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Waterschap Hollandse Delta 



Inhoud 

• De dynamiek in de tijd 

• Een dynamische ruimte 

• De opgaven nu en voor de toekomst 



• Functionele overheid 
 
 

• Algemeen belang en  
specifiek belang 
 
 

• Verenigde Vergadering 
 
 

• College van Dijkgraaf &  
Heemraden 
 
 

• Internationaal voorbeeld 

Water besturen 



Inwoners: 855.000 
 
Gemeenten: 17 
 
Waterkeringen: 787 km 
 
Gemalen: 280 
 
Watergangen: 7.200 km 
 
RWZI’s: 22 
 
Wegen/fietspaden 1.500 km 
 
Begroting: 165 M€/jr 
 
  

Kengetallen WSHD 



Inhoud 

• De dynamiek in de tijd 

• Een dynamische ruimte 

• De opgaven voor de toekomst 



500 jaar voor Christus 



Watersnood 
1953 



De Delta nu 



… en in de 
toekomst ??? 



Inhoud 

• De dynamiek in de tijd 

• Een dynamische ruimte 

• De opgaven voor de toekomst 
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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 



• 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 



• 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 
(DAW) 
 
 

Landbouw in de Delta 



• 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 



• Veel recreatie is water-gerelateerd 
 

• Bovenregionaal, maatschappelijk belang 
 

• Grote gebruiksdiversiteit 
 

• Effect klimaatverandering 
• Temperatuur 
• Toename incidenten door extreem weer 

 
 

 

Recreëren in de Delta 



Inhoud 

• De dynamiek in de tijd 

• Een dynamische ruimte 

• De opgaven voor de toekomst 



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 



Toename overstromingsdreiging 
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Dijkversterking in uitvoering (2016) 



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

  



Doelstelling Kierbesluit 

Haringvliet maakt deel uit van het Europees ecologisch 
netwerk Natura 2000 
 
Herstel (1971) estuariën natuur in het Haringvliet door: 
- Geleidelijke zoet-zout overgang wordt hersteld 
- Visintrek wordt verbeterd 
 
 
 



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  
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Kierbesluit en gevolgen 



Impact in € 

Tweede Kamer geïnformeerd door minister op 27 juni 2013: 
Kosten totaal € 75 miljoen 
WSHD   € 53 mln 
Evides  € 18 mln 
RWS  € 4 mln 
Einddatum 2018 
 
Draagvlak bij LTO Noord is gecreëerd in voorjaar 2013 
 
Continue afstemming met regio 
 



Impact in gebied voor WSHD 

Voorne Putten 
Tracés circa 4 km en 5 km 
Grondverwerving circa 4 hectare 
Verbreding 1-3 m tot max. 15 m 
 
Goeree Overflakkee 
Tracé circa 12,5 km 
Grondverwerving circa 45 hectare 
Verbreding 1-3 m tot max. 20 m 
Evides: Leiding circa 15 km. 
 
Akkoordverklaring voor circa 50 eigenaren/ gebruikers (beide 
eilanden samen) 
 



Volkerak Zoommeer 

Probleem 1: Blauwalg in de zomer 
• Oplossing: verzilting 

 
• Consequentie:  

• alternatieve zoetwateraanvoer 
• financiering 
• zoutlek op Haringvliet 

 
Probleem 2: Hoge rivierafvoer 
• Oplossing: VZM als berging 

 
• Consequentie: 

• dijken extra versterken 
• zoet-zout problematiek 

 
 

 



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) 

 
 

 



Brielse Meer 

• Zoetwatervoorraad van Voorne-Putten, het havengebied en 
Delfland met specifieke eisen voor o.a. proceswater 

 
• Probleem: toename verzilting door klimaatverandering, 

zeespiegelstijging, verdieping Nieuwe Waterweg, etc. 
 

• Oplossingsrichting: 
• waterakkoorden met rivierbeheerder 
• overleg met belanghebbenden in Bernissecommissie 
• robuuster maken in het kader van het Deltaprogramma 

 



Probleem: 
• zeespiegelstijging 
• hogere rivierafvoeren 

 
Nieuwe gebieden: 
• anticiperen 

 
Bestaande gebieden: 
• accepteren 
 of 
• maatwerk via individuele 

maatregelen 
 of 
• eenmalig, grootschalig 

aanpassen 
 

 

Buitendijkse gebieden 



‘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 



   En dan nu…. 
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