opgaven 

naast ruimtelijke kwaliteit, economie, veiligheid en gezondheid. Kansen ontstaan wanneer 

bestaande wijken worden geherstructureerd en stedelijke (her)ontwikkeling kan worden gekoppeld 

aan klimaatopgaven.  

 

Vanuit het landelijke Deltaprogramma is de ambitie dat steden in 2050 klimaatbestendig zijn. De 

urgentie van nemen van maatregelen tegen klimaatsverandering is bij de gemeenten echter nog 

niet goed beeld. 

 

Op basis van de watertafels zijn drie bouwpunten geformuleerd die voor de stedelijke omgeving 

een belangrijke antwoord op de klimaatadapatatie kunnen leveren. Deze zijn bijeen gebracht onder 

“De stad wordt nat”. 

 

Wat willen we in 2021 bereikt hebben? 

Het belang van een klimaatbestendige stedelijke leefomgeving wordt door gemeenten onderkend. 

Voor de gemeenten is de urgentie van het nemen van maatregelen als gevolg van 

klimaatveranderingen in beeld, doordat er een klimaat-stresstest voor deze gemeenten is 

uitgevoerd. Er wordt ruimte geboden voor burgerinitiatieven om een bijdrage te leveren aan 

maatregelen die moeten worden genomen vanwege de klimaatveranderingen. 

 

Klimaat-stresstest 

Het resultaat van deze test is dat partijen bekend zijn met de risico’s (direct en, voor zover 

mogelijk, indirect) en kansen van veranderend klimaat voor veiligheid, gezondheid, ecologie, 

economie en leefomgevingskwaliteit. De stresstest geeft ook inzicht in concrete 

handelingsperspectieven op korte, middellange en lange termijn. Deze kennis is de basis voor 

lokale afwegingen over klimaatbestendig handelen. 

 

Er is een aantal gemeenten dat in de periode tot 2016 en in de periode 2016-2021 al concreet aan 

de slag gaat met deze klimaatopgave. De gemeenten Alkmaar, Den Helder en Heerhugowaard 

hebben hier het voornemen toe. Ook Medemblik en Enkhuizen gaan hiermee aan de slag in het 

kader van het gemeentelijk waterplan. De Milieufederatie Noord-Holland en andere milieu-

organisaties zijn ook met dit vraagstuk aan het werk. PWN wil graag participeren in één of twee 

projecten om de aspect kwalitatief goed drinkwater en volksgezondheid mee te laten nemen. 

 

Hoe draagt dat bij aan de koers die we in de Deltavisie verwoord hebben?  

In de Deltavisie is aangegeven dat bij verdergaande binnenstedelijke vernieuwing en stedelijke 

uitbreiding is er veel aandacht nodig is voor duurzaam bouwen.  

Het hoogheemraadschap heeft hiervoor een inspirerende en gewaardeerde ontwikkelingsvisie voor 

het gebied nodig, die overtuigend wordt uitgedragen. Cruciale functies binnen de stedelijke 

omgeving worden daarbij extra tegen wateroverlast beschermd. 
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(De Deltavisie spreekt zich niet specifiek uit over de klimaatbestendigheid van het stedelijk gebied, 

maar richt zich vooral op het landelijk gebied. Deze bouwsteen geeft de mogelijk om dit onderwerp 

meer voor het voetlicht te brengen) 

 

Schema vervolg bouwsteen K 

 

 Tot 1-1-2016 2016-2021 Mogelijke 

betrokkenheid? 

Benodigde 

middelen 

Samenwerking     

Overdragen 

bouwsteen 

Het bouwteam K gaat 

niet verder in deze 

vorm maar draagt 

het stokje over aan 

de werkgroep Klimaat 

die zich bezig houdt 

met het vraagstuk 

van klimaatadaptatie. 

 Werkgroep Klimaat 

(trekker gemeente 

Heerhugowaard, 

Kees Kruithof). 

HHNK. 

 

Kennis delen en 

gemeenten 

enthousiasmeren om 

een klimaat-stresstest 

te doen.  

“Koploper” 

gemeenten 

(Heerhugowaard, 

Alkmaar, Langedijk 

en Heiloo) starten 

met het bepalen van 

de klimaatsopgave 

voor het stedelijk 

gebied aan de hand 

van een klimaat-

stresstest.  

De overige 

gemeenten, “het 

peloton”, worden 

geënthousiasmeerd 

naar aanleiding van 

de gemeenten die 

reeds hun 

klimaatopgave 

hebben bepaald en  

volgen het 

voorbeeld. 

Werkgroep Klimaat 

(trekker gemeente 

Heerhugowaard, 

Kees Kruithof). 

HHNK.  

Capaciteit in 

uren 

Klimaatbestendigheid 

verankeren in 

ruimtelijke plannen en 

andere planvormen. 

Gemeenten en HHNK 

gaan in gesprek over 

de wijze waarop 

klimaatbestendigheid 

kan worden 

meegenomen in 

structuurvisies, 

bestemmingsplannen, 

waterplannen en 

rioleringsplannen. 

 

Klimaatbestendigheid 

wordt door 

gemeenten als 

standaard onderdeel 

meegenomen in 

ruimtelijke plannen. 

HHNK ziet hier 

middels de 

Watertoets op toe. 

Gemeenten en HHNK Capaciteit in 

uren 

Betrekken burgers bij 

het oplossen van 

waterproblemen in het 

stedelijk gebied. 

 

 Wanneer de 

klimaatsopgave 

wordt vertaald de 

invullen van concrete 

maatregelen, dan 

burger hier actief bij 

betrekken.  

Gemeenten, HHNK, 

PWN, Milieufederatie 

Noord-Holland en 

andere milieu-

organisaties. 

Capaciteit in 

uren 

Kennis delen 

voorbeeldprojecten.  

 

Gemeenten dragen 

voorbeelden uit waar 

zij bij de renovatie 

aandacht hebben 

besteed aan een 

verbetering van het 

Idem 

 

Gemeenten en HHNK Capaciteit in 

uren  
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waterbergend 

vermogen van de 

openbare 

buitenruimte. HHNK 

stimuleert gemeenten 

om bij 

renovatieprojecten 

kennis te nemen van 

de voorbeelden. 

Wet en regelgeving     

Bepalen welke 

mogelijkheden er zijn 

om particulieren te 

belonen, wanneer zij 

hun perceel minder 

verharden. Dit naar 

voorbeeld van 

Duitsland, waar men 

minder belasting hoeft 

te betalen als het 

perceel minder 

verhard wordt.  

Landelijk moet 

worden onderzocht 

welke mogelijkheden 

hiervoor zijn. De  

werkgroep Klimaat 

gaat verkennen of 

betrokken gemeenten 

als pilot kunnen 

dienen.  

Landelijk moet 

worden onderzocht 

welke mogelijkheden 

hiervoor zijn. De  

werkgroep Klimaat 

gaat verkennen of 

betrokken 

gemeenten als pilot 

kunnen dienen. 

Werkgroep Klimaat 

(trekker gemeente 

Heerhugowaard, 

Kees Kruithof). 

HHNK. 

Capaciteit in 

uren  

 

Onderzoek en 

Innovatie 

    

Uitvoeren van een 

klimaat-stresstest 

Gemeenten 

(Heerhugowaard, 

Alkmaar, Langedijk 

en Heiloo) starten 

met het bepalen van 

de klimaatsopgave 

voor het stedelijk 

gebied aan de hand 

van een klimaat-

stresstest.  

De overige 

gemeenten volgen 

het voorbeeld en 

bepalen ook de 

klimaatsopgave voor 

het stedelijk gebied 

aan de hand van een 

klimaat-stresstest.    

HHNK draagt actief 

bij en maakt 

capaciteit vrij om 

door middel van 3Di-

modelering 

berekeningen te 

maken om de 

gevoeligheid te 

bepalen voor de 

wateroverlast. 

 

Capaciteit, 

geld, 

commitment 

 

Bijlage  

1. Resultaten overleg 11 februari 2014 

2. Resultaten overleg 17 maart 2014 

3. Reacties bijeenkomst Waterpas 15 mei 2014 
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Bouwsteen L                                               

‘Medicijnresten & hormoonstoffen uit het 

oppervlaktewater’ 

 

Auteurs: Jos Dekker (PWN, trekker), Jan Soons (PWN), Hans Ghijsels (LTO), Paul 

Broersma (HHNK), Edwin Foekema (Imares), Thomas ter Laak (KWR Water), Joost Lahr 

(Alterra), Rolf van Arendonk (Milieufederatie Noord-Holland) en Hans Overbeek (RWS, 

sponsor)  
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Wat willen we in 2021 bereikt hebben? 

In 2020 heeft het bestuur van HHNK een weloverwogen besluit genomen over het al dan niet 

verder investeren in zuiveringstrappen om medicijnresten en hormoonstoffen te verwijderen. 

 

Dit besluit wordt dan onderbouwd met informatie over: 

 De aanwezigheid van medicijnresten en hormoonstoffen in het oppervlakte water. 

 Het effect (risico’s) van deze stoffen op ecologie, volks- en diergezondheid en 

drinkwaterbereiding. 

 De effectiviteit en kosten van te nemen maatregelen. 

 Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van zuiveren en de eventuele alternatieven (zie 

verderop) die een vergelijkbaar doel sorteren. 

 

Perspectief 

 We streven na dat er geen concentraties medicijnresten en hormoonstoffen in 

oppervlaktewater voorkomen die belemmerend werken op het halen van de ecologische 

doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water, en die vanuit volks- en diergezondheid ongewenst 

zijn (zie bijvoorbeeld ook het Europese drinkwaterbesluit). 

 We streven na dat de concentratie van waargenomen medicijnresten en hormoonstoffen in 

drinkwater (dus na drinkwaterbereiding) niet toeneemt ten opzichte van 2014. De huidige 

concentraties vormen een zeer laag risico voor de volksgezondheid (zie KWR-STOWA, juni 

2013). 

 

Hoe draagt dat bij aan de koers die we in de Deltavisie en KRW verwoord hebben?  

In de Deltavisie is schoon water onderdeel van het thema voldoende schoon zoet water. Met 

schoon water wordt bedoeld water dat voor verschillende functies ingezet kan worden, waaronder 

natuur, landbouw, recreatie en drinkwaterwinning. Voor het behalen van dit einddoel is het 

noodzakelijk om inzicht te hebben in de nadelige effecten van medicijnresten en hormoonstoffen op 

de inzetbaarheid van het oppervlakte water voor de diverse functies. Om vervolgens, indien nodig, 

over te kunnen gaan tot het nemen van maatregelen. 

 

De Kaderrichtlijnwater heeft als doelstelling een ecologisch goede toestand in 2015 of uiterlijk in 

2027 en geen chemische normoverschrijdingen. De waterkwaliteit mag niet achteruitgaan. De 

aanwezigheid van medicijnresten en hormoonstoffen kan invloed hebben op het behalen van de 

KRW doelen. 

 

Wat moet er in de planperiode van 2016 tot 2021 gebeuren? Wie gaat dat doen? Wie 

betaalt wat?  

We gaan kennis vergaren zodat in 2020 een weloverwogen besluit genomen kan worden over te 

nemen maatregelen. Daarnaast wordt al ingezet op het nemen van bronmaatregelen en 

bewustwording bij gebruikers in het beheergebied. 

 

Uitgangspunten: 

 Het gaat om de aanwezigheid van medicijnresten en hormoonstoffen veroorzaakt door de mens 

en veehouderij (dus niet om natuurlijk aanwezige hormoonstoffen). 

 Grondwater wordt in het beheergebied van HHNK niet als drinkwaterbron gebruikt, de focus ligt 

daarom op oppervlaktewater. Hierbij wordt geen water onttrokken uit 

oppervlaktewaterlichamen vanuit het beheersgebied van HHNK, er wordt IJsselmeerwater  

gebruikt dat mede belast wordt door uitslag vanuit HHNK. 

 Met betrekking tot onderzoeksinspanningen haken we zoveel mogelijk aan op landelijke (of 

Europese) onderzoeksprojecten; we doen geen dubbel werk. Er moet uniformiteit komen in 

onderzoek, dit kan alleen op landelijke of Europese schaal. 

 De maatschappelijke kosten van eventuele maatregelen moeten worden afgewogen tegen de 

baten/ vermeden nadelige effecten. 
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 De deelnemende partijen in deze bouwsteen blijven betrokken bij de uitvoering tijdens de 

planperiode. Dit geldt in ieder geval voor PWN, HHNK, RWS en Milieufederatie Noord-Holland. 

Voor de kennisinstellingen zal betrokkenheid afhangen van opdrachtverlening. Naast uitvoering 

gaat het om  kennis delen en afstemming over waterbeheer. LTO Noord is bij de start van het 

bouwteam betrokken geweest maar heeft door omstandigheden niet verder kunnen bijdragen. 

LTO wordt wel gezien als een partij waarmee afstemming wordt gezocht bij het uitvoeren van 

de plannen verwoord in deze bouwsteen. 

 

Activiteiten 

1. Bepaling uitgangssituatie 

a) Afstemming bestaande monitoring op nieuwe monitoringsbehoeften (wat loopt al, wat is al 

bruikbaar?). Ook wat betreft hydrologische data. 

b) In beeld brengen nationale en internationale onderzoeken en projecten (bijvoorbeeld ook 

aanpak Zwitserland). Dit kan mogelijk in STOWA verband. 

c) Aanknoping zoeken bij landelijke onderzoeksprogramma’s (ook in relatie met onderzoek naar 

prioritaire stoffen). 

 

2. Modelstudie hotspots medicijnresten 

In kaart brengen hotspots aanwezigheid medicijnresten en hormoonstoffen in oppervlaktewater. 

Op basis van gegevens medicijngebruik per woonplaats, agrarische activiteiten, afvalwaterroutes, 

waterstromingsmodellen en in relatie tot kwetsbare gebieden (drinkwaterwinning, recreatie en 

natuur). 

Wie: KWR doet momenteel dit onderzoek op landelijke schaal (dit geeft globaal overzicht). Mogelijk 

kunnen we verder inzoomen vanuit dat onderzoek op het beheergebied. 

Wie betaalt: Dit project zoomt in op Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Financiering vanuit 

de landelijke onderzoeksprogramma’s van KWR en STOWA (waar PWN en HHNK aan bijdragen) is 

wellicht niet mogelijk. Gezocht moet worden naar partijen met regionaal belang en middelen. Er 

wordt afstemming gezocht tussen HHNK, PWN, Rijkswaterstaat West-Nederland noord en Provincie 

Noord-Holland. 

 

3a. Veldstudies hotspots  

Vervolgens bepalen welke hotspots het meest kritiek zijn, daar kan dan onderzoek gedaan worden 

naar het effect (in het veld) van de aanwezige stoffen op ecologie, volks- en diergezondheid en 

drinkwaterbereiding. Hiervoor is het noodzakelijk om een uniforme en (inter-) nationaal 

geaccepteerde, effect gerichte, testmethode te selecteren of ontwikkelen. Voor hormoonstoffen zijn 

uniforme methoden beschikbaar, voor geneesmiddelen niet. Gedacht wordt om voor de 

maatlat/norm ontwikkeling  onderzoek onder realistische maar gecontroleerde omstandigheden in 

modelecosystemen uit te voeren (zie ook bijlage 2). 

 

Wie: a) Selecteren of ontwikkelen uniforme testmethoden en maatlat: dit soort onderzoek is van 

wetenschappelijke aard, het zal gedaan moeten worden door kennisinstellingen/ universiteiten en 

op landelijke (of Europese) schaal gecoördineerd moeten worden. Minimaal in het verband van 

bijvoorbeeld STOWA, KWR of WUR. 

b) Effectstudie in Hollands Noorderkwartier: Gezamenlijk door betrokken partijen: HHNK, PWN, 

Rijkswaterstaat West-Nederland noord, Milieufederatie Noord-Holland en Provincie Noord-Holland. 

 

Wie betaalt: a) Minimaal moet dit komen vanuit de waterschappen via de STOWA, van de 

drinkwaterbedrijven via KWR, ook met RWS (landelijk) / Het Rijk zal afstemming gezocht worden. 

b) Effectstudie in Hollands Noorderkwartier: Gezocht moet worden naar partijen met regionaal 

belang en middelen. Er wordt afstemming gezocht tussen HHNK, PWN, Rijkswaterstaat West-

Nederland noord en Provincie Noord-Holland. 
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3b. Hotspot drinkwaterwinning Andijk  

Daarnaast zal onderzoek gedaan worden naar de aanwezigheid van medicijnresten en 

hormoonstoffen nabij de drinkwaterwinning in Andijk, dit spoor loopt via het gebiedsdossier 

IJsselmeer. De focus ligt hierbij op de invloed van rwzi Wervershoof en het uitslagwater van HHNK 

op het IJsselmeer in relatie tot de aanwezige concentraties bij de drinkwaterwinning in Andijk.  

Wie: leden gebiedsdossier: PWN, RWS Midden-Nederland, Provincie Noord-Holland, HHNK. 

Wie betaalt: hierover zijn afspraken gemaakt tussen bovenstaande partijen. 

 

4. Effectiviteit van maatregelen 

Als activiteiten 1, 2 en 3 zijn uitgevoerd of ver gevorderd zijn kan een onderzoek starten naar de 

kosten en effectiviteit van zuiveringsmaatregelen, voor zover dit niet al vanuit andere plekken 

wordt opgepakt. Hiervoor is het noodzakelijk dat (landelijk of Europees) overeenstemming bestaat 

over op welke stoffen de focus ligt bij verwijdering. Hierbij moet ook vergeleken worden met 

alternatieve maatregelen in de medicijnketen, bijvoorbeeld milieuvriendelijker alternatieven bij 

medicijnproductie, bronmaatregelen bij zorginstellingen, maar ook op huishoudenniveau, etc. 

Daarnaast dient bij dit onderzoek ook rekening gehouden te worden met positieve ‘bijvangst’ van 

andere microverontreinigingen (bijvoorbeeld microplastics, weekmakers en brandvertragers). 

Wie: Ook dit onderzoek zal minimaal op landelijke schaal moeten worden opgepakt, bijvoorbeeld 

via de KWR, WUR en STOWA. Er loopt landelijk onderzoek op dit onderwerp. 

Wie betaalt: Het bepalen van effectiviteit van maatregelen in de medicijnketen (breed) is  iets van 

landelijke of Europese schaal. Minimaal moet dit komen vanuit de waterschappen via de STOWA, 

van de drinkwaterbedrijven via KWR, ook met RWS (landelijk) / Het Rijk zal afstemming gezocht 

worden. Daarnaast kan gedacht worden aan de farmaceutische industrie en andere betrokken 

partijen in de medicijnketen. Betaling speelt minder als gebruik gemaakt kan worden van lopend 

onderzoek. 

 

5. Bronaanpak in beheergebied  

Parallel aan de voorgaande projecten wordt ingezet op bronaanpak in het beheergebied, dit is nu al 

een ambitie van HHNK. Dit wordt ook in de planperiode voortgezet: adviseren ziekenhuizen en 

zorginstellingen bij nemen bronmaatregelen (bijvoorbeeld Pharmafilter). Inzet op bewustwording 

medicijngebruikers: juiste wijze inleveren medicijnen. Het afstemmen met farmaceutische industrie 

valt buiten de scope van het beheergebied, en valt binnen het traject van de medicijnketen 

genoemd bij activiteit 4. 

Wie: HHNK en ander betrokken partijen waar mogelijk. Bijvoorbeeld Milieufederatie NH in 

publiekscampagne. 

Wie betaalt: deze benadering is nu al onderdeel van HHNK’s taakuitvoering. Waar mogelijk wordt 

medefinanciering gezocht, bijvoorbeeld bij campagnes gericht op medicijngebruikers. 

 

Wat moet er in de periode van dit voorjaar tot 1 januari 2016 gebeuren? 

 Een grove verkenning van de consequenties van beschreven ambities voor deelnemende 

partijen, zodat directies en besturen weten wat dit betekent. 

 Eventuele op en aanmerkingen (bijvoorbeeld na brede bijeenkomst 15 mei en vanuit 

inspraakprocedure) op de inhoud van beschreven gezamenlijke ambitie zullen in het bouwteam 

verband worden verwerkt.  

 De contacten tussen deelnemende partijen op dit thema worden aangehouden, zodat de 

ambities en afspraken niet te ver wegzakken tot aan 1 januari 2016. 

 Afstemming lopende meetprogramma’s HHNK en PWN. 

 Waar mogelijk landelijke onderzoeksprogramma’s beïnvloeden in lijn met de ambities in deze 

bouwsteen. 

 



WWWAAATTTEEERRRPPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   NNNOOOOOORRRDDD---HHHOOOLLLLLLAAANNNDDD   BBBOOOVVVEEENNN   HHHEEETTT   NNNOOOOOORRRDDDZZZEEEEEEKKKAAANNNAAAAAALLL   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bouwstenendocument 

 
 

58 

 

Schema vervolgtraject bouwsteen L Medicijnresten & hormoonstoffen 

 

 Tot 1-1-2016 2016-2021 WIE maken 

mogelijk1 

Benodigde 

middelen 

Voorbereidende stappen 

Bepalen verdeling 

inzet geld en fte onder 

belanghebbende 

partijen. 

Najaar 2014: 

Afspraken maken over 

inzet geld en fte 

In samenwerking 

bouwsteen uitvoeren. 

PWN, HHNK, 

RWS2, Provincie 

Noord-Holland 

Capaciteit in 

uren 

Projectgroep formeren Najaar 2014:  

Projectleider 

benoemen. 

Projectleden 

benoemen, uit 

betrokken partijen. 

Bepalen deelname 

vanuit kennisinstelling 

(die betrokken waren 

bij opstellen 

bouwsteen). 

LTO aanhaken.. 

 PWN, HHNK, RWS, 

Provincie Noord-

Holland 

 

Mogelijk: 

Alterra, IMARES, 

KWR 

 

LTO? 

Capaciteit in 

uren, geld (bij 

betrekken 

kennisinstellin

gen in 

projectgroep) 

1. Bepaling uitgangssituatie 

 Afstemming 

bestaande monitoring 

op nieuwe 

monitoringsbehoeften 

 HHNK en PWN Capaciteit in 

uren 

 Najaar 2014/ begin 

2015: 

In beeld brengen 

nationale en 

internationale 

onderzoeken en 

projecten 

 PWN, HHNK, RWS, 

Provincie Noord-

Holland 

 

Mogelijk 

opdrachtnemers: 

Alterra, IMARES, 

KWR, STOWA 

Capaciteit in 

uren,  

of bij 

uitvoering via 

STOWA of 

kennisinstellin

g: geld 

 2015: 

Aanknoping zoeken bij 

landelijke 

onderzoeksprogramm

a’s 

 HHNK en PWN Capaciteit in 

uren 

2. Modelstudie Hotspots (beheergebied HHNK) 

In kaart brengen 

hotspots 

aanwezigheid 

medicijnresten en 

hormoonstoffen in 

oppervlaktewater. 

Najaar 2014: STOWA 

uniforme methodiek 

voor waterschappen 

gereed. 2015: 

uitvoeren modelstudie 

(incl. gegevens 

verzamelen, analyse). 

 PWN, HHNK, RWS, 

Provincie Noord-

Holland 

 

Opdrachtnemers: 

kennisinstellingen/ 

STOWA, etc. 

Capaciteit in 

uren, geld, 

commitment 
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 Tot 1-1-2016 2016-2021 WIE maken 

mogelijk1 

Benodigde 

middelen 

3a. Veldstudies hotspots 

Bij hotspots 

onderzoek naar effect 

aanwezige stoffen op 

ecologie, volks- en 

diergezondheid en 

drinkwaterbereiding. 

 Uitvoering in 2016 

a. een uniforme en 

(inter-) nationaal 

geaccepteerde, effect 

gerichte, testmethode 

selecteren of 

ontwikkelen. 

I&M, 

Waterschappen, 

Drinkwaterbedrijve

n, 

Farmaceuten? 

 

Sponsors: 

PWN, HHNK, RWS, 

Provincie Noord-

Holland 

 

Opdrachtnemers: 

kennisinstellingen/ 

STOWA, KWR, etc. 

Geld en 

commitment 

  b. Effectstudie in 

Hollands 

Noorderkwartier 

PWN, HHNK, RWS, 

Provincie Noord-

Holland 

 

Opdrachtnemers: 

kennisinstellingen/ 

STOWA, KWR, etc. 

Capaciteit in 

uren, geld, 

commitment 

3b. Hotspot drinkwaterwinning Andijk 

Onderzoek naar de 

aanwezigheid van 

medicijnresten en 

hormoonstoffen nabij 

de drinkwaterwinning 

in Andijk. 

Planning en uitvoering 

vanuit gebiedsdossier 

IJsselmeer. 

 PWN, RWS Midden-

Nederland, 

Provincie Noord-

Holland, HHNK 

 

4. Effectiviteit van maatregelen 

Onderzoek naar de 

kosten en effectiviteit 

van 

zuiveringsmaatregelen 

 Uitvoering 2017 – 

2018: 

Overeenstemming 

Europees/ nationaal 

over op welke stoffen 

de focus ligt,  

Ook onderzoek naar 

alternatieve 

maatregelen in 

medicijnketen.  

Rekening houden met 

positieve ‘bijvangst’ 

van andere micro-

verontreinigingen 

I&M, 

Waterschappen, 

Drinkwaterbedrijve

n, 

Farmaceuten, 

zorgsector, 

zorgverzekeraars, 

etc. 

 

Sponsors (via bijv. 

STOWA): 

PWN, HHNK, RWS, 

Provincie Noord-

Holland 

 

Opdrachtnemers: 

kennisinstellingen/ 

STOWA, KWR, 

WUR, etc. 

Capaciteit in 

uren, geld, 

commitment 
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 Tot 1-1-2016 2016-2021 WIE maken 

mogelijk1 

Benodigde 

middelen 

5. Bronaanpak in beheergebied 

Adviseren 

zorginstellingen, 

vergroten 

bewustwording. 

Loopt nu al bij HHNK: 

adviseren 

ziekenhuizen en 

zorginstellingen bij 

nemen 

bronmaatregelen 

(bijvoorbeeld 

Pharmafilter). Inzet 

op bewustwording 

medicijngebruikers, 

ook vanuit landelijke 

schaal. 

 HHNK en ander 

betrokken partijen 

waar mogelijk. 

Bijvoorbeeld 

Milieufederatie NH 

in 

publiekscampagne. 

Capaciteit in 

uren, geld 

 
1 Dit zijn de partijen die naar verwachting kunnen bijdragen in geld en uren. Er zijn meer partijen 

betrokken bij deze bouwsteen (zie bouwsteendocument) 
2 RWS = Rijkswaterstaat West-Nederland Noord 
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Bouwsteen M                                            
‘Voldoende (zoet) water:                                      

niet zo vanzelfsprekend als u denkt’ 

 

Auteurs: Dennis Kos (HHNK, trekker), Els Zwartendijk (Staatsbosbeheer), Dion Koens 

(Gemeente Den Helder), Anneke Houdijk (Provincie Noord-Holland), Vincent Linderhof 

(LEI) en Jos Dekker (PWN, sponsor) 
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Probleemstelling 

Onbegrensde beschikbaarheid van voldoende water van gewenste kwaliteit op elk moment van het 

jaar is in de toekomst niet meer vanzelfsprekend. Dit is nog onvoldoende doorgedrongen bij 

gebruikers. 

In de toekomst zullen overheden en gebruikers samen aan de slag moeten, ieder in hun eigen rol 

om de watervoorziening op orde te houden. 

 

Toelichting  

Ons (zoete) water komt grotendeels uit het Markeermeer/IJsselmeer vanaf de Rijn. De Rijn 

verandert steeds meer van een smeltrivier in een regenrivier. Hiermee vermindert een constante 

wateraanvoer vanuit die kant. Daar bovenop zullen er door de klimaatverandering langere droge 

periodes komen. 

De vanzelfsprekendheid dat de toevoerkraan vanuit het IJsselmeer/Markermeer altijd water kan 

leveren is er dan niet meer. Dat gaat tot grote knelpunten leiden, bijvoorbeeld voor het 

doorspoelen van de landbouwgronden tegen de verzilting. 

Het besef van deze problematiek begint te groeien bij de overheden en terreinbeherende 

organisaties. Dit blijkt onder andere uit het feit dat op diverse plekken projecten lopen of in gang 

worden gezet om hier een oplossing voor te zoeken. Noord-Hollandse voorbeelden zijn: 

Spaarwater, Schoonwatervallei, pilot Zoetwatervoorziening Texel, Schermer, Haarlemmermeer, 

Koegraspolder en Oostpolder. 

Daarentegen wordt de urgentie van dit naderende probleem nog onvoldoende herkend door de 

agrariërs. Dit is echter wel  een voorwaarde om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. 

Het is van een maatschappelijk belang (dus het overstijgt het belang van individuele organisaties) 

om samen te zoeken naar de borging van de zoetwatervoorziening nu en in de toekomst. Dit is 

maatwerk per regio. Wij stellen ons daarbij het volgende proces voor. 

 

Stap 1. Probleemherkenning (provinciaal niveau) 

Tekort aan water wordt nog bijna niet gevoeld. Uit de praktijk van de proefprojecten blijkt dat  

goede voorlichting en communicatie werken om het probleem van zoetwatertekort te herkennen. 

In de voorlichting en communicatie moet helder en scherp worden verwoord welke dilemma’s er 

zijn voor welke gebruikers. Immers, iedere gebruiker heeft andere randvoorwaarden met 

betrekking tot water: zo is voor agrariërs voldoende zoet water van belang voor het doorspoelen 

tegen verzilting, voor natuur is vooral waterkwaliteit van belang, passend bij de natuurdoelstelling 

van de betreffende terreinen. Dat kan zilt zijn, of juist zoet en voedselarm. Recreatie stelt weer 

heel andere eisen aan het water. Er zal in kaart gebracht moeten worden wat de minimale 

behoeftes zijn ten aanzien van de hoeveelheid en zoetheid van het water. 

Dit moet zowel door algemene voorlichting maar daarnaast ook juist in de regio’s in 

gebiedsprocessen, samen met alle partijen plaatsvinden. Deze gebiedsprocessen vinden plaats op 

initiatief van de overheid, provincie of waterschap, dit is afhankelijk van het gebied.  

 

 

 

Stap 2. Helder maken wat de overheden kunnen (nationaal en regionaal niveau) 

Overheden (met name waterschappen) zullen moeten aangeven wat zij in de toekomst nog kunnen 

regelen/organiseren om de dreigende tekorten te voorkomen. Ofwel, waar ligt de grens van het 

voorzieningenaanbod vanuit de overheden voor voldoende water? Wat kan de overheid nog leveren 

en garanderen? 

 

Stap 3. Vertaling van deze mogelijkheden per regio. (gebiedsniveau) 
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Voor iedere regio zullen de grenzen van wat overheden kunnen bieden, verschillen. Er moet een 

vertaling per regio komen. Immers, op sommige plaatsen is verzilting een groot probleem, op 

andere de toevoerproblematiek, elders weer de kwaliteit of het benutten van duinwater etcetera. 

 

Stap 3. Voelen van urgentie (gebiedsniveau) 

Pas als je weet wat het probleem is, en je weet ook wat de wensen en de grenzen zijn van andere 

partijen, besef je waar je als gebruiker zelf aan de slag moet. Dit is het gevoel van urgentie om zelf 

te handelen. Het betreft maatwerk per gebied, zowel wat er geleverd kan worden, als wat de 

bijdragen vanuit de gebruikers kunnen en moeten zijn. Maar ook welke kansen de gebruikers zien 

voor samenwerking tussen functies.  

Dit kan goed vormgegeven worden in een gebiedsproces. Het is in het belang van iedereen dat 

overheden  

deze processen te faciliteren. 

 

Stap 4. Gebiedsproces als maatwerk 

Het zoeken naar oplossingen kan goed opgepakt worden in een gebiedsproces. Samen kun je naar 

oplossingsrichtingen zoeken. Ook hierin kunnen overheden actief faciliteren (bijvoorbeeld door 

middel van een toolbox met mogelijke maatregelen om de waterproblematiek op lokaal niveau aan 

te pakken). 

 

Faciliteren en uitventen 

Op diverse plekken zijn al projecten met betrekking tot dit thema gaande of worden 

aangezwengeld. Het is daarom niet logisch om een pilotproject te starten, maar zinvoller om de 

bestaande initiatieven goed te faciliteren en de resultaten daarvan goed uit te venten.  

 

Schema vervolgtraject bouwsteen M  

 

Acties 

 

Tot 1-1-2016 2016-2021 Mogelijke 

betrokkenheid? 

Benodigde 

middelen 

Samenwerking     

Commitment van partners Gezamenlijke visie 

opstellen, eenduidige 

boodschap uitdragen 

   

Praktijkdagen Gebiedsgewijs en 

gezamenlijk (met 

agrariërs) metingen 

verrichten aan 

verzilting en 

verdroging 

Uitkomst/inzicht 

vertalen in aangepast 

perceelbeheer en 

bedrijfsvoering. 

Normvoorschriften?  

Waterschap, 

kennisinstituten, 

LTO/KAVB, 

ANV’en 

Commitment, 

capaciteit 

Gezamenlijk 

communicatietraject, 

Voorlichting burgers en 

bedrijven ‘eindigheid 

zoetwatervoorraad’. 

Aanstellen 

coördinatoren, 

brochures/campagne, 

social media. 

Inhoudelijk bijdragen 

aan museum 

Klimaatverandering 

in het landschap 

Landelijke campagne 

Verdroging/Verzilting 

Rijk, Provincie, 

gemeente, 

waterschap, PWN 

Commitment, 

geld, 

capaciteit 

Toeleveringsbedrijven 

benaderen om boodschap 

uit te dragen 

Draineerbedrijven, 

loonwerkers en 

machineleveranciers 

voorlichten 

 

Normvoorschriften? HHNK Commitment, 

capaciteit 
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Acties 

 

Tot 1-1-2016 2016-2021 Mogelijke 

betrokkenheid? 

Benodigde 

middelen 

Vraag stimuleren naar 

brak/zilt tolerante 

producten. Zilte 

proefboerderij 

Proeverijen 

stimuleren/ 

ondersteunen 

Communicatietraject. 

Klimaatmenu? 

LTO en ANV-en, 

MKB/Horeca 

Commitment, 

Geld 

     

Wet en regelgeving     

Vergunningverlening 

sneller 

Taakverdeling m.b.t. 

grondwaterbeheer 

duidelijk afspreken, 

Pilot Sneller en Beter 

(pilot omgevingswet) 

Samenwerking tussen 

vergunningverlenende 

instanties 

Rijk, Provincie, 

gemeenten en 

waterschap. 

Commitment, 

capaciteit 

Pilot Omgevingswet Pilot ‘Sneller en 

Beter’ en Pilot 

‘Omgevingsvisie’ 

 Rijk, Provincie, 

gemeenten en 

waterschap. 

Commitment, 

capaciteit 

(Min. IenM 

heeft geld 

beschikbaar) 

Onderzoek en Innovatie     

Kennis m.b.t. 

zoetwatertekort, 

verspreiding/doorspoeling 

en verzilting presentabel 

maken voor groot publiek 

Feitenkaarten en 

brochures maken en 

informatie publiceren 

op websites. Lering 

trekken uit 

voorbeeldprojecten/ 

pilots 

 Provincie, 

waterschap en 

gemeenten 

Commitment, 

capaciteit, 

geld 

Er is kennis over zuinig 

omgaan met water 

(druppelirrigatie, 

zoetwaterlens, 

waterbufferen,bodemvocht,  

zoute teelten) 

Uitvoeren 

praktijkonderzoeken 

en uitdragen kennis 

Resultaten onderzoek 

implementeren in de 

normvoorschriften 

Waterschap, 

leidingbeheerders, 

norm en kennis 

instituten 

Capaciteit, 

geld, 

commitment 

MKBA analyse wordt 

meegenomen in 

beoordeling en afweging 

keuzes 

(voorzieningenniveau) 

 Ontwikkelen methode 

om tot een goede en 

gedragen MKBA 

analyse te kunnen 

komen 

Provincie, 

gemeente, 

waterschappen, 

LTO/KAVB  

Capaciteit, 

geld, 

commitment 

Subsidie communicatie 

producten en initiatieven 

GLB/POP3  Provincie, 

waterschap, Rijk? 

Geld, 

capaciteit 

Onderzoek naar 

verdienmodellen (inclusief 

alternatieven) 

Beschikbare 

informatie bundelen 

en verspreiden 

Mogelijkheden voor 

alternatieven bieden 

via ruimtelijke 

ordening 

Provincie, 

gemeenten, 

Kennisinstituten 

Commitment, 

geld, 

capaciteit 
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Bouwsteen N                                      
‘Welke waterkwaliteit willen we met z’n allen?’ 

& 

 

Bouwsteen P 

‘2e Fase KRW doelen, doelbereik en maatregelen’ 

 

 

 Auteurs: Ron van der Zaken en Henk Bouman (HHNK) met medewerking van ruim 90 personen 

vanuit diverse organisaties.
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De taal van de KRW is er een van chemische en ecologische normen. Die normen vormen een 

structuur die alle EU-landen hanteren. Daarbij gaat het om honderden verschillende parameters 

onderverdeeld in: 

 Chemie: zeer giftige en niet of moeilijk afbreekbare stoffen zoals kwik en cadmium. 

 Ecologie: naast planten en dieren ook een groot aantal stoffen. Dit zijn stoffen die van nature 

in het water voorkomen (zuurstof, fosfor, chloride) en systeemvreemde stoffen (koper, zink en 

moderne gewasbeschermingsmiddelen). 

 
Uit de verzamelde informatie van vele betrokkenen in het gebieds- proces blijkt dat de variatie 

in ons gebied en het gebruik van water meer maatwerk en flexibiliteit vraagt dan de KRW biedt. 

Daarom willen we rekening houden met verschillende, soms tegengestelde belangen en ideeën 

van gebruikersgroepen over schoon en gezond water. 

 

Visserij 

Vertegenwoordigers van de (sport)visserij noemen voldoende leefgebied en vrij verkeer zonder 

blokkades als belangrijkste kwaliteit. Te veel waterplanten in het water wordt als negatief 

bestempeld. Water kan voor vissers ook te schoon zijn. 

 

Natuurbescherming 

Voor de natuurbeschermingsorganisaties staan het realiseren van de natuur en het vergroten van 

de biodiversiteit bovenaan. 

De waterkwaliteit moet dat doel ondersteunen. Het vasthouden van gebiedseigen water en het 

hanteren van een flexibel peil zijn hierbij belangrijk. 

 

Landbouw 

Hoewel brak water voor de natuur soms gewenst is, heeft de landbouw juist zoet water nodig. 

 

Drinkwater voor vee mag vooral geen giftige stoffen bevatten. Voor het vee is van belang dat 

water fris ruikt, helder is en dat de oevers voldoende stabiel zijn om te kunnen drinken. 

 

Voor de beregening van de gewassen is schoon water nodig dat vrij is van verontreinigingen, 

bacteriën en chemische stoffen. 

 

De landbouw hecht veel waarde aan een goed imago. De landbouw- sector heeft er belang bij 

om de maatschappij te laten zien hoe ze haar praktijk voortdurend aanpast aan nieuwe 

inzichten en technische mogelijkheden om waterverontreiniging te voorkomen. 

 

Recreatie 

Voor waterrecreanten staat beleving centraal. Waterbeleving draagt bij aan welzijn en 

welbevinden. De toegankelijkheid is daarbij een aandachtspunt. Mogelijkheden voor 

boottochtjes, paden langs het water voor wandelaars en fietsers, visplekken maar ook de 

gelegenheden om eendjes te voeren scoren goed. Recreanten en inwoners houden niet van 

rommel, zwerfvuil, dode vissen en kroos in het water. In principe zou je overal moeten kunnen 

zwemmen zonder je zorgen te maken over je gezondheid, zo vinden de vertegenwoordigers van 

recreanten. Voorlopig zijn ze al tevreden als HHNK de plaatsen waar veel recreanten komen, 

extra controleert en communiceert over de aanwezige kwaliteit. 

 

Tweede KRW-periode 2016-2021: Maatregelen 

Wij hebben samen met onze gebiedspartners de volgende criteria geformuleerd waaraan het 

maatregelenpakket voor de tweede KRW moet voldoen: 

 De focus mag minder op morfologische aanpassingen, bijvoorbeeld het wijzigen van de vorm 
van een sloot, maar vooral op: 

o Terugdringen van stoffenemissies vanuit de landbouw 
o Meer ecologisch beheer van het watersysteem 

Want juist daar liggen de beste mogelijkheden voor het verbeteren van de waterkwaliteit in 
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ons gebied. 

 Er moeten aangrijpingspunten zijn om de verschillende 

maatschappelijke gebruiksdoelen, die soms niet (helemaal) in lijn zijn met de KRW-doelen, 

toch goed te bedienen. 

 Er moet vooruit gekeken worden naar de mogelijkheden die het Europees landbouwbeleid 

biedt om ook de waterkwaliteit te verbeteren. Met name het derde Plattelandsontwikkeling- 

programma (POP3) biedt daarbij goede (financiële) mogelijkheden. 

 

Het maatregelenpakket moet flexibel zijn zodat we kunnen inspelen op toekomstige 

ontwikkelingen en kansen. En de aanwezige kennis en kunde bij onze partners moet optimaal 

worden benut. 

 

Centraal staat dat met het maatregelenpakket de basis wordt gelegd voor constructieve 

samenwerking en betrokkenheid. Hierdoor bereiken we veel meer en is het maatschappelijke 

rendement van de investeringen zo hoog mogelijk. 

 

Hierna volgen maatregelen die we in de tweede KRW periode willen nemen. 
Voor de tweede KRW-periode zijn de maatregelen verdeeld in de volgende clusters: 

- Inrichting 

- Beheer 
- Emissies stoffen landbouw 

- Beschermde gebieden 
- Voorkomen overdracht van waterkwaliteitsproblemen 
- Monitoren, onderzoek en innovaties 
- Samenwerking en saamhorigheid 

 

Inrichting 

 Aanleggen 103 km natuurvriendelijke oevers waarvan 60 km in samenwerking met anderen 

 Oplossen 26 vismigratie knelpunten waarvan 14 in samenwerking met anderen 

 Realiseren 6 integrale plannen en het belang van waterkwaliteit beter inbedden in reguliere 
taakuitoefening 

 Stimuleren en ondersteunen van goede plannen voor de waterkwaliteit van  

gemeenten en grondeigenaren 

 

Beheer 

 Ecologisch beheer 1625 km bestaande rietoevers 
 Benutten 2350 ha theoretisch beschikbare ruimte in systeem voor meer plantengroei 

 Kwaliteitsbaggeren 20 ernstig verontreinigde locaties en ca. 180.000 m3 onderhouds-baggeren 

 Verdere automatisering peilbeheer 
 Ondersteunen actief visstandbeheer zoals aal over de dijk en recreatieve uitzet 

 Verwijderen van vuil, kroos- en deklagen 

 

Emissies stoffen landbouw 

 Gezamenlijke factfinding, verder uitrollen project Schoon erf, schone sloot 

 Stimuleren en ondersteunen agrarische sector bij ontwikkelen en uitrollen van innovatieve 

maatregelen 

 Collectieve overeenkomsten sluiten over levering van blauwe maatregelen en -diensten 

door de agrarische sector 

 

Beschermde gebieden 

 Betere afstemming tussen Natura 2000 en de KRW met provincie en natuur-beschermers 

 Noodzakelijke maatregelen voor de officiële zwemwaterlocaties worden in de eerste KRW-

periode afgerond 

 Voor het drinkwaterinnamepunt Noord-Hollands Duinreservaat periodiek een 

gebiedsschouw uitvoeren samen met partners 
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Voorkomen overdracht van waterkwaliteitsproblemen 

 Vismigratie en uitstoot van nutriënten beter in beeld brengen op blauwe knooppunten, samen 

met Rijkswaterstaat 

 Inhoud blijven geven aan onze autonome taak: het zuiveren en transporteren van afvalwater 

 

Monitoren, onderzoek en innovaties 

Door de KRW is het meten van de waterkwaliteit in Europa genormaliseerd. Ons Basismeetnet 

Waterkwaliteit is daarop aangepast. Maar we doen meer: 

 Meetnet bestrijdingsmiddelen 

 Meetnet Zwemwater 

 Modelstudies 
 Onderzoek, zelf of in samenwerking met anderen 
 Ontwikkelen innovatieve oplossingen voor problemen om slimmer ons werk te kunnen 

doen 

 

Samenwerking en saamhorigheid 

Wij  informeren en consulteren het publiek en moedigen actieve betrokkenheid aan. Wij willen dit 
in de tweede KRW-periode nog sterker inzetten met: 

 Communicatie 

 Educatie 

 Samen monitoren 

 

 

 

 

Bijlage: 

 Boekje Schoon en gezond water - KRW 2016-2021 (pdf) 

 Maatregelenposter KRW (pdf)  

http://www.hhnk.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/229222/krw_boekje_versie_september_2014.pdf
http://www.hhnk.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/229222/krw_boekje_versie_september_2014.pdf
http://www.hhnk.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/229222/maatregelenposter_krw.pdf
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Bouwsteen O                                     
‘Samen werken aan goed bodembeheer’ 

 

Auteurs: Stephan Langeweg (HHNK, trekker), Cor de Graaf (LTO), Robert Sabée 

(Provincie Noord-Holland), Peter Schipper (Alterra), Jan Apeldoorn (KAVB), Marcel 

Boomgaad (HHNK), Ben Eenkhoorn (HHNK), Nicko Straathof (Natuurmonumenten) en 

Tim van Hattum (Alterra, sponsor)   
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Waar gaat de bouwsteen over? 

In toenemende mate is er vanuit de landbouwsector en de waterbeheerders aandacht voor de wijze 

waarop het bodembeheer kan worden verbeterd. Vanuit de landbouwsector is duidelijk dat 

bodemverdichting een toenemende zorg is en dat uitgekiend bodembeheer de bodemkwaliteit 

verbetert (bodemstructuur, biodiversiteit, voorkomen bodemverdichting) en zo de gewasproductie 

verhoogt. Dit levert ook indirect baten voor de agrarische bedrijfsvoering, lagere 

bedrijfseconomische risico’s bij extreme buien (minder plasvorming), afnemende behoefte 

beregening en wateraanvoer, minder noodzaak voor chemische bestrijding van plagen, minder 

aanvoer van kunstmest en het beter kunnen sluiten van organische stofkringlopen op het bedrijf.  

Een goede kwaliteit van agrarische bodems heeft ook belangrijke voordelen voor de 

waterbeheerder. Water wordt beter in de bodem vastgehouden, wateraanvoer en onttrekking voor 

beregening kan worden beperkt en intensieve buien worden beter verwerkt. Hierdoor neemt snelle 

oppervlakkige afstroming af en zo ook de uit- en afspoeling van nutriënten, bestrijdingsmiddelen 

en zware metalen. Duurzaam bodembeheer draagt aldus bij aan een robuuster watersysteem en 

biedt voor agrariërs een aantrekkelijk economisch perspectief.  

Kortom zowel voor de waterbeheerder als agrarische ondernemers biedt duurzaam bodembeheer 

perspectieven. De vraag is welke maatregelen voor duurzamer bodembeheer nodig en nuttig zijn 

en hoe de waterbeheerder bodembeheermaatregelen kan afwegen tegen andere maatregelen om 

het watersysteem te verbeteren. Daar richt de bouwsteen Samen werken aan goed Bodembeheer 

zich op. 

 

Afbakening 

Nu zijn er tal van facetten en type gebieden die vallen onder bodembeheer. In het bouwteam is dit 

afgebakend om zo goed mogelijk toe te spitsen op facetten waar het Waterschap echt baat bij kan 

hebben en op initiatieven die vanuit de landbouwsector lopen waarop aangehaakt kan worden. Dit 

levert de volgende afbakening: 

Type bodembeheer: ●     agrarisch bodembeheer (grondgebonden teelten) 

Type gebieden:  ●     landelijk gebied, landbouwgronden 

Focus watersysteem: ●     verbeteren waterkwaliteit, met name terugdringen nutriënten belasting 

 Verbeteren retentie bodemwater om zo effecten van droogte tegen te 

gaan 

Bodembeheermaatregelen: 

 maatregelen om de bodemstructuur van landbouwbodems te 

verbeteren 

 verhoging organische stofgehalte in bollenteelt op zand 

 alternatieven voor reguliere aanwending (drijf)mest en minder 

kunstmest 

 bodembeheer maatregelen om nutriënten in de bodem beter te  

benutten 

 bodembeheer maatregelen waardoor af- en uitspoeling nutriënten e.a. 

contaminanten afneemt 

Facetten die dus niet meegenomen worden zijn bodems en af/ontwatering stedelijk gebied, 

natuurbodems, kassen en andere niet grondgebonden teelt. In hoeverre bodemverdichting leidt 

verhoogde piekafvoeren en wateroverlast is niet bekend en dient eerst te worden verkend. 

 

Wat willen we in 2021 bereikt hebben? 

In 2021 hebben de agrarische sector en HHNK een duidelijk beeld wat de effecten zijn van 

bodembeheermaatregelen op de gewasproductie en het watersysteem. Hierbij hebben zij ervaring 

opgedaan in samenwerkingsprojecten waarin maatregelen zijn uitgevoerd en geëvalueerd om de 

kwaliteit van landbouwbodems te verbeteren. Dit betreft maatregelen zoals het verhogen van 
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organisch stofgehalte, alternatieve grondkering, dieper wortelende gewassen, pendelwormen, 

alternatieven voor het injecteren van mest, maatregelen om organisch stofkringlopen te sluiten en 

het verwerken van gecomposteerd riet van natuurgebieden. De opgedane kennis en ervaring is 

gebundeld in een toolbox die snel inzicht geeft in a) waar welke maatregelen mogelijk en zinvol 

zijn, b) wat de potentiele effecten zijn op het watersysteem en gewasproductie, c) kosten. Ook 

geeft de tool de rekenparameters om de effecten op het watersysteem door te rekenen met de 

geohydrologische en hydrologische modellen.  

 

Hoe draagt dat bij aan de koers die we in de Deltavisie verwoord hebben?  

Het draagt bij aan de zoetwater strategie doordat regenwater beter in de landbouwbodems wordt 

vastgehouden en de vochthuishouding van de bodem beter functioneert tijdens weersextremen 

(droge en natte perioden). De bodembeheermaatregelen zijn daarmee een effectieve adaptatie op 

klimaatverandering en maken het watersysteem meer zelfvoorzienend.  

Het draagt ook bij aan de strategie voor schoon water, omdat door uitgekiende 

bodembeheermaatregelen de uit- en afspoeling van nutriënten en verontreinigende stoffen 

afneemt. 

 

Wat moet er in de periode van dit voorjaar tot 1 januari 2016 gebeuren? 

In eerste instantie moet worden vastgesteld of aanpassingen in het bodembeheer tot een 

betekenisvolle  verbetering kan leiden voor waterkwaliteit en watertekort/overlast. Het mogelijke 

effect  worden verkend met drie acties: 

1. Vaststellen welke waterlichamen / gebieden  zich vanuit perspectief van zowel HHNK maar 

zeker ook de agrariërs mogelijk perspectief bieden voor bodembeheer. Hiervoor mogelijk 

enkele criteria uitwerken. 

2. Voor deze waterlichamen / gebieden aan de hand van de achtergrondstudies en mogelijk wat 

aanvullende modellering bepalen wat het effect is (ordegrootte) van het bodembeheer op 

concentraties P en N in het water. Onder realistische aannames: niet alle agrariërs zullen willen 

meewerken. 

3. Verkenning bodemverdichting: waar speelt dit, wat zijn effecten  op het watersysteem.  

Als er voldoende perspectief is, dan kunnen onderstaande acties worden opgepakt: 

4. Overzicht mogelijke maatregelen mineralenmanagement om de belasting van het 

watersysteem met nutriënten terug te dringen. Per type gebied kan vanuit de studies naar de 

achtergrondbelasting aangegeven worden waar welke maatregelen zinvol en effectief zijn.  

5. HHNK gaat met LTO-N en de KAVB1 projecten opstarten waar in de praktijk geëxperimenteerd 

wordt om het organisch stofgehalte van zandbodems met bollenteelt te verhogen. Hierin wordt 

met het Rijk bekeken in hoeverre belemmeringen vanuit de mestwetgeving kunnen worden 

weggenomen. Uitvoering door HHNK, LTO-N en KAVB 

Wat moet in de planperiode 2016 tot 2021 gebeuren?  

1. Opstarten praktijkprojecten voor verhoging organisch stofgehalte in zandbollen gebied 

2. Praktijkproeven voor bodembeheermaatregelen in overige landbouwgebieden   

3. Opstarten praktijkprojecten voor uitgekiend mineralenmanagement die bijdragen om de 

nutriënten uitspoeling te verminderen (en gelijktijdig ook het organisch stofgehalte te 

verbeteren) 

4. Identificatie en selectie probleemgebieden bodemverdichting 

5. Praktijkproeven om bodemverdichting te voorkomen en bestaande verdichting op te heffen 

6. Modelverkenning effecten bodembeheermaatregelen op het watersysteem (SWAP, Modflow en 

Sobek) 

                                                
1 Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur  

(KAVB) is een branchevereniging voor de bloembollensector. http://www.kavb.nl  

http://www.kavb.nl/
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7. Opstarten specifieke monitoring bodemkwaliteit, gericht om inzicht te verwerven in de effecten 

van verbetering van de bodemstructuur op het watersysteem 

8. Ontwikkelen toolkit bodembeheermaatregelen 

9. Afweging bodembeheermaatregelen t.o.v. andere maatregelen  

10. Ontwikkelen beleid HHNK voor sturing op agrarisch bodembeheer 

 

Wie gaat dat doen? Wie betaald wat? 

De genoemde activiteiten zullen worden uitgevoerd door HHNK, LTO-N, KAVB en de Provincie. 

Alterra zal ondersteuning bieden voor inzet van specifieke expertise op het gebied van 

agrohydrologie en bodemkwaliteit. De kosten verdeling zal nader worden bepaald als de 

activiteiten en de rollen van de deelnemers hierbij nader zijn uitgewerkt. Uitgangspunt is dat een 

gedeeld belang tot uitdrukking komt in de verdeling van kosten (geld in in-kind). 

 

Schema vervolgtraject bouwsteen O  

De acties beperken zich tot 1-1-2016, omdat nog niet duidelijk is wat er na de die datum gebeurt. 

Dat hangt af van de verkenning en het go/no go besluit.   

 

 Tot 1-1-2016 Mogelijke 

betrokkenheid? 

Benodigde 

middelen 

Onderzoek en 

Innovatie 

   

Uitwerken in hoeverre 

Bouwsteen O 

betekenisvol bij kan 

dragen aan 

verbeteren 

waterkwaliteit (als 

onderbouwing voor 

go/no go na 1/1 

2006) 

Vaststellen welke waterlichamen / 

gebieden,  vanuit perspectief van zowel 

HHNK maar zeker ook de agrariërs,  

mogelijk perspectief bieden voor 

bodembeheer. Hiervoor mogelijk enkele 

criteria uitwerken. 

Waterschap, LTO, NBO 

(NM), en kennisinstituut 

(Alterra) 

Capaciteit, 

geld, 

commitment 

 Voor deze waterlichamen / gebieden aan 

de hand van de achtergrondstudies en 

mogelijk aanvullende modellering bepalen 

wat het effect is (ordegrootte) van het 

bodembeheer op concentraties P en N in 

het water. Onder realistische aannames: 

niet alle agrariërs zullen willen 

meewerken. 

 

Waterschap, LTO, NBO 

(NM), en kennisinstituut 

(Alterra) 

Capaciteit, 

geld, 

commitment 

 Verkenning bodemverdichting: waar 

speelt dit, wat zijn effecten  op het 

watersysteem 

Waterschap, LTO, NBO 

(NM), en kennisinstituut 

(Alterra) 

Capaciteit, 

geld, 

commitment 

 Verkenning  draagvlak bij de agrarische 

sector (als voorwaarde voor go/no go) 

LTO (ism andere 

partijen) 

Capaciteit 

 Go /no go besluit voor  nadere uitwerking 

Bouwsteen O na 1/1 2016 

Waterschap, LTO, NBO 

(NM), en kennisinstituut 

(Alterra) 

Capaciteit 
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Bijlagen en toelichtingen bij de 

bouwstenen 

 

Inhoud: 

Bijlagen bouwsteen A      

Bijlagen bouwsteen B     

Bijlagen bouwsteen D & E      

Bijlagen bouwsteen F      

Bijlagen bouwsteen G       

Bijlagen bouwsteen J       

Bijlagen bouwsteen K     
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Bijlagen bouwsteen A – Welke dijken tellen mee? 
 

Bijlagen  - “Welke dijken tellen mee? Een verdiepingsslag op het 

veiligheidsdenken” 

 

Bijlage 1 - Toelichtend en/of aanvullend op de tekst de volgende punten:  

 

. Het bij a) benoemde te maken en af te stemmen beleid, betreft in de planperiode onder andere 

de toetsing van de keringen voor 2017 en de provinciale omgevingsvisie. 

 

. Bij het bepalen van de nieuwe normering (risico-benadering) wordt uitgegaan van standzekere 

regionale keringen. De regionale keringen dragen dus bij aan het behalen van de 

waterveiligheidsnorm. 

Voor de primaire keringen zijn zowel het Rijk als HHNK verantwoordelijk en dragen financieel bij.  

Voor de regionale keringen draagt HHNK verantwoordelijkheid en zorgt voor de gehele financiering 

voor het beheer daarvan. 

Bij een andere basis voor de normering past een ander financieringsarrangement. 

 

 

Bijlage 2  - Afbeeldingen 

 

 

 

 

De snelweg A8 is overstroomd bij Kolbermoor in Duitsland (bron: www.nrc.nl, foto AP / Peter 

Kneffel).  

 

http://www.nrc.nl/
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Rozewerf op Marken (bron: Hendrik van Kampen). 
 

 
Rozewerf op Marken (bron: Eus Nieuwenhuizen Fotografie) 
 

 
Typerende terp met boerderij (bron: waterbodem, inspectie leefomgeving en transport)  
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Overstromingsinformatie Marken. De werven blijven droog. 

 

 

 

 

 

 

Watersnoodramp Bergen op Zoom – spoorlijn (bron: ANP- archief). 
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Watersnoodramp Moerdijk– spoorlijn (bron: ANP- archief). 

 

 

Opdracht aan bouwteam A  

Alle Welke dijken tellen mee! ?  Een verdiepingsslag op het veiligheidsdenken. 

Neem alle dijken in NH boven het Noordzeekanaal mee in de veiligheidsdiscussie. De koppeling 

van primaire en regionale keringen in een compartimenterend netwerk kan de veiligheid van 

verschillende gebieden sterk vergroten. De kans op een overstroming is nooit nul. Maatregelen in 

het gebied zelf kunnen ervoor zorgen dat in geval van een overstroming de situatie nog enigszins 

beheersbaar is. Enerzijds gaat het om het aanwijzen en normeren van keringen in ons gebied die 

een compartimenterende werking hebben in relatie tot het primaire systeem. Anderzijds gaat het 

om het verder vergroten van de waterrobuustheid van ons gebied door bij de versterking van 

regionale keringen, maar ook bij de aanleg of groot onderhoud van wegen en andere 

lijnelementen, na te gaan in hoeverre deze maatregelen (in aangepaste vorm) eveneens het water 

kunnen tegenhouden, vertragen of kunnen dienen als evacuatieroute.  

 

We kunnen nog verder gaan: hoe kunnen en willen we a) bij nieuwbouw en herstructurering 

waterveiligheid een rol geven in de planuitwerking? en b) vitale functies en kwetsbare objecten in 

ons gebied beter beschermen? Deze benadering zou het denken over veiligheid in het gebied 

concreter kunnen maken en meehelpen aan het veiligheidsbewustzijn. Het is een verdieping van 

het bestaande veiligheidsconcept. 

 

In deze bouwsteen gaat het vooral over de mogelijkheden van gebiedscompartimentering. Er is 

eerst een verkenning mogelijk over de huidig compartimentering. Belangrijk vraagstuk is of het 

ons helpt Noord-Holland boven het Noordzeekanaal veiliger te maken, of differentiatie van 

veiligheid op een eerlijke en transparante manier aan te geven zonder de economie op bepaalde 

plekken op slot te zetten. 
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Bijlagen bouwsteen B –  

Multifunctionaliteit als sterkte 
 
Multifunctionele waterkering 
De primaire functie van een waterkering, bijvoorbeeld een dijk, is om de waterveiligheid van het 
achterliggende gebied te garanderen. Dat wil zeggen dat de waterkering te allen tijde voldoet aan 
de wettelijke normen voor waterveiligheid die door het rijk zijn vastgesteld. Noord-Holland kent al 

veel dijken die multifunctioneel gebruikt worden. 
In veel steden en dorpen is de dijk bebouwd, er direct naast of er bovenop, en op heel veel dijken 
liggen al van oudsher wegen, fiets- en wandelpaden. Ook het agrarisch medegebruik is van 
oudsher gebruikelijk. 
Medegebruik voegt, kortom, een functie toe aan de waterkering. Dat kan zijn de functie mobiliteit, 
natuur, recreatie, decentrale productie van de energie, opslag van zoetwater of ruimtelijke 
ontwikkeling. Ook bij medegebruik zal de waterveiligheid gewaarborgd moeten blijven. 

De laatste decennia heeft regelgeving en werkwijze in toenemende mate geleid tot 
monofunctionele dijken, die vaak in meer opzichten een barrière blijken te zijn. Een heroverweging 

hierop wordt breed gedragen wenselijk geacht. 
 
Ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit 
Provincie en gemeenten hanteren structuurvisies voor het invullen van omgevingsbeleid waar 

duurzaam ruimtegebruik, klimaatbestendigheid en ruimtelijke kwaliteit drie belangrijke 
kernwoorden zijn. Het concept van een multifunctionele dijk past daar naadloos bij. Wanneer 
gesproken wordt over medegebruik, dan is het nodig een breder gebied rond de waterkering te 
beschouwen. Bij medegebruik gaat het immers om een gebiedsgerichte aanpak waarbij sprake is 
van een integrale benadering en maatwerk en de dijkzone onderdeel is van het te beschouwen 
gebied. Het realiseren van meerwaarde staat voorop. Bij multifunctioneel gebruik is geen 
blauwdruk voorhanden want vele vormen van medegebruik zijn mogelijk. Innovatie in normering, 

regelgeving en techniek moeten multifunctioneel gebruik verder helpen ontwikkelen. Werken van 
grof naar fijn verdient daarbij de voorkeur zodat ruimte gecreëerd wordt voor participatie waarbij 
maatschappelijke vernieuwing en rendement voorop staan.  
 
Tijd 
Doorgaande bodemdaling en zeespiegelstijging zorgen dat de waterkeringen, net als in het 

verleden, ook in de toekomst regelmatig verhoogd en versterkt moeten worden. Het denken in 

tijdstappen (bijvoorbeeld van 5 - 10 - 50 – 100 of 200 jaar vooruit, of zelfs meer dan 200 jaar), 
kan behulpzaam zijn. Het uitvoeren van versterkingswerkzaamheden aan waterkeringen kunnen 
dan worden afgestemd op komende ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Dit vraagt om 
maatwerk en vergt een intensief samenwerkingsproces tussen betrokken partners.  
Het op elkaar afstemmen van verschillende plannen en het maken van afspraken over de 
uitvoeringstermijn en verdeling van kosten is dan noodzakelijk. Er wordt gestreefd naar 

“meegroeimodellen” waarbij de kanttekening geplaatst wordt dat wettelijk voorgeschreven 
dijkversterkingen leidend kunnen zijn. 
 
Criteria t.b.v. besluitvorming rondom MF keringen 
Een aantal criteria is van belang rondom de besluitvorming van een multifunctionele (MF) 
waterkering. 
De waterveiligheid van de kering dient gewaarborgd te blijven. Medegebruik van de kering dient 

vervolgens te leiden tot een impuls voor de economie, de recreatie, de natuur, de 
energievoorziening of voor de ruimtelijke kwaliteit. Andere noodzakelijke voorzieningen voor de 
bewoonbaarheid van het land zijn nevengeschikt aan waterveiligheid. HHNK hanteert toets- en 

ontwerpregels voor een dijk of duin met geïntegreerde objecten. Bij elke geplande, of mogelijk 
gemaakte ontwikkeling, is het van belang vooraf de interactie met een toekomstige dijkversterking 
in te schatten en mee te wegen in de keuze van een oplossing, en de verdeling van kosten en 
verantwoordelijkheden. 

De provincie zal bij goedkeuring van de plannen voor dijkversterking daarnaast toetsen op het 
algemeen belang, op een goede inpassing van de dijk in de omgeving en op de ruimtelijke 
kwaliteit. 
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Beheer en onderhoud 
De waterkering moet kosteneffectief beheerd en onderhouden worden. Over de eventuele toename 
van de kosten van HHNK voor beheer en onderhoud als gevolg van medegebruik van de 
waterkering dienen afspraken te worden gemaakt. De afspraken moeten worden vastgelegd in een 
overeenkomst. 

 
Kennisleemten (optimale mee-koppel momenten, juridisch kader, toetsen / beheer en 
onderhoud e.d.) 

- Waar ontbreken toets- en ontwerpregels? Momenteel loopt bijvoorbeeld een onderzoek 
 naar niet-waterkerende objecten (NWO’s) en wat die met een zandige waterkering doen. 

- Hoe verandert de (maatschappelijke) sterkte van een dijk door medegebruik? 
- Hoe houdbaar zijn juridische afspraken? 

- Welke flexibiliteit is beschikbaar om toekomstige dijkversterking te ondervangen? 
- Wat zijn optimale mee-koppelmomenten tussen dijkversterking en gebiedsontwikkeling? Of 

wel hoe kunnen we anticiperen en synchroniseren op de verschillende gebiedsagenda’s? 
- Hoe gaan we om in de tussenperiode van het lopende vigerende beleid naar een 

toekomstig beleid? 

- Wat zijn de gevolgen voor beheer en onderhoud van een kering door medegebruik? Hier 
spelen mogelijk dilemma’s als het gaat om maatschappelijk belang versus individueel 

belang, regionaal belang versus lokaal belang, lange termijn belang versus korte termijn 
belang. 

- Ontwikkelen van een beleid, een visie van HHNK over het omgaan  met het medegebruik 
ten behoeve van energieproductie (faciliteren of zelf ontwikkelen). 

 
Betrokken partijen, rollen en verantwoordelijkheden 
Het HHNK is verantwoordelijk voor de primaire en regionale waterkeringen en daarmee voor de 

waterveiligheid van de ingelanden. Bij het streven naar een multifunctioneel gebruik is het nodig 
dat: 

- alle partijen vanaf het begin betrokken zijn en  vanaf de verkenningsfase  op verschillende 
niveaus met elkaar de dialoog aan gaan. Gedacht wordt daarbij niet alleen aan het 
uitvoerende maar ook aan het bestuurlijke niveau. Op deze wijze wordt gewerkt aan 
wederzijds begrip. 

- alle partijen beschikken over dezelfde informatie betreffende risico’s en aansprakelijkheid. 
Voorwaarde daarvoor is onderling vertrouwen. Of partijen voor het ontwikkelen van een 
multifunctionele kering bepaalde risico’s en aansprakelijkheden acceptabel vinden, blijft 

een politieke keuze. 
Dit brengt HHNK en de andere stakeholders optimaal met elkaar in verbinding en leidt tot 
wederzijds inzicht, vertrouwen en samenwerking, zonder de verantwoordelijkheid van anderen 
over te nemen.  

Gemeenten gaan over garandering leefbaarheid en veiligheid voor haar burgers 
De provincie coördineert/faciliteert de uitvoering van de ruimtelijke kwaliteitsprojecten waarvoor zij 
eventueel cofinanciering beschikbaar stelt en zorgt dat er tempo wordt gemaakt met de 
daadwerkelijke uitvoering. 
 
De genoemde partners kennen en aanvaarden elkaar. Ze zijn een governancemodel 
overeengekomen rondom beheer, onderhoud en versterking van waterkeringen. Zij zijn en blijven 

allen verantwoordelijk voor hun eigen taakveld. Voordat een partij wat doet, betrekt hij eerst de 
partners. Iedere partner neemt zijn deel van de kosten, om te komen tot de laagste 
maatschappelijke kosten.  
 
Financiële aspecten 
Geld is sterk sturend bij dijkversterking, en waarschijnlijk ook bij de aanleg van een 

multifunctionele dijk. Dijkversterking in een bebouwde omgeving is bijzonder kostbaar omdat 
veelal bijzondere voorzieningen getroffen moeten worden om bestaande bebouwing te sparen; 
denk daarbij aan het plaatsen van zware damwanden of diepwanden, maar ook het geheel 
verplaatsen van een bestaande waterkering komt voor. Tevens leveren dergelijke ingrepen veel 
overlast op voor de omgeving. Ook kan worden nagedacht over mogelijkheden van flexibel gebruik 
van een waterkering, waardoor dijkversterking in de toekomst mogelijk blijft, bijvoorbeeld door 
gebruik toe te staan die op ‘simpele wijze’ omhoog gebracht kan worden. 

Medegebruik van een waterkering moet uiteraard leiden tot een bepaalde vorm van “winst”; winst 
voor de portemonnee, de natuur of de bewoners. Dit kan als voorbeeld ook heel goed in geval van 
lokaal opgewekte duurzame energie waar ook lokale gebruikers van kunnen profiteren.  
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Als combineren van functies zinvol is, dan is hier vaak wel geld voor te vinden. De verdeling van 
kosten en baten tussen betrokken partners, is een belangrijk punt van aandacht. 
Waar ruimtelijk mogelijkheden beschikbaar zijn, en waar extra financiën beschikbaar zijn als 
gevolg van een ruimtelijke opgave, zet de provincie zich in op het realiseren van extra ruimtelijke 
kwaliteit op en rondom dijken zodat inwoners en toeristen de primaire waterkeringen 

multifunctioneel kunnen gebruiken. Dit geldt voor zowel dijkversterkingen uit het lopende (tweede) 
hoogwaterbeschermingsprogramma als voor het nieuwe hoogwaterbeschermingsprogramma. 
 
Stand der techniek 
Met betrekking tot het multifunctioneel medegebruik zijn talloze ideeën beschikbaar, veelal vanuit 
stedenbouwkundige invalshoek ontwikkeld, waarbij bebouwing en waterkering meer of minder 
ineen gevlochten worden. De oplossing wordt daarbij veelal gezocht in het constructief vervlechten 

van dijk en bouwwerk. Maar ook wordt gedacht aan in hoogte aanpasbare bouwwerken 
bijvoorbeeld door opvijzelbare gebouwen of door de eerste bouwlaag een andere bestemming te 
geven. 
Mogelijke oplossingen kunnen ook zijn 

 Integraal ophogen van een heel gebied; 

 Klimaatbestendige/doorbraakvrije dijken realiseren  
 Op gewenste locaties ‘versterken’ (mechanisch, financieel) van dijken door middel van de 

plaatsing van bijvoorbeeld windturbines 
 
Aansprakelijkheid en juridische aspecten 
Risico’s en aansprakelijkheid van aspecten van waterveiligheid is ook een kennisleemte. Daarbij 
kan geleerd worden van eerdere projecten. 
 
Innovatie met betrekking tot energieproductie, toekomstbestendige wetgeving en 

organisatie 
Gezien de maatschappelijke veranderingen die zich alsmaar sneller lijken te voltrekken, kan het 
zijn dat waterschappen, net als haar partners, hun rol in de toekomst willen of moeten herzien. 
Waterschappen kunnen bijvoorbeeld een rol in de productie van energie (of grondstoffen) op zich 
nemen, gebruik makend van reeds aanwezige resources (biomassa, wind, zon, geothermie,…) die 
ook een integraal onderdeel kunnen worden van een multifunctionele dijk.  

Om zo’n gewijzigde rol te kunnen vervullen, moet wellicht huidige wetgeving aangepast worden. In 
ieder geval zou er voldoende experimenteerruimte aan waterschappen geboden moeten worden, 
om na te gaan waar de grenzen liggen.  

Het gaat daarbij om het verbinden van de sectoren water, food&agri en energie. Door het leggen 
van een verbinding ontstaat versterking met als doel het verhogen van maatschappelijk rendement 
uit geïnvesteerd belastinggeld. Als voorbeeld zou het kunnen gaan om intersectorale investeringen, 
die duurzame-energie kostenefficiënt inzetten ten behoeve van de sectoren landbouw en water, 

maar ook voor lokale gebruikers (consumenten en bedrijven) - zie Texel als voorbeeld. Op die 
manier zou HHNK een faciliterende rol op zich kunnen nemen bij levering van energie. 
 
Pilot/Parel Den Helder 
Den Helder heeft een goed voorbeeld voor een pilot. In het verleden is hier een monofunctionele 
dijk ontwikkeld. Een verdere ontwikkeling van deze dijk tot een multifunctionele kering biedt 
kansen voor een aantrekkelijk(e) stad(shart). De uitdaging is dan om te komen van mono- naar 

multifunctioneel en de verschillende kennisleemtes aan te pakken.  
De ontwikkeling van de Helderse Dijk tot een verbindend element tussen zee en stad heeft allerlei 
aspecten in zich die in deze notitie aan de orde komen.  
Daarbij wordt gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak, de kustzone van de Haven in het oosten 
tot het Duingebied in het westen. 
Het is een samenwerking tussen betrokken partijen die met elkaar de intentie gaan ondertekenen 

om gedurende lange tijd aan deze kustzone te willen werken. 
De opgaven zijn sectoraal bepaald maar worden integraal en in samenhang bekeken. 
De tijdshorizon kent verschillende perioden van 5 jaar tot groter dan 100 jaar. Een drager voor de 
identiteit van de toekomstige Helderse Dijk kan de Stelling Den Helder zijn, onderzoek van ZUS en 
Deltares schaart dijk en Stelling onder de term FORT. Burgerparticipatie en draagvlak zijn een 
belangrijk onderdeel van het proces. 
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Multifunctionele dijk in beelden 
 
huidige benaming (keur 2009): 
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Nieuwe benamingen (keur 2014): 
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http://www.deltacommissaris.nl/nieuws/deltacommissarisneemtrapportmultifunctioneelgebruikwaterkeringinont
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Deltaprogramma 2014 
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http://www.stowa.nl/projecten/Multifunctionele_waterkeringen__Deltaproof_ 
http://deltaproof.stowa.nl/Publicaties/deltafact/Deltadijk.aspx?pId=2 
http://deltaproof.stowa.nl/Publicaties/deltafact/Bouwen_in_en_op_waterkeringen.aspx?pId=4 
 
Alterra; Wageningen universiteit 
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Deltares 
http://kennisonline.deltares.nl/product/30509 

 
TU-Delft 
http://www.tbm.tudelft.nl/onderzoek/projecten/multifunctionele-waterkeringen-van-de-toekomst/ 

 
Kennis voor klimaat 
http://kennisvoorklimaat.klimaatonderzoeknederland.nl/agenda/sympdoorbraakvrijedijken - 
www.klimaatbuffers.nl 

http://www.atosborne.nl/nieuws/deltacommissaris-neemt-rapport-multifunctionele-waterkeringen-in-ontvangst
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http://applicaties.wageningenur.nl/wever.internet/applications/alterrarapporten/defaultnl.aspx?__utma=157779388.931740647.1396348510.1396348510.1396348510.1&__utmb=157779388.4.9.1396348557178&__utmc=157779388&__utmx=-&__utmz=157779388.1396348510.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=related:edepot.wur.nl/188044%20multifunctionele%20waterkeringen&__utmv=-&__utmk=46300135
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http://applicaties.wageningenur.nl/wever.internet/applications/alterrarapporten/defaultnl.aspx?__utma=157779388.931740647.1396348510.1396348510.1396348510.1&__utmb=157779388.4.9.1396348557178&__utmc=157779388&__utmx=-&__utmz=157779388.1396348510.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=related:edepot.wur.nl/188044%20multifunctionele%20waterkeringen&__utmv=-&__utmk=46300135
http://www.wageningenur.nl/nl/project/Multifunctionele-Klimaatrobuuste-Waterkeringszones-.htm
http://kennisonline.deltares.nl/product/30509
http://www.tbm.tudelft.nl/onderzoek/projecten/multifunctionele-waterkeringen-van-de-toekomst/
http://kennisvoorklimaat.klimaatonderzoeknederland.nl/agenda/sympdoorbraakvrijedijken
http://www.klimaatbuffers.nl/
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Bijlagen Bouwstenen D & E – Wat is er nodig om 

de herstelperiode zo kort mogelijk te houden? en 

Scenarioplanning 

Opbrengst workshops 
 

Nazorgfase 

 

Wat willen we in 2021 bereikt hebben? 

Overheden zetten zich in om preventief te handelen en een ramp te voorkomen. Wanneer een 

overstroming zich dan toch voordoet, hebben we ook hier plannen voor hoe er gehandeld moet 

worden. Wat er na een overstroming voor nodig is om alles weer te herstellen kunnen we wel in 

grote lijnen bedenken, maar is tot op heden geen onderdeel geweest van de planvorming.  

 

Als gevolg van de ramp in Wilnis, is bij Waternet veel ervaring opgedaan ten aanzien van de 

nazorgfase. Deze kennis kan goed worden gebruikt bij nieuwe planvorming. Verder kan aan de 

hand van overstromingscenario’s een goed beeld worden verkregen van de mogelijke 

consequenties van een overstroming en dient daarom ook de basis te zijn van een op te stellen 

crisiscoördinatieplan. Om de samenwerking en communicatie tussen verschillende partijen te 

verbeteren wordt voorgesteld om een gezamenlijk plan op te stellen, waarvan de nazorgfase een 

essentieel onderdeel is. 

 

Het is goed te beseffen, dat de nazorgfase onmiddellijk na het uitbreken van de crisis aanvangt. In 

deze nazorgfase staan bestuurders, getroffenen en samenleving voor de taak het leven van voor 

de crisis of ramp weer op te pakken. Het verdiend aanbeveling om een apart team voor de 

nazorgfase op te richten, die zich volledig richten op de wederopbouw van het gebied. Hiervoor 

kunnen nu al de contacten en het netwerk worden gebouwd.  

 

Hoe draagt dit bij aan de koers die we in de Deltavisie verwoord hebben? 

In de Deltavisie is aangegeven dat het hoogheemraadschap de samenwerking verder wil uitbouwen 

om de processen van de crisisbeheersing te optimaliseren en expertise van alle partijen goed te 

kunnen benutten. De benoemde koers sluit hier volledig op aan en vormt een versterking van de 

samenwerking. 

 

Wat moet er in de planperiode van 2016 tot 2021 gebeuren? Wie gaat dat doen? Wie betaalt wat?  

- Het ontwikkelen van overstromingscenario’s voor overstroming vanaf Noordzee, 

Waddenzee, IJsselmeer, Markermeer en het Noordzeekanaal. Pakt HHNK dit op? 

- Het opstellen van een gezamenlijk crisiscoördinatie plan. Pakken de Veiligheidsregio’s dit 

op?  

- Het ontwikkelen van een netwerk/aanstellen van een team voor de nazorgfase.  

 

Wat moet er tot eind april nog gebeuren om die afspraken te kunnen maken en vast te leggen in 

het Waterprogramma?  

Nader te bepalen 

 

Wat moet er in de periode van dit voorjaar tot 1 januari 2016 gebeuren? 

Nader te bepalen 
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Bewustwording aan de hand van MLV 

 
Wat willen we in 2021 bereikt hebben? 

Het waterbewustzijn en met name de risico’s die aan extreme neerslag en overstromingen zitten, is 

zeer laag te noemen in ons land. Ook bij bestuurders en bedrijven is bewustzijn op dit thema soms 

extreem laag te noemen. Als je nagaat dat zowat de helft van ons land beneden NAP ligt en twee 

op de drie burgers geeft aan dit niet eens te weten of te beseffen, dan is er in aanvang al iets mis. 

Wanneer Nederlanders meer waterbewust zijn, dan wordt er in de ruimtelijke planning en bij 

rampenbeheersing beter rekening gehouden met een kans op natte voeten. 

 

Verstandig proactief gedrag begint op de tekentafel en bij de besluitvorming daarover. Water wordt 

nog te weinig betrokken in die besluitvorming en dat moet veranderen. Mensen betrekken bij de 

waterproblematiek en hen mede afwegingen laten maken die de besluitvorming beïnvloeden, 

bevordert het bewustzijn. Dit kan op verschillende niveau’s, van burger tot de burgermeester.   

 

Vergroten bewustwording bij RO’ers.  

Door maatregelen te treffen in de ruimtelijk inrichting, kan het aantal slachtoffers en de 

hoeveelheid schade worden beperkt. De praktische invulling blijkt echter lastig. De ruimtelijke 

ordenaars moeten namelijk met veel verschillende beleidsvelden rekening houden om tot een 

zorgvuldige ruimtelijke afweging te komen. Waterveiligheid is hierbij één van de vele aspecten. 

Locatiekeuzes worden onvoldoende gestuurd van de waterveiligheid gedachte, waarbij het 

herhaaldelijk gebeurt dat kwetsbare vitale functies in diepe polders vestigen. Het gesprek hierover 

met de ruimtelijke initiatiefnemers is nuttig en draagt bij aan het waterbewustzijn, maar leidt nog 

niet direct tot een andere keuze.  

 

Vergroten zelfredzaamheid burger 

Het is niet mogelijk om 100% veiligheid te bieden. Ondanks alle maatregelen die worden genomen 

in de preventie (laag 1), gevolgenbeperking (laag 2) en de rampenbeheersing (laag 3), blijft er 

altijd een risico aanwezig. Dit risico ligt met name bij de mensen die wonen, werken en recreëren 

in het gebied. Het vergroten van de zelfredzaamheid van de burger zou de veiligheid verder 

kunnen vergroten. Hoe wek je echter de interesse en voedt je als het ware de burger op, zodat zij 

weten hoe je moet handelen bij een overstroming? Eerdere campagnes hebben namelijk ook niet 

veel effect gesorteerd in de bewustwording bij de burger.   

 
Hoe draagt dat bij aan de koers die we in de Deltavisie verwoord hebben?  

In de Deltavisie is aangegeven dat HHNK in gesprek met gemeenten, veiligheidsregio’s en 

provincie wil om te bepalen wat er nodig is om de bewustwording en zelfredzaamheid van 

bedrijven en burgers te versterken. Met deze koers worden de eerste stappen in de verbetering 

van de bewustwording gezet.  

 

Wat moet er in de planperiode van 2016 tot 2021 gebeuren? Wie gaat dat doen? Wie betaald wat? 

- Het vergroten van de bewustwording van de ruimtelijke initiatiefnemers. Dit door samen 

met veiligheidsmedewerkers van gemeenten het gesprek aan te gaan met de ruimtelijke 

ordenaars.  (gemeente en HHNK) 

- Verbeteren van de zelfredzaamheid van de burger. Veiligheidsregio’s , HHNK en gemeenten 

informeren inwoners over de risico’s van het wonen onder NAP. (alle partijen) 
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Scenarioplanning voor water calamiteiten  

 

Door deelnemers wordt onderschreven dat samenwerken/samen optrekken bij het uitwerken van 

de scenario’s wenselijk en nuttig is. Naar verwachting is er nog één bijeenkomst nodig om de 

bouwsteen af te ronden. Deze vindt plaats op 26 maart. 

 

Opbrengst tot nu toe; werk volgens volgende stappenplan: 

1. HHNK staat zelf aan de lat om overstromingsbeelden uit te werken. (Hoe ernstig kan het 

worden, wat zijn consequenties van de overstroming voor de fysieke omgeving) 

2. de overstromingsbeelden bespreken met ketenpartners in gebied: Veiligheidsregio (VR), 

gemeenten, RWS, nutsbedrijven  

3. samen met ketenpartners bepalen of en welke scenario’s er worden uitgewerkt op basis van de 

overstromingsbeelden. Hierbij rekening houden met: 

a. betrek bestuurders vanaf het begin. Het is een bestuurlijke keuze hoe goed we 

voorbereid willen zijn op een EDO. Is het nu goed genoeg? Of moet er meer? Wat dan? 

Bijvoorbeeld opfrisbeurt van bestaande plannen en integreren burgerbewustzijn en 

zelfredzaamheid 

b. de VR is coördinator tijdens crises en fungeert als paraplu. Iedere partner werkt zijn 

eigen deel uit. We werken samen via een geïntegreerde aanpak op basis van een 

gezamenlijk bepaald maatgevend scenario 

c. bij uitwerking scenario’s maken we gebruik van dat wat er al is (bijvoorbeeld het 

coördinatieplan van veiligheidsregio Noord-Holland Noord). Actualiseer waar nodig, 

verbreed waar mogelijk 

d. houdt het simpel. Alleen dat opschrijven/vastleggen wat noodzakelijk is (in ieder geval 

TBV’s per partner). Richt je op kernscenario’s waar je verschillende gebeurtenissen 

mee kunt managen  

e. oefen de plannen regelmatig zodat je elkaar leert begrijpen, makkelijk weet te vinden 

en elkaars taal gaat spreken. De kennis moet in de hoofden van de mensen, niet alleen 

in dode plannen! 
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Bijlagen Bouwsteen F - Natuur als oplossing voor 

(extra) veiligheid 
 

 

Algemeen/opdracht 

Al langer wordt het effect van een dijkversterking op de natuur(lijke waarden) meegewogen in de 

besluitvorming, en soms is natuurcompensatie aan de orde. We zien natuur als iets extra’s, maar daar 

moeten we vanaf. Natuur biedt ook oplossingen. Denk aan building with nature, een concept waarbij 

de natuur wordt ingezet om de risico’s van golfslag en zeespiegelstijging te helpen het hoofd te 

bieden. Om de natuur en innovatieve dijkconcepten een volwaardige plaats te geven in het ontwikkel- 

en besluitvormingstraject is het zaak dat belangenpartijen vanaf aanvang kunnen aanschuiven en 

mee ontwikkelen. Dit biedt ook kansen voor het meekoppelen/integreren van natuurdoelen. 

In de uitwerking van deze bouwsteen staat ‘building with nature’ eigenlijk centraal. De zandige 

oplossing voor de Hondsbossche zeewering is al een mooi voorbeeld, maar er is meer nodig. Inbreng 

van de natuurbeheerders en kennisinstituten is van groot belang. Twee drempels zijn te nemen: 

Goede, werkende en goedkope voorbeelden en de ontwikkeling van een goede PR die gericht is op 

meerdere belangen. 

 

In de opdracht is geformuleerd dat er twee drempels te nemen zijn: goede, werkende en goedkope 

voorbeelden. Het woord goedkope zou over kostenefficiëntie moeten gaan.  

Wat betreft PR gericht op meerdere belangen hier wordt op ingegaan bij “Communicatie/participatie”. 

 

Enkele voorbeelden Zie bijlage artikel Voorlanden voor vergroten van waterveiligheid in Land+Water 

van juli 2013  

Groene golfremmende dijk als robuust natuurverschijnsel in H2O/23 van 2010 

Groene dollard dijk, zie rapport Van Loon-Steensma et al., 2014. 

 

Dynamiek vs beheer, zone vs lijn 

Van lijn- naar zonebeheer: Bij duinen en kustversterking wordt deze benadering al meer gehanteerd, 

al kan het ook daar nog een stuk dynamischer (vgl. wat daarover staat in de Natuurambitie Grote 

Wateren van het Rijk, die heeft het over integratie natuur en veiligheid met grootschalige dynamiek.) 

Bij dijken nog niet, hier ligt een kans. Hiervoor is een bredere kijk nodig dan alleen de dijk 

(lijnbenadering). Als voorbeeld in de Noordwaard in de Biesbosch wordt het gebied dat nu met wilgen 

als versterking dient, ook opgenomen in de Keur en in de beheercyclus van het waterschap. Er wordt 

verder gekeken dan de dijk alleen (zonebenadering). Bovendien moet zowel de aanlegfase als de 

beheer- en onderhoudsfase beschouwd worden. 

De dynamiek speelt op verschillende gebieden, morfodynamiek (bijv. zandverplaatsing), 

hydrodynamiek (bijv. golfwerking of wateroverschot), en biodynamiek (seizoensfluctuaties vegetatie 

en successie).  

 

Maatwerk 

Een natuurlijke oplossing is locatie specifiek en kan niet overal. De beperkende factoren zijn 

beschikbare ruimte, beschikbaarheid van sediment. En er kunnen ook randvoorwaarden uit 

natuur/landschap zijn. Bijv. een duin hoort niet overal thuis.  

Voor het gebied dat in beheer is bij HHNK zou een kansenkaart opgesteld kunnen worden, waar 

gezocht wordt naar koppelkansen. Hierbij leg je verschillende ontwikkelingen via GIS over elkaar 

zoals: HWBP, KRW, N2000/PAS (vgl: kerven in de zeereep worden mogelijk door inzet PAS gelden), 

Leefomgeving, Natuur, Recreatie om zodoende de natuurlijke oplossingen zichtbaar te maken. Dit 

voorbeeld maakt duidelijk dat het waterschap ook aan de randen van het beheergebied kijkt en ook 

naar beleidsvelden die niet direct tot het beheer behoren. Samen met anderen dus. 
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De coalitie natuurlijke klimaatbuffers heeft een meekoppelkansenkaart voor 100 projecten opgesteld. 

Daarnaast is er een HWBP2 kaart beschikbaar. Een begin ligt er.  

 

Afwegingsproces aanpassen 

Om de leefbaarheid en het economische klimaat op peil te houden in Nederland zou een verplichting 

om een natuurlijke variant te onderzoeken opgenomen moeten worden. Op deze wijze zal deze altijd 

in de afweging meegenomen worden.  

 

Houding/cultuur 

De water/dijkbeheerder moet zich openstellen voor dergelijke hybride oplossingen, niet alle 

bestuurders zijn al zover. In de visiedocumenten en waterprogramma’s kan die ambitie uitgewerkt 

worden. Van belang hierbij is bovenstaande verplichting dat een natuurlijke variant in de afweging 

meegenomen moet worden, en dat belangenpartijen vanaf het begin erbij betrokken worden. De 

houding tegenover implementatie van deze oplossingen wordt in belangrijke mate bepaald door het 

beschikbaar hebben van gevalideerde instrumenten die het mogelijk maken om zo’n oplossing te 

ontwerpen, te toetsen en te vergunnen binnen de kaders van de daarvoor opgestelde regelgeving en 

protocollen. Hiernaast is betrouwbare informatie nodig over kosten aspecten op de lange termijn, in 

relatie tot monitoring en beheer. 

 

Instrumenten 

De belangrijkste instrumenten die nodig zijn passen in het kader van het Wettelijk 

Toetsingsinstrumentarium. Deze instrumenten moeten in staat zijn om de natuurlijke dynamiek die 

inherent is aan een zachte of hybride kering te vertalen in een gegarandeerde bijdrage aan 

waterveiligheid van een dijkring. Hierbij kan gedacht worden aan specifieke toetsingprotocollen, 

monitoring-, beheer en calamiteitenplannen voor zachte begroeide voorlanden op basis van 

gemengde bodemtypes. Belangrijke ontbrekende kennis voor validatie van ontwerpen is de 

performance onder maatgevende condities. 

 

Financiële en organisatie structuur 

Er bestaan diverse schotjes tussen aanleg, beheer, monitoring, waterveiligheid, natuur en ook de 

sectorale benadering kan een knelpunt zijn (Deltaprogramma, HWBP). Deze belemmeren een 

integrale aanpak. Er is bijvoorbeeld wel geld beschikbaar voor aanleg, maar veel minder voor beheer 

en monitoring. Terwijl soms beheer (van wilgenmoeras) in lengte der jaren goedkoper is dan aanleg 

van een grootse waterkering. Een heldere businesscase per aanpak zou dit kunnen laten zien. 

Eventueel constructies met verzekeraars of groenfondsen zouden uitgewerkt kunnen worden.  

Als voorbeeld wordt ook de basiskustlijnzorg genoemd, waarbij ver vooruit het onderhoud wordt 

gepland en goedkoper (zand) kan worden ingekocht. Ook is het belangrijk voorbij de beheergrens te 

kijken bij het plannen van aanleg/beheer en het kopen van diensten. 

Een goede ontwikkeling is het werken met DBFM constructies, waarbij aanleg en beheer voor langere 

tijd wordt vastgelegd. 

 

Planning en schaal 

Biologische planning irt de termijn voor een dijkversterkingseis. Een wilg heeft een bepaalde periode 

nodig om te groeien totdat deze kan voldoen aan de eis die waterveiligheid stelt. Deze planning op 

elkaar afstemmen helpt om natuurlijke oplossingen mogelijk te maken. 

Stapsgewijs en kleinschalig mag ook: Als voorbeeld worden de Markermeerdijken genoemd. Je hoeft 

niet de hele dijk in 1 keer aan te leggen. Je kunt ook per dijkvak versterkingen realiseren, in relatie tot 

beschikbaar komen van bijvoorbeeld grondstromen in de buurt. Deze aanpak past ook bij beheer, in 

analogie tot bijvoorbeeld de fasering van zandsuppletie werken langs de kust. De effecten voor de 

natuur en voor het landschap (je wilt geen rommelig landschap) moeten wel in groter verband worden 

beschouwd. Er hoeft niet alleen naar de grote dijkversterkingsprojecten gekeken te worden. De hier 
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aangehaalde discussiepunten zijn ook toepasbaar om herstel/onderhoud van boezemkades / gezonde 

rietkragen. 

 

Kennismanagement 

Er is veel kennis beschikbaar in rapporten en bij bepaalde organisaties/personen maar is deze bekend 

bij degene die een waterveiligheidsproject trekt? Hoe kan het waterschap zorgen dat de juiste kennis 

in huis is van zowel veiligheid als natuur en andere functies? Ecoshape heeft bijvoorbeeld een WIKI 

ingericht waar alle rapportages en ontwerpprincipes bereikbaar zijn voor iedereen. Ecoshape vult 

deze kennisbank vooral met kennis uit de markt. Het zou completer zijn als ook de waterschappen en 

RWS hierbij aansluiting zoeken. Deltares neemt in 2014 het initiatief om te komen tot een community 

rond Nature Based Flood Defense kennis, die in 2017 moet uitmonden in een verzameling in veld 

pilots gevalideerde instrumenten (zoals een leidraad, toetsprotocollen en rekenmodellen). 

Een goede ontwikkeling is, dat er steeds meer pilots van hybride (combinatie van harde en zachte 

maatregelen) en zachte keringen worden aangelegd en gemonitord. Door deze bronnen van kennis 

slim te combineren en aan te sturen op voor Rijkswaterstaat en Waterschappen bruikbare producten 

kan het fundament worden gelegd dat noodzakelijk is voor toepassing op grote schaal.  

 

Communicatie / Participatie 

De bewoners/omgeving hebben een steeds grotere stem bij ontwikkelingen op het vlak van 

dijkversterking irt leefomgeving. De omgeving in een vroeg stadium betrekken en mee laten denken 

over de keuze van aanpak is belangrijk. In de praktijk blijkt dat bewoners positief kunnen staan 

tegenover dijkversterking i.c.m. natuurontwikkeling en dat het aansluit bij hun landschappelijke 

beleving. Daarnaast is er ook binnen een waterschap behoefte aan meer interactie met de omgeving 

en uitleg waarom een andere variant wordt gekozen ipv de gebruikelijke civieltechnische. 

Onbekendheid met een natuurlijke aanpak zou met goede voorbeelden vertrouwder kunnen worden. 

 

Aandachtspunt monitoring 

Er is nog niet zoveel informatie bekend over het functioneren van dergelijke natuur-veiligheidprojecten 

in de beheer/gebruiksfase, of tijdens maatgevende condities. Voor systematische monitoring van elk 

relevant project dient meer aandacht te komen. Maatgevende condities gaan nooit gemonitord kunnen 

worden in het veld, hiervoor is een andere aanpak nodig en mogelijk. 

 

 

LITERATUUR EN ACHTERGRONDINFORMATIE 

Artikel Voorlanden voor vergroten van waterveiligheid in Land+Water van juli 2013  

 

Groene golfremmende dijk als robuust natuurverschijnsel in H2O/23 van 2010 

 

Perspectief Natuurlijke Keringen: Een eerste verkenning ten behoeve van het 

Deltaprogramma 21 juni 2011 

 

www.klimaatbuffers.nl 

 

Zachte werken met harde trekken, Toepassingen van eco-engineering in de waterbouw oktober 2012 
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Bijlagen bouwsteen G - Slim gebruik neerslagoverschot 

 
Onderdelen: 
 

A. Verder uitgewerkte ambitie 

B. Randvoorwaarden en uitgangspunten 

C. Verdere beschrijving rol/bijdrage van de betrokken partijen 

D. Wat is nodig om uitwerking te organiseren en garanderen in planperiode? 

E. Niet volledige lijst met ideeën voor het maatregelenpakket 

F. Beschrijving lopende projecten en onderzoeken die bijdragen aan uitvoering van deze 

bouwsteen 

G. Beschrijving bouwsteen G ‘slim omgaan met neerslagoverschot: alternatieve 

voorraadvorming’ 

H. Aandachtspunten 

 

Bijlage A 

Verder uitgewerkte ambitie 2021 
Vanuit het bouwteam zijn aandachtspunten rondom het bergen van neerslagoverschot. Deze 
aandachtspunten zijn te verdelen in algemene aandachtspunten, samenleving & organisatie, en 
technische aspecten.  
 
Algemeen: 

 Streven naar robuuste zelfvoorzienendheid in zoet water op regionaal en lokaal niveau; minder 
afhankelijk van wateraanvoer vanuit het IJsselmeer. Zoveel mogelijk gebiedseigen water 
gebruiken. 

 Optimaal gebruik van het gebiedseigen zoete water door voorraadvorming, waarmee mismatch 
in de watervraag en het wateraanbod wordt beperkt. 

 Zuiniger omgaan met water indien dit besparing oplevert 

 Verdroging, vernatting en verzilting landbouw minimaliseren.  

 Verdroging en vernatting natuur minimaliseren en meer aansluiten bij het natuurlijke systeem 
 

Samenleving & Organisatie: 
 Gebiedsgerichte aanpak rekening houdend met het natuurlijke / geohydrologische systeem 

maar ook met landgebruik en economische belangen 
 Lokale, regionale en nationale maatregelen worden in samenhang afgewogen en uitgevoerd  
 Partijen werken gezamenlijk aan het waterbeheer waarbij duidelijkheid is over 

verantwoordelijkheden, veranderingen bottom-up worden aangepakt en belemmeringen in 
wet-en regelgeving zijn weggenomen 

 Er is een breed besef dat voldoende zoet water niet vanzelfsprekend is en alle betrokken 
partijen zijn bereid mee te denken. Urgentie moet al eerder dan in 2021 gevoeld worden zodat 
de noodzaak van maatregelen wordt gedeeld.  

 Watergebruikers hebben zekerheid dat zaken goed geregeld zijn 

 
Technische aspecten:  
 state-of-the-art technieken worden toegepast voor betere match wateraanbod en watervraag 

 een dynamisch peilbeheer in samenhang met het grondwatersysteem, hierdoor sturing bij 
voorraadvorming  

 Robuuste en flexibele peilbeheersing met integrale aanpak voor overlast, droogte, verzilting en 
waterkwaliteit inclusief het sturen en voeden van de alternatieve voorraadvorming. 

Oppervlaktewater in samenhang met grondwater en grondgebruik en functies in samenhang 
tot elkaar bekijken. 

 Ontwikkeling van een goedkopere, effectievere en sturingsgerichte monitoring van het 
kwantitatieve watersysteem (balanssturing). 
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 Er is duidelijkheid over zowel ruimtelijke als temporele mogelijkheden van voorraadvorming 
met lokale technieken ondergrondse zoetwateropslag, maar ook grootschalige opslag van zoet 
water. Voorbeelden zijn: 

o Zoetwatervoorraad in de kreekruggen in Westfriesland vergroten; deze voorraad is 
momenteel niet strategisch 

o Actief grondwaterbeheer waar voorraadvorming een onderdeel van is 
o Strandwallen gebruiken voor ondergrondse berging van zoet water 
o Gebruik Markermeer als expansievat: echter ook transport van ongewenste stoffen 

naar Markermeer of IJsselmeer die mogelijk op gespannen voet staan met natuur- en 
waterkwaliteitsdoelen. Markermeer heeft reservering  voor drinkwaterbereiding stelt 
eisen aan chloridegehalte. Huidige belasting van het Markermeer is onvoldoende in 
beeld. In overleg met de waterschappen HHNK, AGV en ZZL wordt de komende jaren 

een water en stoffenbalans opgezet om belasting in kaart te brengen. 
 Kringloop denken: duurzame waterkringloop  Bouwsteen Schoon en Zoet water (N+P) 

 Innovatie landbouw, buffering, zilte teelt, minder gebiedsvreemd water. 

 Flexibel peilbeheer in natuurgebieden;  

 Natuur klimaatrobuust maken, o.a. door bufferzones tegen verdroging natuur, ruimtelijk 

zoneren van functies en het toepassen van flexibel peilbeheer. 
 
 

 
Bijlage B  
Randvoorwaarden en uitgangspunten 
Er zijn een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten gedefinieerd bij deze bouwsteen:  
1. Deltabeslissingen en voorkeursstrategieën Zoetwater en IJsselmeergebied; 
2. Deltavisie: “Zoet water wordt kostbaar en minder vanzelfsprekend, zorgen voor een duurzame 

en eerlijke verdeling op een basaal niveau en met de huidige infrastructuur. Dat  

doen we door in te zetten op een duurzaam beheer van de beschikbare hoeveelheid schoon  
zoet water”; 

3. Trias aquatica: zuinig met zoet water, inzetten en ontwikkelen van nieuwe zoetwaterbronnen 
en veiligstellen van de klassieke zoetwaterbronnen (zoals Markermeer);  

4. Duurzame en toekomstgerichte oplossing: hier de komende 100 jaar nog kunnen blijven wonen 
en werken; ; Hierbij dient te worden opgemerkt dat op dit moment water via hevels wordt 

ingelaten in de Wieringermeer. Deze hevels vragen legalisatie. 

5. Huidige infrastructuur van boezem en watersysteem in de polders is het uitgangspunt voor  
aanvoer via oppervlaktewater;  

6. Huidige hoeveelheden inlaatwater als opgenomen in het waterakkoord met RWS is 
uitgangspunt  

7. Verdringingsreeks is uitgangspunt bij watertekort; 
8. Bij veranderingen moeten sectoren de tijd krijgen om mee te veranderen. 

 
9. Ecologie: zoet-zout overgangen zoveel mogelijk accepteren vanuit belang voor ecologie. 

Verzilting niet overal bestrijden maar natuuroase van maken of zilte teelten inzetten; 
10. Landbouw: geen verzilting accepteren waar het andere functies schaadt en verplaatsen zoete 

landbouw wellicht ook niet nodig met nieuwe technieken om zoete grondwatervoorraden te 
vergroten of te behouden.  

 

Punt 9 en 10 kunnen in conflict komen met elkaar: samen moet gezocht worden naar maatregelen 
die voor beide sectoren zo optimaal mogelijk zijn.   
 
Bijlage C 

Verdere beschrijving rol/bijdrage van de betrokken partijen 
MNH 

Als belangenbehartiger voor een duurzaam en mooi Noord-Holland en als spin in het web van 
diverse netwerken zien wij het als onze rol om probleembesef over watertekort en verzilting te 
vergroten, besef dat we zuinig moeten omgaan met zoetwater vergroten cq dat we ons moeten 
aanpassen aan een veranderende situatie, mee te denken over oplossingen waarbij onze inzet is 
gericht op het belang van oplossingen die aansluiten bij ecologische duurzaamheid en natuurlijke 
processen en het zoeken van samenwerkingsmogelijkheden (meekoppelen) tussen verschillende 
belangen. Concreet: 



WWWAAATTTEEERRRPPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   NNNOOOOOORRRDDD---HHHOOOLLLLLLAAANNNDDD   BBBOOOVVVEEENNN   HHHEEETTT   NNNOOOOOORRRDDDZZZEEEEEEKKKAAANNNAAAAAALLL   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bouwstenendocument 

 
 

93 

 

•         Samen met kennisinstellingen en belangenpartijen (natuur, agrarisch) leren van pilots, 
daarmee probleembesef vergroten, inzicht in mogelijke oplossingen verbreden.  
*      Op korte termijn (2013/14): met Acacia Water, Landschap Noord-Holland en LTO Noord een 
boekje maken over de diverse pilots gericht op toekomstige zoetwatervoorziening en een 
(veld)symposium organiseren. Hiervoor kunnen wij een offerte uitbrengen 

•         Deels met inzet van eigen middelen, deels aan te vullen met andere middelen. Ook in de 
komende jaren zijn we bereid op deze manier vraagstukken op te pakken en samen met 
belanghebbenden verder uit te werken. 
 
LTO 
 Inbreng bestuurlijk van LTO Noord en DAW 
 

SBB 
Als terreinbeheerder zijn we ons bewust van klimaatverandering en wat dat voor onze terreinen 
betekent. De verdrogingsproblematiek nemen we (al heel lang) serieus. Dat dragen wij uit in onze 
samenwerkingsverbanden maar ook naar een groter publiek. In veel van onze terreinen waar het 
past bij de natuurdoelen willen we gebiedseigen water (water uit de duinen en neerslagwater) 

langer vast houden door middel van hogere peilen en een flexibeler peilbeheer. Hierdoor is er 
minder afvoer en minder aanvoer nodig. Om dit mogelijk te maken en om vervuiling door 

boezemwater tegen te gaan is vaak scheiding van functie en waterhuishouding nodig. Verzilting 
van onze veengebieden zien we niet als een probleem. Voor een van de N-2000doelen is het zelfs 
een noodzaak. Bovendien bespaard het op zoetwateraanvoer naar betreffende gebieden, zodat er 
voor elders meer zoetwater resteert. Veel van onze gebieden zijn beschikbaar voor ‘slimmer 
gebruik van het neerslagoverschot’. Hierdoor kunnen wij bijdragen 

 

RWS 
Als beheerder van het hoofdwatersysteem zal RWS aan de slag gaan met de uitvoering van de 
nationale Deltabeslissingen. Vooral de DB zoetwater en IJsselmeergebied zullen voor dit onderwerp 
relevant zijn. Bij de uitvoering van de volgende maatregelen bestaat een sterke samenhang tussen 
HWS en het regionale systeem van HHNK (onder voorbehoud uiteraard, DB’s zijn nog niet 

afgerond): 
 - Flexibel peil IJsselmeergebied 
 - Ontwikkeling voorzieningenniveau HWS 
 - Uitvoeringsprogramma ‘Slim Watermanagement’ waarin zowel voor IJsselmeergebied als voor 

NZK/ARK gekeken zal worden naar optimalisatie van het waterbeheer in droge perioden. 
 

RWS wil altijd met kennis, beleid en in beheer bijdragen aan een goede koppeling tussen HWS en 
regionaal systeem.  
 
Deltares 
 Kennis uit andere gebieden in Nederland en de wereld inzetten voor beheersgebied van HHNK 
 Nieuwe onderzoeken starten en bouwen op bestaande projecten in samenwerking met 

waterbeheerders, watergebruikers en marktpartijen 

 (internationaal) netwerk 

 ander perspectief  

 Veel PHD’s en ervaring op integraal waterbeheer en zoetwatervoorziening 

 Veel kennis en ervaring op het gebied van (pilots) maatregelen tegen droogte en verzilting 

grondwater en oppervlaktewater, opschaling en kansenkaarten 

 Ontwikkeling tools en systemen 

 Hulp bij scherpstellen van onderzoeksvragen 

 

Alterra 
 Kennis en modellen o.a. Bodem-water-plant-atmosfeersysteem (SWAP) en SIMGRO 

 Kennis en modellen mbt uitspoeling nutriënten en bestrijdingsmiddellen 
 Kennis uit regionale, landelijke en internationale projecten 
 Relatie grondwater-oppervlaktewater 
 Landbouw en natuur 
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KWR  

 Kennis op het gebied van gebruik van de ondergrond voor watervoorziening (zoetwater, 

wateroverlast) 

 Innovatieve opslagmogelijkheden (putconcepten) om de voorraad zoetwater in de ondergrond 

te vergroten, te beschermen en te benutten.  

 Voorbeelden: ondergrondse waterberging in brakke watervoerende pakketten bv. voor de 

glastuinbouw (Westland, Agriport A7) 

 Opslag van zoet water in dunne zoetwaterlenzen in zoute gebieden door gebruik van 

Horizontale putten  HDDW, Freshmaker 

 Grootschalige aanleg en onderzoek van infiltratie en terugwinnen van water t.b.v. de 

drinkwaterbedrijven (Dunea, PWN) 

 Onttrekken van brak water tbv bescherming van ondiepe zoetwatervoorraden (Freshkeeper) en 

indien gewenst te gebruiken als zoetwaterbron na ontzilten (RO) 

 Geschiktheidskaarten voor ondergrondse berging en terugwinnen van zoet water  

 

HHNK: 
Als beheerder van het regionale watersysteem wil HHNK de functies in het gebied zo goed mogelijk 
ondersteunen met voldoende water van de juiste kwaliteit op de juiste plek op het juiste tijdstip. 
Dat vereist samenwerking en afstemming. HHNK gaat soms op eigen kracht maar meestal bij 
voorkeur samen met de partners aan de slag met: 

 Een ruimtelijke vertaling van de regionale verdringingsreeks naar het beheergebied en 
uitwerking en ontwikkeling van het voorzieningenniveau bij verschillende klimatologische 
scenario’s; 

 Verdere ontwikkeling van gebiedsregelingen, afwegingskaders en beslissingondersteunende 
systemen en implementatie in het operationeel beheer; 

 Nader onderzoek naar kansrijke bronnen binnen het beheergebied; 
 Nader onderzoek naar waterconservering op IJsselmeer en Markermeer; 

 Kennisdeling en kennisontwikkeling; 
 Monitoring en delen van data; 
 Beleidsontwikkeling en samen met collega waterbeheerders en Unie van Waterschappen 

beïnvloeding van wet en regelgeving, gericht op ruim baan voor een duurzaam slim gebruik 
van het neerslagoverschot; 

 Creëren van draagvlak en vergroting van bewustwording door voorlichting, uitleg en 
kennisdeling. 

 
HHNK wil zich inspannen en met name de periode 2014-2016 benutten om te komen tot platform / 
samenwerkingsvorm waarin een gecoördineerde aanpak op de drie genoemde paden is geborgd, 
met inbreng en bijdrage van alle betrokken partners. 
 
St Het Blauwe Hart 

 De st Het Blauwe Hart wil werken aan de bewustwording van de (kwalitatieve) waarde van 

zoet water bij een breed publiek, bijvoorbeeld samen met de PWN 
 De stichting is actief betrokken om de natuurlijke kwaliteit van het Blauwe Hart water 

(=IJsselmeergebied) te verbeteren omdat dit een basis voorwaarde is voor een gezond 
ecosysteem.(waardoor we ecosysteemdiensten kunnen blijven halen uit het gebied)  

 Tevens sluit ik graag aan bij het Boekje van Erna (hieronder) 
 

Bijlage D 
Wat is nodig om uitwerking te organiseren en garanderen in planperiode? 

Proces / organisatie 
 Samenwerking; gezamenlijke aanpak waterbeheerders  

 Bewustwording door transparantie over kosten en baten van huidige en nieuwe maatregelen  

 Delen van data door waterschap, provincie en rijksoverheid  

 
Financiering 
 Budget reserveren in waterprogramma voor bijdrage aan onderzoeken / pilots. Het is van 

belang dat we juist in de onderzoeken en pilots gezamenlijk gaan optrekken en om die reden 
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die onderzoeken en pilots ook gezamenlijk opdragen en financieren. In vervolgfase 
duidelijkheid krijgen over de rol van alle partners hierin. 

 Cofinancieringsmogelijkheden voor meekoppelprojecten op het vlak van water, landbouw en 
natuur; budgetten van verschillende partijen koppelen o.a. DAW programma van LTO  

 

Uitvoering van de volgende concrete projecten: 
   
  
 
Bijlage E 
Niet volledige lijst met ideeën voor het maatregelenpakket: 
 

 Concentreren / afschermen brakke kwel. Voorkomt menging met zoet doorspoelwater in 
andere gebieden waardoor zoete sloten brak worden.  

 Zoute gebieden kunnen zich ontwikkelen in brakke natuuroases of gebieden met zilte 
landbouw. (In tegenspraak met beleid Wieringermeer waar huidige landbouw dient te worden 
voortgezet.)  

 Een andere mogelijkheid voor deze zoute gebieden zijn (drainage) technieken om zoete 
regenwaterlenzen klimaatrobuust te houden en zoetwaterlandbouw te behouden of lokale 

(ondergrondse) opslag van zoet water voor irrigatie van landbouwgewassen.  
 Brak inlaat water natuur veenweide, Westzaan, Wormer Jisper en Ilperveld 
 Kan natuur water vasthouden voor de landbouw, voorbeeld Schoonwatervallei Castricum / 

Groot Limmerpolder 
 Natuurlijk / flexibele waterpeilen (hoog in winter, uitzakken in zomer); watervraag kleiner dan 

bij vast peil en belangrijk voor de natuur. Experimenteren in binnenduinrand en 
veenweidegebieden. Echter risico voor landbouwgebieden: zorgt voor extra verdroging in 

landbouwgebieden in droge perioden door uitzakken grondwaterstanden.  
 Minder doorspoelen: 1. nieuwe lokatieafhankelijke (landgebruik, hydrogeologische situatie) 

chloridenormen mogelijk? 2. brakke natuurgebieden doorspoelen met brak water ipv zoet 
water 

 behoud autonoom gebruik binnen-duinrand? 
 Diverse pilots: wat werkt wel, wat werkt niet? Zowel de technische als procesmatige kant 

belangrijk, samenwerking is belangrijk. 
 Onderzoeken mogelijkheden voor flexibel peilbeheer in overgangszones (zoals 

binnenduinrand), inclusief de mogelijkheden van natte teelten (bijv. cranberries). 

 
Bijlage F 
Beschrijving lopende projecten en onderzoeken die bijdragen aan uitvoering van deze 
bouwsteen 

 
Naam: Gebiedsproces Texel 
Beschrijving: 
Uitvoerende partijen: 
Opdrachtgever: 
Periode: 2014 - …. 
Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: Texel als pilot, zodat er kennis en ideeën voor de rest 

van het HHNK gebied uit voort kunnen komen. 
 
Naam: Schoonwatervallei bij Castricum (Erna) 
Beschrijving: klimaatbufferproject van LNH samen met HHNK. Schoonwatervallei is één de pilots 
uit het programma Natuurlijke Klimaatbuffers: Het water van de hooggelegen duinen stroomt 
vooral via de bodem naar de polder. Dit schone en kalkrijke kwelwater wordt zo lang mogelijk in de 

polders vast gehouden. Dan hoeft er minder voedselrijk water van elders aangevoerd te worden. 
Ook het scheiden van voedselrijk landbouwwater van het schone water is belangrijk. Vasthouden 
van zoet water in de regio, vermindert ook de zoetwatervraag vanuit het IJsselmeer in droge 
tijden. Twee laag gelegen gebieden langs de Schulpvaart worden door het Hoogheemraadschap zo 
ingericht dat ze bij hevige buien het teveel aan water opvangen. Dat voorkomt overstromingen. Dit 
is belangrijk voor burgers en agrariërs. 
Uitvoerende partijen: Landschap Noord-Holland werkt intensief samen met Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier, LTO-Noord, agrariërs in het gebied, gemeente Castricum, PWN, Stichting 
De Hooge Weide en andere lokale organisaties. 



WWWAAATTTEEERRRPPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   NNNOOOOOORRRDDD---HHHOOOLLLLLLAAANNNDDD   BBBOOOVVVEEENNN   HHHEEETTT   NNNOOOOOORRRDDDZZZEEEEEEKKKAAANNNAAAAAALLL   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bouwstenendocument 

 
 

96 

 

Opdrachtgever: Klimaatbufferproject is van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers en is mede 
mogelijk gemaakt door het Minisiterie van I&M heeft 
Periode:  
Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: : effecten en aanpak voor schone 
zoetwatervoorziening voor binnenduinrandgebieden en mogelijkheden waterbuffering in 

natuurgebieden voor gebruik voor de landbouw 
 
 
 
Naam: Klimaatbestendige Grootlimmer polder  
Beschrijving: (vervolg op Schoonwatervallei Castricum): Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) en Landschap Noord-Holland (LNH) hebben ORG-ID en Acacia Water in 

2013 gevraagd de gebiedsontwikkeling voor een klimaatbestendige Groot Limmerpolder te 
begeleiden. Samen met gebiedspartners zoals LTO-Noord, gemeente Castricum en lokale 
organisaties hebben we aan watertafels mogelijkheden voor zelfvoorzienendheid verkend. 
Resultaat is een aantal oplossingsmogelijkheden die bijdragen aan een zuiniger gebruik van schoon 
zoetwater en inzet van nieuwe zoetwaterbronnen (Deltavisie). Tijdens een te organiseren 

bestuurlijk symposium medio 2014 willen we met de gebiedspartners een intentieverklaring 
ondertekenen om samen oplossingen te realiseren in het gebied.Uitvoerende partijen: Landschap 

Noord-Holland, HHNK, Acacia Water en ORG-ID. Bij de uitvoering zijn gebiedspartners betrokken 
als LTO Noord, PWN, Gemeente Castricum, Milieufederatie Noord-Holland en lokale organisaties.  
Opdrachtgever: Landschap Noord-Holland en HHNK 
Periode: 2013 - 2014 
Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: effecten en aanpak voor schone zoetwatervoorziening 
voor binnenduinrandgebieden en mogelijkheden waterbuffering in natuurgebieden voor gebruik 
voor de landbouw 

 
Naam: Zilte teelten (o.a. aardappelen) Texel en Zeeland, LTO voorstel Wieringermeer (Erna en 
Jan) 
Beschrijving: Onderzocht wordt welke gangbare landbouwgewassen en nieuwe planten geschikt 
zijn voor zilte teelt. 
Uitvoerende partijen: Zilt Proefbedrijf Texel, Meijer Potato Zeeland 

Opdrachtgever: 
Periode: 
Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: conclusies over de haalbaarheid van zilte teelten 

kwaliteit van aangepaste gewassen in zout grondwater en conclusies over draagvlak bij agrariërs 
voor gebruik van deze gewassen.  
 
Naam: Spaarwater (Jan) 

Beschrijving: 3 pilots lokale zoetwatervoorziening door ondergrondse opslag van zoet wter. 1. Pilot 
in Breezand waarbij overtollig regenwater in de bodem wordt bewaard om in droge perioden d.m.v. 
druppelirrigatie de bollengewassen van water te voorzien; 2. ; 3.  
Uitvoerende partijen: 
Opdrachtgever: 
Periode: 
Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: 

 
Naam: Texel, pilot zelfvoorzienende zoetwatervoorziening 
Beschrijving: Proef zoetwatervoorziening bollenperceel. Op de drainagebuizen onder het perceel 
wordt een verzameldrain aangesloten die via een regelunit in verbinding staat met een bassin. In 
het bassin wordt zoetwater vastgehouden voor droge perioden. Het bassin wordt tijdens natte 
perioden aangevuld 

Uitvoerende partijen: Oranjewoud, Acacia, Deltares, Alterra, DLVPlant 
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland 
Periode: 2012 - 2014 
Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: hydrologische en economische haalbaarheid van deze 
lokale maatregel 
Website: www.proefzoetwaterberging.nl 
 

Naam: Oostpolder (Erna) 
Beschrijving: integrale gebiedsontwikkeling waarin water centraal staat (plan LNH) 
Uitvoerende partijen: 

http://www.proefzoetwaterberging.nl/
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Opdrachtgever: 
Periode: 
Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: 
 
Naam: Polder Koegras  

Beschrijving: HHNK en de LTO denken na over voldoende zoet water in de polder Koegras waar 
veel bollenteelt is en zout water in de grond. Door slimme sturing van het 
oppervlaktewatersysteem wordt de zoutoplading van het oppervlaktewatersysteem zo veel 
mogelijk voorkomen. Daartoe wordt in de periode 2014-2016 een regeling voor het gebied 
gerealiseerd die binnen de gegeven condities zoutoplading zoveel mogelijk voorkomt daarnaast en 
aanvullend is ontwikkeling op perceelsniveau via sturing van de drainage noodzakelijk om 
uiteindelijk de gewenste condities te realiseren (zie ook Texel, pilot zelfvoorzienende 

zoetwatervoorziening) 
Uitvoerende partijen: HHNK en LTO 
Opdrachtgever: HHNK en LTO 
Periode: 2014-2016 
Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: Kennisontwikkeling sturing oppervlaktewatersysteem. 

En kennisontwikkeling sturing waterhuishouding op perceelsniveau via drainagesystemen. 
 

 
Naam: Schermer: Water op Maat in de Schermer (minder / slimmer inlaten)  
Beschrijving: 
Uitvoerende partijen: gebruikers / HHNK 
Opdrachtgever: 
Periode: 
Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: 

 
Naam: GO-FRESH  
Beschrijving: Onderzoek in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor 
landbouw kunnen vergroten in gebieden die onafhankelijk zijn van het hoofdwatersysteem. Hierbij 
wordt de ondergrond gebruikt voor opslag van het zoete water in perioden van wateroverschot 
voor gebruik in droge perioden. Dit project richt zich op twee typen gebieden die door 

klimaatverandering waarschijnlijk sneller onder druk komen te staan: a. gebieden met kreekruggen 
met een wat diepere lens en a. gebieden met zoute kwel en dunne regenwaterlenzen. 3 showcases 
zijn gestart: 1. Kreekrug Infiltratie Proef: toename zoetwatervoorraad in kreekrug door infiltratie 

oppervlaktewater; 2. The Freshmaker: toename zoetwatervoorraad in een kreekrug door injectie 
zoetwater en onttrekking zout grondwater en 2. DRAINS2BUFFER: vergroten/behouden 
zoetwatervoorraad dunne regenwaterlenzen door slimme diepe drainage 
Uitvoerende partijen: Deltares (trekker), Alterra, KWR, Acacia en Hogeschool Zeeland 

Opdrachtgever: Kennis voor Klimaat, provincie Zeeland, ZLTO, Waterschappen Brabantse Delta en 
Scheldestromen, gemeente Schouwen-Duiveland, Productschap Tuinbouw, Handelsonderneming 
Meeuwse en STOWA 
Periode: fase 1 2012 – 2014, fase 2 start naar verwachting in 2014 (tot 2018) 
Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: resultaten van showcases (veldproeven) lokale 
ondergrondse opslag van zoet water in zout grondwater, inclusief hydrologische en economische 
haalbaarheid. 

Link: go-fresh.info 
 
Naam: Zoet in Zout 
Beschrijving: opslag van zoet regenwater in zout grondwater tbv de tuinbouw. Hiervoor is een 
nieuw putconcept ontwikkeld. Onderzocht worden de mogelijkheden van ondergrondse 
waterberging en ontzilting (ASR/RO)  

Uitvoerende partijen: KWR, BE De Lier, Bruine De Bruin, Prominent 
Periode: 2013-2017 
Verwachte resultaten: Nieuwe inzichten voor de opslag van zoet water in verziltende omgeving. De 
kennis wordt nu ook deels toegepast in het project Spaarwater. 
Meer info: kwrwater.nl/zoetinzout 
 
Naam: EurEyeOpener  

Beschrijving: rekeninstrument dat op niveau van een beheersgebied laat zien hoe water- en 
chloridebalansen reageren op wijzigingen in de waterbeheersing, welke effecten er optreden en 
hoeveel schade (zout- en droogteschade gewassen) dat veroorzaakt.  
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Uitvoerende partijen: Alterra, Deltares, Bakelse Stroom 
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland, EZ, I&M 
Periode: 2012-2014 

Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: Drie opdrachten met €ureyeopener met succes 

afgerond. Is toegespitst op de situatie in de ZWD-RD. Gebruikers kunnen tijdens overleggen met 

stakeholders (interactief) beoogde maatregelen invoeren; het model berekent dan per omgaande 

de effecten (waterbehoeftes, zoutgehalten regionale wateren, fysieke opbrengstveranderingen 

landbouw,) alsmede de directe kosten van de maatregelen. 
 
Naam: Fresh Water Options Optimizer  
Beschrijving: Het ontwikkelen van een instrument waarmee de potentie en implicatie van 
diverse oplossingen voor het lokaal vasthouden van zoet water voor een gebied in kaart 
kunnen worden gebracht. Adaptatiemaatregelen kunnen regionaal opgeschaald worden. Aan de 

hand van informatie over de bodemgesteldheid, de diepere ondergrond en de mogelijkheden voor 
water aan- en afvoer, kunnen zogenoemde 'potentiekaarten' worden geproduceerd. In fase 2 wordt 
in samenwerking met HHNK een pilot gestart in polder Koegras. 

Uitvoerende partijen: Deltares, Alterra, Acacia 
Opdrachtgever: HHNK, Stowa, Kennis voor Klimaat 
Periode: maart-juli 2014 

Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: Welke maatregelen kunnen (in combinatie) in een 
gebied worden ingezet?; Wat verandert er in het (lokale of regionale) waterbeheer bij de 
grootschalige inzet van deze watersparende technieken?; Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de 
waterbalans? 
 
Naam: Waterhouderij (Esther) 
Beschrijving: In een Waterhouderij zijn functies en economische dragers (natuur, recreatie, 

voedselvoorziening, drinkwater, energie, wonen, industrie) in één gebied met elkaar verbonden. De 
grondgebruikers bergen hemelwater en stellen dit beschikbaar aan hun omgeving voor 
verschillende functies. Met deze gebiedsgerichte aanpak worden verschillende doelen gerealiseerd 
en kunnen nieuwe economische dragers ontstaan. 
Uitvoerende partijen: Aequator, Deltares. Daarnaast in pilot Walcheren Zeeland: stichting 
Waterhouderij Walcheren, ZLTO 
Opdrachtgever: nu Praktijknetwerk, opzet pilot RWS 

Periode: 2010 - 2014 

Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: combinatie technische innovatie (maatregelen 
zoetwatervoorziening) en sociale innovatie (draagvlak, participatie) leidt tot opschaling kleine 
maatregelen en meer zoet water in droge perioden. 
 
Naam: 3Di  

Beschrijving: 3Di is een hydraulisch/hydrologisch modelinstrumentarium met een sterke visuele 
component en bevindt zich nog in het ontwikkelproces. Het instrument is met name bedoeld om 
participatieprocessen te ondersteunen door zeer snel nauwkeurige berekeningen uit te voeren. 
Door de gebruikers kan ingegrepen worden in de berekening om het effect van maatregelen direct 
te kunnen bekijken. Een voorbeeld is het opwerpen van een kade in het geval een straat dreigt te 
overstromen. De visuele component zorgt ervoor dat de modelresultaten begrijpelijk zijn voor niet-
experts. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de laatste 3D visualisatietechnieken.  

Uitvoerende partijen: Deltares, TU Delft, Nelen & Schuurmans 
Opdrachtgever: o.a .HH Delfland en HH Hollands Noorderkwartier 
Periode: 2012 - 2014 
Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: In deze bouwsteen is het noodzakelijk dat veel 
samengewerkt wordt tussen partijen met verschillende, soms tegenstrijdige belangen. Een goede 

methode voor communicatie is dan onontbeerlijk. Met 3Di wordt informatie getoond op een manier 
die aansluit bij het perspectief van alle belanghebbenden, en kunnen real-time de effecten van 

maatregelen worden doorgerekend. Het is daarmee een perfect instrument om het 
communicatieproces met de maatschappij te ondersteunen. 
 
Naam: Pilots Dynamisch waterbeheer 
Beschrijving: Project waarin onderzocht wordt hoe groot de voordelen zijn van operationele 
samenwerking tussen waterbeheerders. Om deze samenwerking in de operationele praktijk toe te 

kunnen passen, worden afspraken tussen de waterbeheerders in optimalisatietools gegoten. Het 
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doel is om waterbeheer efficienter te maken en kosten van infrastructurele maatregelen te 
verlagen door deze slim in te zetten. 
Uitvoerende partijen: Rijkswaterstaat, Deltares, deelnemende waterschappen 
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat 
Periode: 2014 

Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: Methoden voor samenwerking tussen 
waterbeheerders, maar ook operationele optimalisatietools voor het verbeteren van de 
waterverdeling op landelijk en regionaal niveau. 
 
Naam: Toepassing van MPC voor het oplossen van het waterverdelingsvraagstuk in tijden van 
droogte. 
Beschrijving: Uitbreiding van NHI met een optimalisatiecomponent voor de waterverdeling. 

Belangrijkste winsten zijn toepassing van een goed onderhouden open-source component op basis 
van bekende algoritmen, verkleinen van de temporele resolutie van decade naar uur. 
Uitvoerende partijen: Deltares 
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat 
Periode: 2013 

Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: optimalisatietools voor waterverdeling tijdens 
schaarste 

 
Naam: Proef dynamisch peilbeheer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Beschrijving: Grondwatergestuurd peilbeheer met tijdelijke verhoging of verlaging van het 
oppervlaktewaterpeil volgens protocol en binnen grenzen van het peilbesluit (en dichtbij de 
streefpeilen). Er wordt ingespeeld op weersomstandigheden en de grondwatersituatie. Proef ligt in 
een agrarische omgeving waar bodemdaling door veenafbraak voorkomen dient te worden. 
Uitvoerende partijen: DHV (veldexperiment) en Deltares (Now & Forcasting en protocollen 

peilbeheer) 
Opdrachtgever: 
Periode: 
Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: 
 
Naam: Flexpeil 

Beschrijving: Meer natuurlijk peilbeheer t.b.v. KRW-doelen waarbij streefpeilen worden losgelaten: 
1. aquatische en oever ecologie, 2. dynamiek in oever: inundatie en droogval en 3. Gebiedsvreemd 
vs gebiedseigen water 

Uitvoerende partijen: 
Opdrachtgever: 
Periode: 
Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: Resultaten: 1. effect is niet overal gelijk en kan zowel 

positief als negatief zijn; 2. neveneffecten zijn stabiliteit van kades en constructies; 3. 
maatschappij kan kritisch staan t.o.v. flexpeil en 4. effecten op waterkwaliteit. 
 
Naam:  Promotieonderzoek Joost Delsman: Adapting to drought and salinization in the coupled 
groundwater – surface water system 

Beschrijving: Joost Delsman onderzoekt de effecten van droge zomers en het uitspoelen van zout 

grondwater op het waterbeheer in west Nederland. Landbouw en ook natuur ondervinden schade 

van te hoge zoutconcentraties in de sloten. Veel sloten worden daarom doorgespoeld met water uit 

de Rijn om het water zoet te houden. In de toekomst verwachten we echter dat concentraties 

oplopen, en water uit de Rijn minder makkelijk beschikbaar is. Joost onderzoekt daarom wat ons 

precies te wachten staat, en of er betere manieren zijn om landbouw en natuur ook in de toekomst 

te garanderen in de Nederlandse kustprovincies. Is altijd en overal doorspoelen bijvoorbeeld wel zo 

nuttig? Zijn onderzoek vindt deels plaats in de Schermer, en deels in de Haarlemmermeerpolder. 
Uitvoerende partijen: Deltares / VU Amsterdam 
Opdrachtgever: Kennis voor Klimaat 
Periode: 09/2010 – 09/2014 
Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: Beter inzicht in nut/noodzaak huidig waterbeheer in 

diepe polders in droge perioden, inzicht in spreiding in ruimte en tijd van zoutconcentraties en 
watervraag 
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Website / link: 
https://publicwiki.deltares.nl/display/kvk2/Adaptatie+aan+droogte+en+verzilting+in+het+gekopp
elde+grondwater+-+oppervlaktewatersysteem 
 
Naam project: Promotieonderzoek Pieter Pauw naar regenwaterlenzen in kustgebieden op 

verschillende schaalniveaus  
Beschrijving: Binnen het Programma Kennis voor Klimaat, Thema 2 Zoetwatervoorziening, Project 
Climate Proof Fresh Water Supply gaat WP 2.2. (Onderzoek naar regenwaterlenzen in kustgebieden 
op verschillende schaalniveaus) in op maatregelen waarmee het regionale waterbeheer kan worden 
geoptimaliseerd en wordt gekeken naar een verbetering van numerieke modellen om toekomstige 
effecten op regenwaterlenzen beter te kwantificeren. 
Uitvoerende partijen: Deltares en Wageningen University & Research (WUR) 

Opdrachtgever: Kennis voor Klimaat Programma 
Periode: 2010-2014 
Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: verbetering van gebruik numerieke modellen & 
onderzoek naar een maatregel om zoetwatervoorziening onder kreekruggen te vergroten.  

Website: https://publicwiki.deltares.nl/display/kvk2/KvK+Thema+2+-+Climate-

proof+Fresh+Water+Supply 

 
Naam project:  Promotieonderzoek ‘Zoute kwel in delta’s’ door Perry de Louw. 
Beschrijving: Het doel van het onderzoek was het beschrijven en kwantificeren van de dynamische 
zoute kwel processen die leiden tot verzilting van het oppervlaktewater, ondiep grondwater en 
soms zelfs de wortelzone van gewassen. Veldonderzoek i.c.m. analytische en numerieke 

berekeningen vond plaats in de diepe polders Noordplaspolder en Haarlemmermeerpolder en in 
Zeeland. In de diepe polders bleken zoute wellen dominant in de verzilting. Er is een water- en 
zoutbalans methode opgesteld waarmee de zoutconcentratie op dagbasis kon worden voorspeld en 
de bijdrage van de afzonderlijke zoutbronnen kon worden gekwantificeerd, rekening houdend met 
alle onzekerheden in de balanstermen. Met deze methode is het mogelijk om het waterbeheer 
(inlaten, tijdelijk bergen van zout kwelwater en uitmalen van polderwater) te optimaliseren zodat 
zo efficiënt mogelijk met het beschikbare neerslagoverschot kan worden benut. In Zeeland is 

onderzoek gedaan naar het voorkomen en dynamiek van dunne regenwaterlenzen in zoute 
kwelgebieden en het effect op het zoutgehalte in de wortelzone. Zoute kwel, dynamiek van het 
neerslagoverschot en drainage werden als belangrijkste factoren geïdentificeerd die de lensdikte en 
zoutgehaltes in de wortelzone bepalen. Op basis van deze kennis zijn drainagesystemen ontwikkeld 

waarmee het neerslagoverschot slimmer kan worden benut om de zoetwatervoorraad van de 
regenwaterlenzen te vergroten en de kans op zoutschade aan gewassen te verkleinen. 

Uitvoerende partijen: Deltares i.s.m. Vu-Amsterdam en WUR 
Opdrachtgever: Deltares, provincie Zeeland, Hoogheemraadschap van Rijnland 
Periode: 2007-2013 
Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: Slimmer omgaan met neerslagoverschot in zoute 
gebieden begint bij een goed begrip van de ruimtelijk variërende en dynamische zoute 
kwelsystemen en deze zijn in het proefschrift beschreven.    

Website: http://publicwiki.deltares.nl/display/ZOETZOUT/Promotie+Perry+de+Louw 

 

Naam project: Potentiele toename zoetwatervoorraden door de aanleg van mega-zandsuppleties 

als de Zandmotor (onderdeel PhD onderzoek) 

Beschrijving: Door de aanleg van de Zandmotor ontstaat een (lokale) verbreding van de duinen en 

het strand, die kan leiden tot een toename van zoetwatervoorraden 

Uitvoerende partijen: Universiteit Utrecht, Deltares 

Opdrachtgever: STW / NatureCoast 

Periode: 2013 - 2017 

Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: In 2014/2015 worden de eerste resultaten verwacht 

voor de mogelijkheid voor toename zoetwatervoorraden in het grondwater door aanleg van / in 

samenhang met de Zandmotor. 

Website / link: naturecoast.nl  

 
Naam: Airborne metingen voor 3D zoet-brak-zout verdeling grondwater  
Beschrijving: 
Uitvoerende partijen: 

https://publicwiki.deltares.nl/display/kvk2/Adaptatie+aan+droogte+en+verzilting+in+het+gekoppelde+grondwater+-+oppervlaktewatersysteem
https://publicwiki.deltares.nl/display/kvk2/Adaptatie+aan+droogte+en+verzilting+in+het+gekoppelde+grondwater+-+oppervlaktewatersysteem
https://publicwiki.deltares.nl/display/kvk2/KvK+Thema+2+-+Climate-proof+Fresh+Water+Supply
https://publicwiki.deltares.nl/display/kvk2/KvK+Thema+2+-+Climate-proof+Fresh+Water+Supply
http://publicwiki.deltares.nl/display/ZOETZOUT/Promotie+Perry+de+Louw
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Opdrachtgever: 
Periode: 
Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: 
 
Naam: Promotieonderzoek Marjolein Mens; Methodeontwikkeling robuustheidsanalyse voor droogte 

Beschrijving: Bij het ontwikkelen van maatregelensets voor zoetwatervoorziening is het belangrijk 
dat deze het gewenste effect hebben onder een range aan omstandigheden. In de  traditionele 
aanpak wordt echter alleen gekeken naar het effect in karakteristieke droogtejaren. Het gevaar is 
dat een gekozen maatregel alleen effect heeft in deze historische omstandigheden. Een 
robuustheidsanalyse heeft tot doel te kwantificeren onder welke (externe) omstandigheden er 
schade in het systeem te verwachten is en hoe makkelijk daarvan hersteld kan worden. Door deze 
analyse te herhalen voor een (model)-situatie met voorgestelde maatregelpakketten, wordt 

inzichtelijk in hoeverre een maatregel bijdraagt aan de robuustheid van het systeem (voor 
bijvoorbeeld droogte). Hierbij worden relevante omstandigheden mede bepaald door verwachte 
effecten van klimaatverandering. In dit KvK project wordt het analysekader voor robuustheid 
verder ontwikkeld voor droogte en toegepast op een casus 'West-Nederland'. In het bijzonder 
wordt gekeken naar landbouwschade door droogte, en de gevoeligheid van landbouwschade voor 

de timing van het neerslagtekort. 
Uitvoerende partijen: Deltares  

Opdrachtgever: Kennis voor Klimaat 
Periode: 2010-2014 
Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: Een analysekader om robuustheid voor droogte te 
kwantificeren en te gebruiken als onderdeel van een bredere afweging tussen maatregelen. Kan 
verder ontwikkeld worden om ook robuustheid voor wateroverlast in beschouwing te nemen. 
 
Naam: Achteroever Wieringermeer (in oprichting) 

Beschrijving: gebiedsinrichting via bottom-up proces voor waterberging met mogelijkheid voor 
flinke peilwisselingen zodat het gebied water kan bergen bij overschot, en water kan afgeven bij 
tekort. 1e pilot in de Koopmanspolder (16 ha) met accent op de functies: waterberging/zuivering, 
vis(productie), natuur, recreatie en kunst/cultuur. 2e mogelijke pilot Wieringermeer start 
kleinschalig in en om agripark a7 en richt zich op recreatieve visvijver, zilte teelt op wellen en open 
aquacultuur met Wolhandkrab. Vervolgstap mogelijk op randzone langs IJsselmeerdijk met slechte 

bodemkwaliteit en kansen voor nieuwe verdienmodellen door koppeling van voedselproductie en 
recreatie. 
Uitvoerende partijen: Hiemstra BV, Marc van Rijsselbergen ziltproefbedrijf.nl), Lammers, Proeftuin 

Zwaagdijk, Deltares (onderzoek) 
Opdrachtgever: (concept, is nog in beweging) Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, 
Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier, Hollands Kroon 
Periode: 

2014-2015 Fase 1 kleinschalige pilots in/om agripark a7 
2014-2015 Fase 2 Haalbaarheidstudie/verkenning voor doorwerking in randzone 
Fase 3 zou dan gericht zijn op projectuitvoering uitvoering in randzone 
Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: 
 Praktijkervaring met de functiecombinaties die in de pilots worden getest 
 Vergroot inzicht over de technische en financiële haalbaarheid van de functiecombinaties  
 Netwerk van innoverende ondernemers, overheden en kennispartijen in Wieringermeer op het 

raakvlak van water & agri 
 Visie op traject van doorwerking (incl kansen voor meekoppelen maatschappelijke doelen) 
 Eerste fase beoogd einddoel: een nieuw duurzaam economisch perspectief door ondernemers 

in de Wieringermeer langs de IJsselmeerdijk 
Link: http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Groen/Groenprojecten/Koopmanspolder.htm 
 

Naam: Waterwijs 

Beschrijving: Waterwijs is een hulpmiddel bij de optimalisatie van de  ruimtelijke inrichting van een 

plangebied gegeven beleidsdoelstellingen, economische randvoorwaarden, belangen van 

stakeholders, gebiedskenmerken en autonome ontwikkelingen, waaronder klimaatverandering 

gebaseerd op een geïntegreerd model voor de hydrologie, plantaardige productie, en waterkracht, 

gekoppeld aan een wiskundige optimalisatie-algoritme. 

Uitvoerende partijen: Alterra 
Opdrachtgever: 
Periode: 

http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Groen/Groenprojecten/Koopmanspolder.htm
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Verwachte resultaten voor deze bouwsteen: 
 
 
Bijlage G 
Beschrijving bouwsteen G ‘slim omgaan met neerslagoverschot: alternatieve 

voorraadvorming’ 

 

Voor het slimme gebruik van het neerslagoverschot is een robuuste en flexibele peilbeheersing 

nodig. Van belang is een scherpe doelomschrijving voor de peilbeheersing. Daarbij kijk je twee 

kanten uit; hoe werkt je peilbeheersing bij overlast en hoe werkt je peilbeheersing bij droogte? 

Welke doelen dient de peilbeheersing in het licht van de klimaatontwikkeling en vanuit de scope 

van de Deltavisie (wateroverlast is wel schadelijk maar niet levensbedreigend en we willen het 

daarom niet tegen elke prijs voorkomen). Hiervoor is ook innovatie nodig, want de huidige 

instrumenten helpen ons niet altijd verder als het gaat om voorraadvorming of het opvangen van 

piekbelasting anders dan in waterbergingen.  

 

Er valt het hele jaar door genoeg regen en er wordt genoeg over de rivieren aangevoerd. De 

uitdaging is dit water ook te ontsluiten als het tijdelijk droog is. Dit kan door voorraadvorming. Dit 

kan op perceelsniveau maar ook bijvoorbeeld onder de duinen. Dit kan ondergronds en 

bovengronds. Een van de andere mogelijkheden is om de zoetwatervoorraad in de kreekruggen 

van Westfriesland te vergroten en in tijden van droogte aan te spreken. Deze voorraad is 

momenteel niet “strategisch”. Vergroting van die voorraad leidt mogelijk lokaal wel tot hogere 

grondwaterstanden. Ontwikkel actief grondwaterbeheer, waar voorraadvorming een onderdeel van 

is. Ook de strandwallen vormen een potentieel gebied waarin meer water te infiltreren en mogelijk 

vast te houden. 

 

In ieder geval is er een Robuuste en flexibele peilbeheersing (13) nodig. Daarmee kan de 

alternatieve voorraadvorming worden gestuurd en gevoed. Het doel is een gebiedsregeling samen 

met partijen waarin inspraak en kennisuitwisseling wordt gefaciliteerd.  

 

Onderdeel van deze bouwsteen is ook peilgebieden robuuster maken bij wateroverlastbestrijding 

en de gevoeligheid verkleinen. Verschillende gebruiksfuncties kunnen elkaar helpen. Een 

belangrijke component van deze bouwsteen is de ontwikkeling van goedkopere, effectievere en 

sturingsgerichte monitoring van het kwantitatieve watersysteem (balanssturing). 

 

De verbinding met het hoofdwatersysteem moeten we daabij niet vergeten. Het kan ons helpen in 

tijden van wateroverlast ook daar water heen te brengen en daarmee tevens onze voorraad 

aanvullen. Dan kan het Markermeer als een soort ‘Expansievat Markermeer (19) ‘gebruikt gaan 

worden. Maar hoe denkt RWS daarover?  

 

Wateroverlast is eigenlijk een logistiek probleem. Er is tijdelijk een te groot aanbod van 

regenwater. Dat regenwater wordt in de toekomst echter een steeds schaarser goed.  

Het overschot van vandaag hebben we mogelijk een maand later hard nodig om droogte en 

verzilting te bestrijden. De vraag rijst waar we het ‘kostbare’ schone en zoet regenwater kunnen 

bewaren, zonder dat dit problemen oplevert. Hollands noorderkwartier heeft de luxe van een groot 

zoetwaterbekken achter de deur. Kan een tijdelijk overschot aan neerslagwater niet het beste 

afgevoerd worden naar het Markermeer en IJsselmeer, om in tijden van tekort weer te kunnen 

gebruiken? Afvoer naar Waddenzee of Noordzeekanaal betekent vermenging met zout/brak water. 

Dan geldt weg is weg. De afvoer naar de meren betekent echter ook een transport van ongewenste 

stoffen naar Markermeer of IJsselmeer. Dat staat mogelijk weer op gespannen voet met de 

waterkwaliteits- en natuurdoelen die daar worden nagestreefd. 
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Wat kan een vrijelijk benutten van de meren als expansievat opleveren in de overlastbestrijding en 

in de zoetwatervoorziening? Welke schaduwkanten zitten daaraan voor doelstellingen in de meren? 

Wat moet het zwaarste wegen? 

 

Het helpt wanneer deze bouwsteen wordt aangevlogen vanuit de filosofie van de Duurzame 

waterkringloop (26). Een gesloten kringloop bevordert het duurzaam gebruik van water en 

gebruikte meststoffen. De waterkringloop speelt zich af op regionaal en perceelsniveau (naast 

nationaal en mondiaal). Verschillende aspecten zijn hierin te winnen: terugwinnen fosfaat/ 

nutriënten uit water (lokaal zuiveren mestafvalwater, decentraal voorzuiveren kaswater), schoon 

water terugbrengen in de kringloop (helofietenfilters bij zuiveringen) 

 

De uitwerking van deze bouwsteen is vooral kennisverzameling, onderzoek , innovatie op het vlak 

van watergebruik en wateropslag en ontwikkeling van een programma waarin robuuste en flexibele 

peilbeheersing stapsgewijs wordt ingevoerd. 

 

Er zit hier ook een nadrukkelijk verband met bouwsteen (N) ‘Welke waterkwaliteit willen we met 

z’n allen’ 

 

Bijlage H 

Aandachtspunten 

Koos Harnack, RWS 

Ruimtelijk ordeningsspoor kan grote invloed hebben op toekomst waterbeheer en mogelijkheden 

tot waterbesparing. Opmerking dat landbouw in de Wieringermeer op hetzelfde niveau 

gehandhaafd blijft heeft directe consequenties voor de watervraag uit het IJsselmeer. Verschillende 

uitgangspunten moeten gecheckt worden met de province. 

 

Realiseer je dat er op dit moment knelpunten zijn in de wateraanvoer waar op bestuurlijk niveau 

over gesproken wordt, vraag is of deze richting voor de toekomst gegarandeerd is (hevels 

Wieringermeer) 

 

Flos Fleischer, Stichting Het Blauwe Hart 
We hebben het nog niet over de kwaliteit van het water. Er zou een vaststelling moeten komen van 
wat we ‘ kwalitatief goed water ‘ vinden aan de hand van basiswaarden, naast waar we het willen 
hebben. 

 
Jan Prins, LTO 
Opmerkingen bij bijlage E: 
 Brak inlaat water natuur veenweide, Westzaan, Wormer Jisper en Ilperveld Mag absoluut geen 

schaduwwerking hebben naar omliggende landbouw en waterkwaliteit in de Schermerboezem 
 Kan natuur water vasthouden voor de landbouw, voorbeeld Schoonwatervallei Castricum / 

Groot Limmerpolder Blijkt nu al dat meer dan 50% van het water gebruikt wordt voor het 

doorspoelen van bebouwd gebied Castricum 
 Natuurlijk / flexibele waterpeilen (hoog in winter, uitzakken in zomer);Bij landbouw winterpeil 

laag en zomerpeil hoog!! watervraag kleiner dan bij vast peil en belangrijk voor de natuur. 
Experimenteren in binnenduinrand en veenweidegebieden. Echter risico voor 
landbouwgebieden: zorgt voor extra verdroging in landbouwgebieden in droge perioden door 

uitzakken grondwaterstanden. Dat bedoel ik! 
 Minder doorspoelen: 1. nieuwe lokatieafhankelijke (landgebruik, hydrogeologische situatie) 

chloridenormen mogelijk? Pas mogelijk wanneer de landbouw een lange periode van 
implementeren van innovatieve en waterbesparende maatregelen heeft kunnen treffen op 
bedrijfs- of regioschaal.  2. brakke natuurgebieden doorspoelen met brak water ipv zoet water  

 behoud autonoom gebruik binnen-duinrand? Bivoorbeeld: bloembollenteelt vlak achter de 
binnenduirand is van zéér groot economisch belang. 

 

Opmerkingen bij bijlage F: 
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Zilte teelten: LTO Noord staat voor dat onderzoek naar zouttolerantie van cultuurgewassen zéér 
nuttig en belangrijk is. Zouttolerante gewassen kunnen van grote economische waarde zijn op 
wereldschaal, maar wij wijzen verdere verzilten van reeds lichtbrakke landbouwgebieden voor dat 
doel met nadruk af. 
 

Spaarwater, Oostpolder en Polder Koegras: Op vervolg van de reactie van LTO bij Zilte teelten wijs 
ik op alle 4 pilots die onderdeel zijn van Spaarwater. Niet allen voor bloembollen dus en zeker ook 
niet alleen voor het Noordelijk Zandgebied in N-H. 
Zie de site van www.Spaarwater.com waarin uitgebreid vele andere mogelijkheden wat sparen van 
zoet water worden onderzocht. De bevindingen van de pilots van Friesland (1) en Groningen (2) en 
Breezand (1) gaan een groot scala van mogelijkheden tot besparing opleveren in vele gebieden via 
diverse cross-overs. Resultaten vanuit Friesland en Groningen kunnen héél goed toepasbaar gaan 

worden in de Oostpolder in de Anna Paulownapolder en bijvoorbeeld de Wieringermeer. 
Dit zou kunnen beteken dat de licht verbrakte Wieringermeer weer zoeter gemaakt zou kunnen 
worden met behulp van de voorgaande resultaten uit de twee andere provincies. 
 
Flexpeil: niet in landbouwgebieden 

 
Achteroever: 

Een en ander is alleen mogelijk als er voldoende draagvlak in en om het plangebied aanwezig is. 
Hieronder een herhaling van mijn punten die al eerder waren vermeld. 
 

Nico Straathof, natuurmonumenten: 

Voor de functie natuur willen we “ natuurlijk” ook slim omgaan met het neerslagoverschot, het is 

,afgezien van kwelwater, uit de duinen de schoonste waterbron die ons ter beschikking staat.  

Dit betekent dat we er in natuurgebieden graag spaarzaam mee omgaan middels flexibel 

peilbeheer daar waar dat match met de natuurdoelen. Dat doen we vooral om vervuiling door 

boezemwater te willen beperken. Daarbij horen naast peilmaatregelen ook maatregelen in het 

horizontale vlak , scheiding van functie, waterlopenstelsel etc. 

Verzilting van met name natuurveenweide zien we niet als een probleem, de verzoeting ervan juist 

wel. Door meer verzilting , door inlaat van nutriëntenarm brak oppervlaktewater, daar toe te staan 

kan worden bespaard op de zoetwateraanvoer naar die gebieden. Dat  zoete water  op die wijze 

bespaard wordt komt daarmee beschikbaar komt voor derden. 

Het schone kwelwater uit de binnenduinrand willen we ook graag ecologisch benutten alvorens dat 

aan andere gebruikers door te leveren. Naar analogie van de Schoonwatervallei Castricum zijn er 

binnen Noord Holland nog veel slimme oplossingen te vinden ook dit vergt vooral ruimtelijke 

verschuiving van functies 

Panklare uitvoerbare maatregelen liggen nu niet voor het oprapen, er is voorafgaand onderzoek 

nodig om die vorm te geven, maar naast studie wil ik wel pleiten voor gebieds-pilots om in de 

komende planperiode in elk geval te starten met kansrijke maatregelen. De NB organisaties willen 

daar graag hun steentje in bijdragen 
 

 
 

http://www.spaarwater.com/
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Bijlagen bouwsteen J – Vitale infrastructuur 

 

 

Samenwerkingspiramide 

 

 

Samenwerken, 5 

 

 

 

Vertrouwen, 4 

 

 

 

Aanvaarden, 3 

 

 

 

Begrijpen, 2 

 

 

 

Kennen, 1 

 

 

 

 

Elke stap in de piramide is voorwaardelijk voor de volgende stap. 
1. Partijen zijn op de hoogte van elkaars bestaan 

2. Partijen begrijpen het belang van de ander en zichzelf 

3. Partijen aanvaarden het belang van de ander als niet onder- of bovengeschikt 

4. Partijen vertrouwen op wederzijdse kunde en respect en handelen daarnaar 

5. Partijen werken samen 

 

Motto:  

“Voordat ik aan de slag ga, overleg ik altijd met de 
andere vitale partners.” 
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FLOod RIsk Scanner Vitale Infrastructuur (FLORIS-VI) 

 

FLORIS-VI: Visueel, op maat en snel zicht op kwetsbaarheid en vitaliteit voor uw plangebied 

FLOod RIsk Scanner Vitale Infrastructuur (FLORIS-VI) 

Nederland staat bekend als een laaggelegen, maar zeer goed beschermde delta. Bij de Nederlandse 
aanpak staat preventie op de eerste plaats. Nederland is inmiddels zo goed beschermd dat bewoners 
zich nog nauwelijks realiseren dat ze onder zeeniveau leven. Het motto van HHNK: ‘Leven onder 
zeeniveau is minder vanzelfsprekend dan je denkt’, verwijst hiernaar.  
 
Bewustwording is nodig, zeker nu sinds een aantal jaren het idee om alleen op preventie in te zetten 
(steeds hogere en sterkere keringen) langzaam wordt losgelaten. In een aantal polders heeft dit bijv. 
al geleid tot het aanleggen van terpen, in plaats van hogere dijken. Deze aanpak betekent dus dat er 
ook in de inrichting van de ruimte (het plangebied en omstreken) rekening moet worden gehouden 
met een kans dat een overstroming of wateroverlast plaatsvindt. Als dit gebeurt, is het van groot 
belang de vitale infrastructuur goed op orde te hebben. De brief en het persbericht van de minister 
van april 2013 en 17 maart 2014 onderschrijven dit. Immers, voor het herstel van het gebied is de 
vitale infrastructuur (drinkwater, elektriciteit, telecom, etc.) van cruciaal belang.  
 
Hoe snel een gebied kan herstellen na een overstroming of wateroverlast is afhankelijk van wat het 
water heeft gedaan met de vitale/kwetsbare objecten en infrastructuur. Het FLORIS-VI-concept 
brengt dit in beeld. FLORIS-VI brengt informatie over scenario’s van wateroverlast (bijv. uit 3Di) en 
informatie over de vitale infrastructuur (VI) samen. Zo kan allereerst directe schade worden 
geïdentificeerd door onderdelen van de VI te confronteren met de lokale waterdiepte ten tijde van 
de overlast. Aansluitend kunnen ook onderlinge afhankelijkheden en cascade-effecten met FLORIS-VI 
in kaart worden gebracht, en daarmee de indirecte schade. Doordat ook maatregelen tegen 
overstromen kunnen worden ingebracht in FLORIS-VI, kan ook schadereductie in beeld worden 
gebracht. Of dit lonend is moet blijken uit een Kosten Baten Analyse (KBA). Door de sterk visuele 
component van FLORIS-VI wordt ook de bewustwording en het handelingsperspectief van 
verschillende belanghebbenden ondersteund. 
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Tijdspad 

 

Acties/Adviezen T/m 7-

2014 

8-2014 

tot 12-

2015 

2016 tot 2021 

Samenstellen vervolggroep  X  

HHNK, KPN, PWN, Alliander leren elkaars 

belangen beter kennen, kennisdeling, kennis 

ontsluiting, mandaten afgeven 

 X  

Platform uitbreiden naar andere vitale partners en 

ook gemeenten, projectontwikkelaars etc. 

  X 

Governance wijze van werken (ronde Tafel)  X  

Eigen organisatie erbij betrekken en bewust 

maken 

X X X 

Bron tot tap: alle spelers bewust maken  X X 

Afstemmen met bouwsteen ‘Nazorg na een crisis’ X   

Benadering beleidsmakers, voorbereiden op 

mogelijke nieuwe wetgeving, bewustwording 

 X X 

Innovatie, bewustwording burger omhoog, komen 

tot waterrobuuste oplossingen, 

handelingsperspectieven bieden. Zie oproep 

minister inzake publiekscampagne (17 maart 

2014) 

  X 

Prioriteiten zwakste schakels en cascade-effecten 

opsporen (bijv. middels Flood Risk Scanner voor 

Vitale Infrastructuur) 

 X  

Mogelijke tegenstrijdigheden wet- en (eigen) 

regelgeving in kaart brengen. 

 X X 

 

 
Hoe meer informatie er beschikbaar is over de verschillende onderdelen van de VI (primair proces, 
knooppunten e.d.), hoe preciezer de impact kan worden bepaald, hoe beter de KBA kan worden 
uitgevoerd en hoe beter de informatievoorziening over het handelingsperspectief zal zijn. Kennis 
delen over de VI is hierbij noodzakelijk, vertrouwen van de beheerder van de VI in wat en hoe er met 
zijn gegevens worden omgegaan, hoe de bescherming van strategische informatie wordt 
gewaarborgd, is even noodzakelijk. 
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Bijlagen bouwsteen K – De stad wordt nat 
 

Bijlage 1: Resultaten overleg 1 (11 februari 2014) 

 

Inleiding 

De druk op het stedelijk gebied toe. Velen jaren heeft water ruimte moeten maken en is er erg veel 

verharding bij gekomen, waardoor de natuurlijke veerkrachtigheid voor een groot deel is 

verdwenen. Een goede kwaliteit van de leefomgeving van steden en dorpen is voor ons essentieel. 

Deze kwaliteit staat onder druk door hevigere regenval, langduriger droogte en meer warme 

dagen. Dit zorgt nu al voor omvangrijke/ grote schade aan gebouwen, infrastructuren, openbare 

ruimte, gezondheid en economie. Onderzoek laat zien dat de schade enorm oploopt als we niets 

doen. 

 

Klimaatmitigatie en –adaptatie kunnen/moeten worden gezien als één van de stedelijke opgaven 

naast ruimtelijke kwaliteit, economie, veiligheid en gezondheid. Kansen ontstaan wanneer 

bestaande wijken worden geherstructureerd en stedelijke (her)ontwikkeling kan worden gekoppeld 

aan klimaatopgaven.  

 

Vanuit het landelijke Deltaprogramma is de ambitie dat steden in 2050 klimaatbestendig zijn.  

 

Op basis van de watertafels zijn drie bouwpunten geformuleerd die voor de stedelijke omgeving 

een belangrijke antwoord op de klimaatadapatatie kunnen leveren. Tezamen zijn deze bijeen 

gebracht onder “De stad wordt nat”. 

 

Vraagstukken (dilemma’s) 

 Wat zijn knelpunten ten aanzien van water in de stad nu en in 2050? 

 Wat is de daadwerkelijke urgentie en hoe zorgen we ervoor dat deze gedragen wordt? 

 Wat is de gezamenlijk ambitie en hoe zorgen we ervoor dat in een tijd van de 

bezuinigingen de ambitie hoog wordt gehouden? 

 Nu al inzetten op maatregelen, of wachten we totdat de klimaatsproblemen beter zichtbaar 

worden?  

 Richten we ons alleen op gemeenten/ steden die ambitieus zijn (de koplopers), of moeten 

we juist de overige gemeenten stimuleren (het peloton)? 

 Hoe koppelen we stedelijke (her) ontwikkeling consequent aan klimaatopgaven? 

 Hoe betrekken/informeren we burgers, bedrijven en maatschappelijke instanties over de 

gevolgen van hevigere regenval, droogte en hitte en hoe ondersteunen we hen bij 

initiatieven die hun woning/pand en leefomgeving daartegen beter bestand maken? 

 Hoe kunnen we stimuleren dat verharding bij particulieren verminderd en dat regenwater 

wordt opgevangen, gebruikt en infiltreert op de plek waar het valt? 

 

Verbinding met de Deltavisie 

In de Deltavisie is aangegeven dat bij verdergaande binnenstedelijke vernieuwing en stedelijke 

uitbreiding is er veel aandacht nodig is voor duurzaam bouwen. Het hoogheemraadschap heeft 

hiervoor een geïnspireerde en gewaardeerde ontwikkelingsvisie voor het gebied nodig, die 

overtuigend wordt uitgedragen. Cruciale functies binnen de stedelijke omgeving worden daarbij 

extra tegen wateroverlast beschermd.  

 

Stresstest 

Allereerst is er inzicht nodig in de problematiek omtrent water en klimaatverandering in de 

stedelijke omgeving. Pas als de knelpunten in beeld zijn kan er nagedacht worden over 

oplossingsrichtingen. In het Manifest klimaatbestendige stad wordt aan alle gemeentes gevraagd 
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een stresstest uit te voeren met als doel de lokale klimaatopgaven in beeld te brengen en 

vervolgens adaptatiestrategieën te ontwikkelen. 

 

De volgende klimaatgerelateerde knelpunten worden geïnventariseerd: 

- Knelpunten tav wateroverlast door hevige regen en toenemende verhardingen 

- Paalrot/schade aan funderingen agv grondwateronderlast 

- Slechte waterkwaliteit in stadswateren 

- Hittestress 

- … 

 

Oplossingsrichtingen 

Op basis van de watertafels zijn drie oplossingsrichtingen aangegeven die als bouwstenen voor de 

toekomst kunnen worden uitgewerkt en ingepast in het Waterprogramma. Op basis van de 

geïnventariseerde knelpunten worden de oplossingsrichtingen verkend 

 

Multifunctionele waterberging in de stadsranden  

De overgang tussen bebouwd en onbebouwde omgeving is vaak ook een zone waarin oplossingen 

gevonden kunnen en moeten worden voor wateroverlastbestrijding. De ‘ruimte’ begint daar, maar 

in hoeverre is dat afwentelen? Bij overgang stedelijk / landelijk spelen vaak ook andere 

vraagstukken zoals: Bodemdaling, hoogwatervoorzieningen en bescherming van fundering / 

stabiliteit van waterkeringen. 

Daarnaast kan een waterberging in de stedelijke omgeving vaak een aantrekkelijke locatie zijn 

voor functiestapeling en gebruik ook in al die dagen dat er gelukkig geen sprake is van 

wateroverlast. We zijn inmiddels bekend met recreatief medegebruik en ontwikkeling van 

natuurwaarden in waterbergingen. Ook agrarisch medegebruik komt veel voor, maar 

multifunctionaliteit gaat verder. Daarbij kunnen we denken aan aquacultuur, zonne-energie parken 

en biologische waterzuivering. Kunnen we uitvoerbare multifunctionele oplossingen met 

meerwaarde ontwikkelen die breed toepasbaar zijn? 

 

Verzacht het verharde oppervlak in de stad  

Het verharde oppervlak in de stedelijke omgeving leidt in vele opzichten tot negatieve effecten bij 

de voortschrijdende klimaatverandering, waarbij warmte en droogte enerzijds en heftige regen 

anderzijds vaker gaan optreden. De verharding leidt tot een steeds grotere hittestress in warme 

perioden en wateroverlast in tijden van heftige neerslag. Gemeenten en burgers beginnen zich 

daar meer en meer van bewust te worden, maar bewustzijnsvergroting, creativiteit en integrale 

verzachting op alle terreinen (wegen, daken, tuinen, plantsoenen, bedrijfsgebouwen, 

infrastructuur) is hard nodig. Dus combineer de opgaven: hittestress, wateroverlast, fijnstof, 

leefbaarheid etc. Van voorlichtigscampagnes (“Een egel voor een tegel”), stimuleringssubsidies, 

pilotprojecten tot verankering in waterplannen en omgevingsplannen. Betrek de burgers bij de 

ontwikkeling van de klimaatactieve stad. En wellicht kunnen de tuincentra daar ook aan mee doen. 

 

Maak werk van regenwater!  

Regenwater wordt teveel gezien als lastpost of afvalstof, maar er kan heel veel positiefs mee 

worden gedaan. Je kunt het gebruiken voor je tuin, het wassen van je auto (wasplaatsen in de 

wijk), het doorspoelen van je WC, het vullen van je vijver. Wanneer we meer zouden investeren in 

het opvangen en bewaren ervan (niet alleen particulier, maar ook bedrijfsmatig!) kan het als bron 

worden gebruikt. Maar er is meer. Regenwater kan ook veel meer worden gebruikt om er plezier 

aan te beleven. Bijvoorbeeld op speelplaatsen waar water wordt vastgehouden om er mee te 

spelen (opvangreservoirs) in groenvoorzieningen met tijdelijke of met regenwatergestuurde 

waterpartijen, die ook weer (tijdelijk) mogen uitdrogen, maar dan wel met een zo groot mogelijke 

sponswerking. Of bij warm weer om verdampende, verkoelende oppervlakken te creëren. Ook of 

juist in de stadsranden zijn daar grote potenties! 
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Bijlage 2: Resultaten overleg 2 (17 maart 2014) 

 

Top 5 knelpunten Bouwteam K 
1. Gebrek aan bewustzijn bij de burger en bij de betrokken organisatie; 
2. De gevolgen van klimaatveranderingen zijn voor velen onvoldoende inzichtelijk. Er is geen 

urgentie, geen inzicht in de schades die optreden en de omvang daarvan; 

3. Bestaande bebouwing niet berekend op klimaatveranderingen qua ondergrond en 
ondergrondse infra; 

4. Ontbreken van gezamenlijk gedachtegoed bij organisaties die te maken hebben met de 
gevolgen van klimaatveranderingen; 

5. Afnemende deskundigheid om openbare ruimte waterbestendig in te richten. Kennis is niet 
duurzaam geborgd en betrokken medewerkers zijn veelal conservatief ingesteld. 

 

Oplossingen 

 

Bewustwording burger 

- Regentonnen; 

- Gedragsverandering om wateroverlast te accepteren; 

- Inrichten waterspeelplaatsen (breng water naar de burger); 

- Watercertificaat aan woningen toekennen. Gegevens in beeld brengen zoals: Hoe hoog of laag 

staat je huis ten opzichte van de omgeving? Wat is de grondwaterstand? 

 

Bewustwording organisaties 

- Klimaatstresstest: inzicht in gevolgen van klimaatverandering; 

- Educatie; 

- Scholen erbij betrekken; 

- Collega’s vanuit de Ruimtelijke ordening erbij betrekken; 

- Crisisperiode helpt wellicht de acceptatie van de gevolgen van klimaatveranderingen en 

bevordert innovatie. 

 

Belangrijk 

- Belangrijk in communicatie richting partijen: Als organisatie duidelijkheid bieden over wat je 

wel doet en wat je niet doet; 

- Probeer met alle partijen tot een gezamenlijk plan te komen, zodat synergie kan worden 

gevonden, maatschappelijke meerwaarde kan worden gecreëerd; 

- Wat is de rol van de Provincie hierin? 

- Herrieschoppers nodig om proces aan te zwengelen; aanjaagteam instellen; 

- Leren van anderen, voorbeeldprojecten kiezen; 

- Ruimte geven voor innovatie, bestuurlijk gedragen; 

- Omvormen van korte termijn visie in lange termijn visie. 



WWWAAATTTEEERRRPPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   NNNOOOOOORRRDDD---HHHOOOLLLLLLAAANNNDDD   BBBOOOVVVEEENNN   HHHEEETTT   NNNOOOOOORRRDDDZZZEEEEEEKKKAAANNNAAAAAALLL   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bouwstenendocument 

 
 

111 

 

Bijlage 3: Reacties bijeenkomst Waterpas (15 mei 2014) 
 

 

Naam Wat spreekt aan / moeite mee Suggesties voor versterken Bijdrage bij vervolg 

    bouwsteen bouwsteen 

Jos Kerssens   Zoek ook contact met partners 
buiten de (semi)overheid, bijv. 
bewonersgroeperingen, 
vastgoedontwikkelaars 

  

? Bebouwd gebied wordt snel 
vergeten dus is het goed om de 
'stad' in het vizier te houden 

Wat gaat het opleveren? Minder 
problemen? Synergie? 

Voor het totale plan de 
financiën koppelen 

? Bij uitstek een problematiek 
waar we moeten 
samenwerken. Nergens is meer 
maatwerk vereist! 

Zoek naar 'triggers' voor 
particulieren en ondernemers om 
hieraan bij te dragen (subsidies?) 

Als regioadviseur de 
gemeenten voortdurend 
wijzen op deze 
problematiek 

? Het toekomstgericht denken is 
positief. Wat mij betreft zou de 
instelling echter moeten zijn: 
De stad kan nat! 

Ontwerp je infra zo dat ook na de 
ramp vitale infra nog grotendeels 
werkt. Een overstroming moet 
een ongemak zijn, niet meer dan 
dat! 

  

Gerrit Rot Samenwerking gemeenten en 
Waterschap 

1) Waterschappen moeten na de 
verkiezingen in maart 2015 
beleidsbevoegdheid over water 
krijgen in de RO, gelijkwaardig 
aan gemeenten, die dan over 
land gaan in 
bestemmingsplannen; 2) Belonen 
in aanslag niet-verharden tuinen 
van huiseigenaren en tijdelijk 
bergen in de stad (kan op 
parkeerterreinen e.d.) 

  

Mw. I. Bakker Lekker dichtbij je 
woonomgeving. Je kunt je daar 
als burger veel bij voorstellen 

Hoveniersbedrijven betrekken bij 
het bestrijden van het vol leggen 
van de tuinen met tegels. Ook 
info hierover aan de burgers 

  

? Meer ruimte voor water in de 
stad 

Niet meer traditionele 
woonwijken bouwen maar meer 
op en boven water 

  

? Regenwater loopt te snel het 
systeem in. Wateropvang, 
wellicht individueel bij burgers 
d.m.v. poreuze tanks. 
Wateropslag in de bodem zou 
een idee kunnen zijn 

    

Michelle 
Taloma - 
STOWA 

Concretiseren stresstest     
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F. van der 
Heide 

Meer voorlichting geven! 
Stadsbewoners zijn zich vaak 
totaal niet bewust van de 
gevolgen van bijv. totale 
betegeling van hun tuin e.d. 

    

I. van Basten - 
Stedebroec 

Creëren van waterberging 
bijv. vijvers, slootjes 

    

Arnejan van 
Loenen 

Gebruik slimme technieken 
om inzicht op te doen en 
problematiek inzichtelijk te 
maken 

Met slimme real-time sturing kan 
berging in riool worden vergroot 
en overstorten worden gestuurd 

Kennis en ervaring van 
modellering en 
optimalisatie (project ISA 
Hoeksche Waard) 

Camiel Dijkers - 
Movares 

  Ga voor draagvlak creëren. Toon 
waardetoename aan 

Breeam + MKBA 

Tim van Hattum 
- Altares WUR 

  Wie gaat dat trekken? Stresstest; 
klimaatadaptieve 
maatregelen; innovatie 

F. Houdijk (?) - 
Provincie N-H 

Gemeenten bewust maken Watertoets beter inzetten   

Erik Rosendaal Goed dat gemeenten 
gestimuleerd worden om 
klimaatbestendig te gaan 
denken 

Klimaatbestendige benadering 
van gemeentelijke waterplannen 

De gemeente Den Helder 
wil graag een nieuw 
waterplan en daarin 
klimaatadaptatie 
meenemen 

Siem Appel De stad heeft geen 
waterberging, maar 
profiteert van het 
buitengebied. De stad kan 
zelf met slim peilbeheer 
meer zelf bergen 

    

? De burger wordt betrokken Denk ook aan recreatieve 
voorzieningen in de vorm van 
waterberging 

  

Niels Hogeweg   Weer vasthouden aan maximaal 
verhard oppervlak geeft ook 
meer groen 

  

Frits  op ten 
Berg 

  Klimaatbestendigheid slim 
combineren met andere 
duurzaamheidsthema's 

Wil meedenken over: 
hergebruik, 
transformatie, mobiliteit, 
energie 

Simon Wilms - 
LTO 
0651911671 

De plannen zien er al goed 
uit. Ik heb alleen het 
vermoeden dat bij 
wateroverlast in steden de 
buitengebieden (agrarische 
grond) te maken gaan krijgen 
met meer water 

In steden een limiet stellen aan 
de verharding (terrassen, wegen, 
etc.). Dakterrassen (groen) 
stimuleren/vergoeden 

Idee toelichten 

? Bewustwording, voortgang 
vlot! 

Info bij tuincentra Promoten minder steen 
in de tuin 

Dhr./mw. 
Heischer 

Aandacht voor water in 
stedelijk gebied is goede 
zaak 

Laat burgers meedenken over de 
oplossing 

Minder bestraten van 
tuinen; bevorder 
bewustzijn van burgers 
over klimaatadaptatie 
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