
  

Voorstellen 

Waterschap Hollandse Delta 

 

 

John Ebbelaar 

Hoofd afdeling Plannen en Regie 

 

 



[2] 

Dynamiek in de Delta 

Waterschap Hollandse Delta 
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Inhoud 

• De taken van het waterschap 

• De dynamiek in de tijd 

• Een dynamische ruimte 

• De opgaven voor de toekomst 
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Water besturen 
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• Art 21 van de Grondwet: de zorg van de 
overheid is gericht op de bewoonbaarheid 
van het land en de bescherming en 
verbetering van het leefmilieu. 
 

• Rijk 
• Ministerie van I&M - nationaal beleid 
• RWS - beheer hoofdwatersysteem 

 
• Provincie 

• Regionaal waterbeleid 
• Beheer diepe grondwater 

 
• Gemeenten 

• Beheer riolering 
 

• Waterschappen 
• Beheer regionaal watersysteem 

Het waterbeheer in Nederland 
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• Functionele overheid 
 
 

• Algemeen belang en  
specifiek belang 
 
 

• Verenigde Vergadering 
 
 

• College van Dijkgraaf &  
Heemraden 
 
 

• Internationaal voorbeeld 

Water besturen 
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Beheergebied 
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Inwoners: 
 
Gemeenten: 
 
Waterkeringen: 
 
Gemalen: 
 
Watergangen: 
 
RWZI’s: 
 
Wegen/fietspaden: 
 
Begroting 2017: 
  

Kengetallen 

855.000 
 
17 
 
787 km 
 
280 
 
7.200 km 
 
20 
 
1.500 km 
 
165 M€/jr 
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Veilige dijken 

Taken: water keren 
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• Voorkomen overstromingen door 
primaire en regionale waterkeringen 
 
 

• Toetsen aan nieuwe normen 
 
 
• Doelmatig versterken 
 
 
• Vergunningverlening en  

handhaving 
 
 

• Dijkbewaking 

Water keren 
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Altijd voldoende water 

Taken: water beheren 
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• Peilen handhaven  
 
 

• Watergangen onderhouden  
(maaien en baggeren) 
 
 

• Waterkwaliteit 
 
 

• Zwemwater 
 
 

• Grondwater (kwantitatief) 
 
 

Water beheren 
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Schoon water 

Taken: water zuiveren 
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• Transport van afvalwater 
 
 

• Zuiveren afvalwater 
 
 

• Slibbehandeling 
 
 

• Innovatie 
 
 

• Energie en grondstoffen 
 
 

Water zuiveren 
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Veilige wegen en fietspaden 

Taken – wegen beheren 
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• Lokale wegen  
buiten bebouwde kom 
 
 

• Gericht op veiligheid & 
bereikbaarheid 
 
 

• Beheer en onderhoud 
 
 

• Bermen en bomen 
 
 

• Gladheidsbestrijding 
 
 
 

Wegen beheren 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJbs6bmA38YCFcjAFAodY4QElA&url=http://www.rvisinfraservice.nl/?p%3D493&ei=g0ynVdaeAsiBU-OIkqAJ&psig=AFQjCNFyech_hADoiznNZKm0ZO1GmS0-kg&ust=1437113834325118
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Land met water 

Dynamiek in de tijd 
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De delta rond 
1500 
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De delta rond 
1900 
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Watersnood 
1953 
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De Delta nu 
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… en in de toekomst? 
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Wonen, werken en recreëren 

Een dynamische ruimte 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLK84OKZ38YCFQE92wodMBANVA&url=http://www.pimvuik.nl/commercieel-werk/--03/37/&ei=D2enVfL4LYH67AawoLSgBQ&bvm=bv.97949915,d.d24&psig=AFQjCNGQvhX2vWiJaPdP6YmdgdFfZRNg7A&ust=1437119067571397
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• Steeds meer mensen wonen in (delta)steden  
 

• Kwetsbaarheid neemt toe: 
• Hogere rivierafvoeren en zeespiegelstijging   

meerlaagse aanpak 
• Piekbuien  waterberging 
• Droogte en hittestress  groen-blauwe voorzieningen 

 
• Ruimte voor water, betekent samenwerken met veel partijen 

(publiek en privaat) 
 
 

Wonen in de Delta 
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• Veel haven-gerelateerde activiteiten 
 

• Groei infrastructuur 
 

• Kwetsbaarheid voor de industrie neemt toe 
• Overstromingsrisico (m.n. buitendijkse gebieden) 
• Zoetwatervoorziening 
• Waterkwaliteit en zuivering afvalwater 
 

• Vereist innovatieve en duurzame aanpak 
 
 

Werken in de Delta 
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• Hoofdfunctie in 60% van het beheersgebied 
 

• Belang bij een goed watersysteem 
 

• Kwetsbaarheid van de landbouw neemt toe: 
• Droogte 
• Piekbuien  
• Verzilting 
 

• Samenwerken in het Deltaprogramma Agrarisch 
Waterbeheer 
 

Landbouw in de Delta 
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• Toenemend maatschappelijk belang  
 

• Kwetsbaarheid wordt beïnvloed door 
• Temperatuur en ecosysteem 
• Wet- en regelgeving (natuurbelang vs. andere belangen) 

 
• Voorbeelden: 

• Goeree-Overflakkee 
• Hoeksche Waard (Nationaal Landschap) 
• Deltawateren 

 
 

Natuur en landschap in de Delta 
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• Veel recreatie is water-gerelateerd 
 

• Bovenregionaal, maatschappelijk belang 
 

• Grote gebruiksdiversiteit 
 

• Effect klimaatverandering 
• Temperatuur 
• Toename incidenten door extreem weer 

 
 
 

Recreëren in de Delta 
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Bedreigingen en kansen 

Opgaven voor de toekomst 
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Het klimaat verandert: 
• zeespiegelstijging 
• hogere rivierafvoeren 
• piekbuien en zware stormen 
• hogere temperaturen 
• langere droge perioden 
• verzilting 

 
Via gezamenlijk Deltaprogramma 
 Deltabeslissingen: 
1. nieuwe waterveiligheidsnormen 
2. zoetwatervoorziening 
3. ruimtelijke adaptatie 
4. Rijn-Maas monding 
5. IJsselmeer 

 
 

Bedreigingen voor de toekomst 
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Toename overstromingsdreiging 
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Nieuwe waterveiligheidsnormen 

overstromingskans  

1:100.000 per jaar 

1:30.000 per jaar 

1:10.000 per jaar 

1:3.000 per jaar 

1:1.000 per jaar 

1:300 per jaar

  



  

Bestuursakkoord Water 

Doelmatige waterketen: 

• 3 K’s 

– Kwaliteit verbetering 

– Kwetsbaarheid verlagen 

– Kostenbesparing 
(minder meer uitgeven t.o.v. verwachte 
koststijging in 2020 t.o.v. 2010) 

• 100 miljoen (waterschappen) 

• 140 miljoen (gemeenten) 

• 140 miljoen (gemeenten/waterschappen) 

• 70 miljoen (drinkwaterbedrijven) 
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Aanpak binnen BAR-regio 

In de samenwerkingsovereenkomst nadruk op 
volgende punten: 

 

• Gezamenlijk visie 

• Meet en Monitoring Afvalwaterketen 

• Vastleggen in afvalwaterakkoorden 

• Kennisdeling 

• Gezamenlijk oppakken klimaatadaptie 

• 2 keer per jaar bestuurlijk overleg 
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Klimaatadaptatie 

AANKNOPINGSPUNTEN 

• Gezamenlijke 
investeringsprogramma 
“Naar een duurzaam 
Nederland” van VNG, IPO 
en UVW  

• Deltaprogramma 
Ruimtelijke Adaptatie  

• Eigen opgaven WBP 
waterveiligheid en 
watersysteem 

 



  

Klimaatadaptatie: Ambitie WSHD 

• Uitvoeren 7 ambities uit Deltaprogramma 

• Gezamenlijk met gemeenten klimaatadaptief handelen in 
2020 
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Compenserende Maatregelen 

Kierbesluit 

• Haringvlietsluizen worden op een ‘kier’ 
gezet 

 
• Consequentie voor de zoetwater-

voorziening vanuit het Haringvliet:  
• Goeree-Overflakkee 
• Voorne Putten 
 

• Zoetwatertracé Voorne Putten 
 
• Zoetwatertracé Goeree-Overflakkee 
 
• Drinkwatervoorziening Evides 
 
• Monitoring en bediening RWS 
 
zie: http://www.kierharingvliet.nl  

 
 

 

http://www.kierharingvliet.nl/
http://www.kierharingvliet.nl/
http://www.kierharingvliet.nl/
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Verzilting 

Toename door: 
• Natuurlijke oorzaken 

• zeespiegelstijging en bodemdaling 
• langere, drogere perioden met  

lage rivierafvoeren 
 

• Politieke besluitvorming 
• beheer Haringvlietsluizen 
• verdieping Nieuwe Waterweg 
• beheer Volkerak Zoommeer 

 
• Oplossing:  

• doelmatig gebruik (mitigeren  
natuurlijke oorzaken) 

• compenserende maatregelen (bij 
concrete besluiten) 
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Probleem: 
• zeespiegelstijging 
• hogere rivierafvoeren 

 
Nieuwe gebieden: 
• anticiperen 

 
Bestaande gebieden: 
• accepteren of 
• maatwerk via individuele 

maatregelen of 
• eenmalig, grootschalig 

aanpassen 
 

 

Buitendijkse gebieden 
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‘De ramp voorblijven’ 
 
Betekent: 
 
• samenwerken met veel 

partijen (publiek en privaat) 
 

• met een zelfstandige 
(publieke) rol voor het 
functionele belang van ‘water’ 
 

• en een groter 
‘waterbewustzijn’ bij de 
burger 

 
 
 

Conclusie 
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Samen aan de slag 

Dynamiek in de delta 


