
Statengriffie - Verslag Regionaal Bestuurlijk Debat Zoetwatervoorziening Regio Oost 8 oktober 2012 

Geachte deelnemers en genodigden,

Hierbij ontvangt u het verslag van het Regionaal Debat Zoetwatervoorziening ZuidNederland van 8 oktober in Diepenveen, 

gecombineerd met het verslag van het debat dat op 10 oktober plaatsvond in Eindhoven (ZuidNederland). Dit gecombineerde 

verslag wordt namens het Regionaal Bestuurlijk Overleg RijnOost en de Stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden aangeboden aan 

het nationale Deltaprogramma Zoetwater. De aanbiedingsbrief met de hoofdboodschappen is ook bij deze mail gevoegd.

De bestuurlijke hoofdboodschappen uit het debat worden namens de Regio Oost ook ingebracht tijdens de Nationale Bestuurlijke 

Conferentie Zoetwater op 7 december. Deze conferentie heeft tot doel verder richting te geven aan de strategieontwikkeling 

binnen het nationale Deltaprogramma Zoetwater. De delegatie uit de Regio Oost bij deze conferentie zal bestaan uit: Bert 

Boerman (gedeputeerde Overijssel), Hans Pereboom (waterschap Reest en Wieden), Stefan Kuks (waterschap Regge en Dinkel) en 

Josh Sijbom (gemeente Hof van Twente). 

Vanzelfsprekend zult u bij de verdere strategieontwikkeling voor Zoetwater worden betrokken.

Met vriendelijke groeten,

namens Jan Kreling, projectleider Zoetwatervoorziening OostNederland,

Rolf Koops

---------------------------------------------------------------
ir. R.B. (Rolf) Koops, Projectssecretaris
Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

T. 06 50902679
E. rb.koops@overijssel.nl
I. www.overijssel.nl

Provincie Overijssel
Postbus 10078 
8000 GB Zwolle
---------------------------------------------------------------
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Geachte mevrouw Alwayn, 

 

Op 8 en 10 oktober jl. hebben in de Regio’s Oost en Zuid regionale bestuurlijke debatten 

plaatsgevonden over de zoetwatervoorziening in aansluiting op het deelprogramma Zoetwater.  

 

Hierbij bieden wij u als voorzitter van het Bestuurlijke Platform Zoetwater, namens het 

Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost en het Bestuurlijk Platform Deltaplan Hoge 

Zandgronden het verslag aan van de debatten aan.   

 

Het verslag bevat de hoofdboodschappen uit de debatten met daarnaast conclusies voor vier 

thema’s van zowel Oost als Zuid en achtergrondverslagen voor de twee afzonderlijke 

debatten. Het complete verslag is als bijlage bij de deze brief gevoegd.  

 

Hieronder brengen wij in het bijzonder de verkorte hoofdboodschappen onder uw aandacht: 

 

Regiefunctie Deltaprogramma – Een gebundelde inzet vanuit de verschillende 

Deelprogramma’s is nodig om een de goede verbinding te krijgen tussen de aspecten 

waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke ontwikkeling, die nu nog afzonderlijk 

behandeld worden. De Regio’s zullen binnen het eigen gebied synergie zoeken met de 

Kaderrichtlijn Water en andere waterdosssiers. Het is gewenst dat het Rijk daar op (inter-) 

nationaal niveau actieve regie op voert.  

 

Zelfvoorziening “meer doen met minder”– De Regio’s zijn overtuigd van de noodzaak te 

moeten investeren in een grotere mate van zelfvoorziening. Door ook op landelijk niveau de 

trits sparen, aanvoeren, accepteren te hanteren wordt breed benadrukt om eerst het ‘eigen’ 

water zoveel mogelijk te benutten.  
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Zelfvoorziening én watertoevoer – De Regio’s kunnen alleen een commitment aangaan 

rond zelfvoorziening als er tegelijkertijd ook sluitende afspraken over wateraanvoer worden 

gemaakt. Wateraanvoer  en zelfvoorziening zijn complementair met elkaar verbonden. De 

Regio’s vragen het Deltaprogramma deze koppeling in het keuzeproces naar de 

voorkeursstrategie goed mee te nemen. 

 

De aanvoer vanuit het Hoofdsysteem naar de regio’s Oost en Zuid moet in de toekomst 

minimaal dezelfde mogelijkheden voor wateraanvoer behouden, met de nodige ruimte voor 

optimalisatie, die geschat wordt op 10% uitbreiding.   

Optimalisatie houdt in essentie in dat de basisinfrastructuur weer op orde wordt gebracht 

(achterstallig onderhoud), dat waar mogelijk water meer in de haarvaten van het huidige 

systeem terecht kan komen, en dat een beperkte uitbreiding van het areaal plaatsvindt.  

 

Beleidskeuzes in het Hoofdsysteem – Bestuurders in Regio Oost vragen het 

Deltaprogramma de huidige afvoerverdeling tussen Waal en IJssel ongemoeid te laten. De 

Maas hoort net als de Rijntakken op de agenda van het Deltaprogramma. Regio Zuid stelt voor 

te komen tot een integrale Maasagenda  (veiligheid, wateroverlast, zoetwatervoorziening, 

waterkwaliteit). Internationale samenwerking met aangrenzende landen bovenstrooms moet 

worden geïntensiveerd en qua onderwerpen uitgebreid om de regionale belangen optimaal te 

kunnen dienen.  

 

Vanuit deze hoofdboodschappen komen de Regio’s Oost en Zuid tot het volgende aanbod voor 

het vervolgproces van het Deelprogramma Zoetwater:  

 

Wij maken een investerings- en innovatieprogramma samen met maatschappelijke 

organisaties en bedrijfsleven om de noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen. De Regio’s 

nemen daarvoor het initiatief en vragen het Deltaprogramma komend jaar daarbij aan te 

haken.  

 

Wij dragen gezamenlijk de urgentie van zoetwatervoorziening uit, mede gezien de 

onbekendheid bij algemene besturen, Provinciale Staten, gemeenteraden, maatschappelijke 

organisaties.  

 

Vanuit de Regio’s Oost en Zuid zullen de uitkomsten van de regionale debatten worden 

ingebracht in het nationaal Zoetwaterdebat op 7 december 2012. 

 

Wij vertrouwen erop dat de uitkomsten van de regionale debatten zwaar zullen wegen bij de 

verdere strategieontwikkeling door het Deelprogramma Zoetwater (DPZW). De samenwerking 

bij de voorbereiding van de regionale debatten met het DPZW geeft ons vertrouwen voor de 

totstandkoming van een voldragen Deltabeslissing Zoetwater. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

L. Boerman, voorzitter RBO Rijn-Oost 

L. Verheijen, voorzitter Bestuurlijk Platform Deltaplan Hoge Zandgronden. 
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1. Inleiding 

Het deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma is dit najaar gestart met het keuzeproces. 

Van 5 reële strategieën wil men komen tot drie à vijf kansrijke strategieën, die later verder worden 

getrechterd tot uiteindelijk één Deltabeslissing in 2014 betreffende de strategie voor de 

zoetwatervoorziening. 

Om tot deze keuze te komen worden de regio's geconsulteerd. Het Deltaprogramma wil weten wat er 

in de regio leeft zodat dit meegenomen kan worden in het keuzeproces. 

Binnen het Deelprogramma Zoetwater (DPZW) hebben de Regio’s Zuid en Oost initiatief genomen 

om deze consultatie gezamenlijk te organiseren. De Regio Zuid is georganiseerd via het Deltaplan 

Hoge Zandgronden (DHZ) en de Regio Oost via het project Zoetwatervoorziening Oost Nederland 

(ZON). Eerder dit jaar hebben beide regio’s gezamenlijk het Bestuurlijk Symposium Hoog&Droog 

georganiseerd en het Manifest ‘Nederland op de Hoogte’ opgesteld.  

Voorbereiding 

De Regio’s Oost en Zuid hebben het Adviesbureau Wing gevraagd de voorbereiding van de beide 

debatten te begeleiden, de gespreksleiding van de debatten te verzorgen en de conclusies en 

boodschappen te formuleren. Bij de voorbereiding en verslaglegging zijn vertegenwoordigers uit het 

programmateam van het deelprogramma Zoetwater nauw betrokken. 

 

Tijdens de voorbereiding is een aantal hoofdkeuzes geformuleerd waar DPZW en de Regio’s voor  

komen te staan. Deze keuzes gaan over: 

 Ambitie en tempo: nú beginnen of de ontwikkelingen afwachten? 

 Zelfvoorziening: hoe geven we hier invulling aan, wie heeft welke verantwoordelijkheid? 

 Wateraanvoer uit het hoofdsysteem: volstaan met het huidige niveau van wateraanvoer, of is 

uitbreiding nodig? 

 Klimaatbestendige stad: hoe geven we hier invulling aan, wie heeft welke 

verantwoordelijkheid? 

 

Voor elk thema was een stelling uitgewerkt, met vragen en een toekomstplaatje 2040 wanneer de 

inhoud van de stelling volledig waar is. Daarnaast was de Brochure “Wel goed water geven” 

ontwikkeld om het thema én de praktijk van zelfvoorziening, voor de deelnemers tastbaar en 

inzichtelijk te maken. 

Werkwijze debatten 

Voor de debatten zijn lokale en regionale bestuurders uitgenodigd. Zij zijn afkomstig van overheden, 

maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het bestuurlijk debat werd zo ingericht dat 

deelnemers intensief met elkaar in gesprek kwamen over de hoofdkeuzes. In deelgroepen 

formuleerden zij argumenten vóór en tegen de stelling en bepaalden ze de belangrijkste strategische 

acties. In de plenaire sessie die volgde, presenteerde een duo de voors en tegens, waarna via 

groepsdiscussie de consensus gezocht werd. Ten slotte gaf een aantal direct betrokken bestuurders 

hun reflectie op de opbrengst en scherpte deze verder aan. 

Bestuurlijke boodschappen 

Na afloop heeft het kernteam de opbrengst geanalyseerd en vertaald naar concrete conclusies en 

boodschappen, dit voor de beide Regio’s samen. Soms werd een regionale verbijzondering 

aangebracht. De hoofdboodschappen zijn door de bestuurlijk vertegenwoordigers van Oost en Zuid 

beoordeeld en geaccordeerd om als “Regionaal geluid” aan te bieden aan het Deltaprogramma. 

 

Dit verslag bevat de hoofdboodschappen, de boodschappen per thema en een puntsgewijze 

weergave van het debat.  
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2. Hoofdboodschappen voor Deltaprogramma 

1. Regiefunctie Deltaprogramma  

Het Deltaprogramma heeft een belangrijke bestuurlijke regie- en kaderstellende functie voor een 

samenhangende ontwikkeling van de wateropgaven in zowel het hoofdwatersysteem als de regionale 

systemen. Een gebundelde inzet vanuit de verschillende Deelprogramma’s is nodig om de goede 

verbinding te krijgen tussen aspecten als waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke 

ontwikkeling. Deze worden nu nog afzonderlijk behandeld. De Regio’s verwachten van het 

Deltaprogramma een samenhangende beleidsontwikkeling én besluitvorming.  

De Regio’s zullen op regionale schaal synergie zoeken met de Kaderrichtlijn Water, het Nationaal 

Bestuursakkoord Water, Natura 2000 en herijking EHS. Zij vragen het Deltaprogramma te 

bewerkstelligen dat het Rijk daar actieve regie op voert, zowel in nationaal- als in internationaal 

verband. 

2. Zelfvoorziening – “meer met minder” 

De Regio’s zijn overtuigd van de noodzaak te investeren in een grotere mate van zelfvoorziening. 

Naar analogie met de trits rond wateroverlast adopteren de Regio’s de trits sparen, aanvoeren, 

accepteren
1
. Zij vragen het Deltaprogramma deze drieslag over te nemen op landelijk niveau. Het is 

een betekenisvolle invulling van meerlaagse watervoorziening en benadrukt de nationale- en 

regionale inzet om eerst het ‘eigen’ water zoveel mogelijk te benutten. 

3. Zelfvoorziening én watertoevoer 

De Regio’s kunnen alleen een commitment aangaan rond zelfvoorziening als er tegelijkertijd ook 

sluitende afspraken over wateraanvoer worden gemaakt. Zelfvoorziening en wateraanvoer zijn 

aanvullend op elkaar. Wateraanvoer kan immers een belangrijke rol spelen bij voorraadvorming in de 

regio’s. De Regio’s vragen het Deltaprogramma deze koppeling in het keuzeproces naar de 

voorkeursstrategie goed mee te nemen. 

De aanvoer vanuit het hoofdwatersysteem naar de regio’s Oost en Zuid moet voor de lange 

termijn minimaal dezelfde mogelijkheden behouden (qua capaciteit en hoeveelheid), met de nodige 

ruimte voor optimalisatie die kan leiden tot een toename van de aanvoercapaciteit in orde van 5 – 

10%.  

 

Optimalisatie houdt in dat de basis-infrastructuur op orde wordt gebracht (wegwerken achterstallig 

onderhoud), dat waar mogelijk water meer in de haarvaten van het huidige systeem terecht kan 

komen en dat een beperkte uitbreiding van het areaal plaatsvindt daar waar dit relatief gemakkelijk 

kan. Onder het motto “meer doen met het huidige beschikbare water” willen de Regio’s bereiken dat 

meer wateropslag plaatsvindt bij voldoende beschikbaarheid en zodoende een grotere buffer ontstaat 

voor droge perioden. 

 

De Regio’s vragen het Deltaprogramma te bevorderen dat achterstanden in het onderhoud van het 

hoofdwatersysteem worden weggewerkt. Zij vragen voorts in ogenschouw te nemen dat beide 

Regio’s slechts een zeer beperkt deel van de totale aanvoer via de rivieren gebruiken –niettemin voor 

de Regio’s essentieel- en vinden dat dit argument zwaar moet meewegen in beslissingen over 

waterverdeling. 

 

 

 

 

 

________________________________ 
1 

Sparen is zowel opsparen van grond- en oppervlaktewater (voorraad vormen) als besparen door zuinig gebruik. Aanvoeren is 

water oppompen of inlaten vanuit het hoofdsysteem in de regionale systemen. Accepteren is aanvaarden van periodiek 

optredende watertekorten en het nemen van maatregelen om het schaarse water optimaal te verdelen.  
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4. Beleidskeuzes in het hoofdwatersysteem: nationaal én internationaal 

Bestuurders in Regio Oost vragen het Deltaprogramma de huidige verdeling tussen Waal en IJssel 

ongemoeid te laten. Zij wijzen op de grote complicaties die een andere waterverdeling zal hebben op 

de watervoorziening en de directe belangen van de scheepvaart op beide rivieren. 

 

De Maas op de agenda. De Maas hoort net als de Rijntakken op de agenda van het 

Deltaprogramma. De Maas dreigt nu uit beeld te raken. Regio Zuid stelt voor te komen tot een 

integrale Maasagenda (veiligheid, wateroverlast, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit). Ook de 

regionale inzet op zelfvoorzienendheid maakt deel uit van die agenda. 

 

Voorop staat dat keuzes ten aanzien van het hoofdwatersysteem in Zuid en Oost als onderdeel van 

de totale zoetwatervoorziening van Nederland gemaakt moeten worden. Dit betekent: in 

samenhang met andere onderdelen van het hoofdwatersysteem maar zeker ook in samenhang met 

de regionale watersystemen. 

 

Internationale samenwerking moet met aangrenzende landen bovenstrooms geïntensiveerd en qua 

onderwerpen uitgebreid worden om de regionale belangen optimaal te kunnen dienen. Met voldoende 

aanvoer van schoon water zijn vitale maatschappelijke en economische belangen in het geding, zoals 

volksgezondheid (drinkwater, zwemwaterkwaliteit, hitte-stress), scheepvaart en de bijdrage van 

Nederland als vruchtbare delta aan de (wereld-) voedselproductie. De Regio’s vragen het 

Deltaprogramma de nationale punten uit te werken en internationaal overleg hierover in Rijn-, Maas- 

en Europees verband te initiëren, dan wel te intensiveren. 

5. Breed bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak.  

Het vraagstuk van watervoorziening en droogte leeft nog nauwelijks in de “grass-roots” van algemene 

besturen (gemeenteraden, provinciale staten, algemene besturen van waterschappen), bedrijfsleven 

en burgers. Goede publiekscommunicatie en bredere inbedding van nut en noodzaak is essentieel 

om op draagvlak voor grootschalige investeringen of ingrijpende beleidswijzigingen te kunnen 

rekenen. De Regio’s verwachten dat het Deltaprogramma hieraan op nationaal niveau veel aandacht 

gaat geven en dat een gezamenlijk en gedeeld beeld gecommuniceerd wordt over de urgentie van de 

zoetwateropgave. 

6. Een Investerings- en innovatieprogramma met duidelijke verantwoordelijkheden 

Nieuwe coalities en een gezamenlijke financiering is een krachtig en kansrijk voertuig om strategieën 

concreet te maken en acties in gang te zetten. De Regio’s nemen daarvoor het initiatief en vragen het 

Deltaprogramma komend jaar een dergelijk programma samen met hen op te zetten.  

 

De volgende punten worden daarvoor in ieder geval geagendeerd:  

a. Pragmatisch en daadkrachtig. Een duidelijke oproep van de meeste regionale partijen 

is om nú samen aan de slag te gaan en te stoppen met papier schuiven. De Regio’s 

willen graag snel met het Deltaprogramma een knoop doorhakken over hoe we komen 

tot een lijst van “geen-spijt” maatregelen, zodat deze categorie met voorrang tot uitvoer 

kan komen. Criteria voor aanduiding als “geen spijt” bij de Regio’s zijn: 

 Maatregelen zijn bij de meeste klimaat- en sociaal-economische scenario’s 

effectief; 

 Maatregelen hebben een gunstige kosten-baten verhouding, mede in relatie tot 

andere wateropgaven zoals wateroverlast en –kwaliteit; 

 Maatregelen bieden mogelijkheden tot mee-koppelen met bestaande projecten; 

 Maatregelen dragen ook in de huidige situatie bij aan een betere 

zoetwatervoorziening; 

 Maatregelen sluiten aan bij toekomstige gewenste ruimtelijke ontwikkelingen; 

 Zo geven we samen concreet invulling aan adaptief deltamanagement. 
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b. Droogte én wateroverlast. In de Regio’s Oost en Zuid zijn droogte en wateroverlast 

gekoppelde vraagstukken. Risico van wateroverlast legt beperkingen op aan de 

mogelijkheden van voorraadvorming (sparen). Anderzijds kunnen oplossingen voor 

watervoorziening extra kosten voor het voorkómen van wateroverlast betekenen. De 

Regio’s vragen het Deltaprogramma wateroverlast mee te nemen bij de uitwerking van 

strategieën voor watervoorziening in tijden van droogte (Kosten-Baten Analyse, 

complementaire kosten); 

 

c. Waterkwaliteit én kwantiteit. De Regio’s blijven aandacht vragen voor het belang van 

een goede waterkwaliteit. Niet alleen voor een vitale functie zoals drinkwater, maar ook 

voor de leefbaarheid van de stedelijke omgeving in de toekomst. De Regio’s zoeken 

synergie met lopende en toekomstige projecten in de stedelijke omgeving, en vragen 

het Deltaprogramma om ook op nationaal niveau nauwe aansluiting te bewerkstelligen. 

Enerzijds tussen de deelprogramma’s Zoetwater en Nieuwbouw en Herstructurering en 

anderzijds tussen Deltaprogramma en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte 

en Transport (MIRT); 

 

d. Overheid én markt. Het werken aan een klimaatbestendige watervoorziening is een 

gezamenlijke opgave voor overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. 

In de toekomst kan dit leiden tot een verschuiving van verantwoordelijkheden. De regie 

over de verdeling van water tussen belangen en functies zien de Regio’s echter 

nadrukkelijk als taak van de overheid, evenals het waarborgen van voldoende water 

voor drinkwatervoorziening en natuur. De Regio’s vragen het Deltaprogramma meer 

duidelijkheid te creëren in / regie te voeren op de landelijke discussie over nut en 

noodzaak van een basisniveau voor de zoetwatervoorziening in Nederland. 
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3. Conclusies per thema 

De regionale debatten in de Regio’s Oost en in Zuid zijn op dezelfde wijze gevoerd aan de hand van 

vier thema’s die de essentie van de discussie over zoetwatervoorziening poogden te vatten (zie 

verderop de toelichtingen daarvan). Het betreft de thema’s 

 

 Ambitie en tempo van klimaatbestendig waterbeheer, 

 Zelfvoorziening, 

 Wateraanvoer uit het hoofdwatersysteem, en 

 De klimaatbestendige stad. 

 

De discussies rond deze thema’s kennen elk een eigen uitkomst, die u in dit onderdeel van het 

verslag kunt vinden. De hierboven gepresenteerde hoofdboodschappen vinden hun grond in de 

conclusies per thema. De hoofdlijnen van de conclusies in beide debatten komen goed overeen en 

zijn daarom geïntegreerd tot één conclusie per thema.  

3.1. Thema: ambitie en tempo van klimaatbestendig waterbeheer 

Alle partijen op de hoge zandgronden - maatschappelijke 

organisaties met uiteenlopende belangen, bedrijfsleven en 

overheden - zijn doordrongen van het grote maatschappelijke 

en economische belang van de zoetwatervoorziening. 

Ondanks de vele onzekerheden die gepaard gaan met 

klimaat- en maatschappelijke ontwikkelingen op de lange 

termijn, voelen regionale partijen de urgentie én meerwaarde 

om nú aan de slag te gaan met klimaatbestendige 

watervoorziening en landgebruik. Zij benoemen daarbij de 

volgende mogelijkheden en randvoorwaarden: 

 

 Werken vanuit de trits Sparen, Aanvoeren en 

Accepteren. Als basisstrategie moet zoveel mogelijk ingezet worden op zelfvoorziening 

(Sparen = besparen en opsparen). Daarvoor is het van strategisch belang de ‘accuwerking’ 

(sponswerking, bufferfunctie) van de hoge gronden terug te brengen. Dit is een 

basisvoorwaarde om kansen te creëren voor economie en ecologie. In samenhang met het 

werken aan zelfvoorziening blijft het Aanvoeren van water nodig. Ondanks deze 

maatregelen kan de klimaatverandering er toe leiden dat er, meer dan nu, sprake zal zijn 

van droogte. Daarom is het ook nodig om aan burgers en sectoren de boodschap over te 

gaan brengen: leer droogte Accepteren en de consequenties te aanvaarden. 

 

 Er is brede consensus dat nu al begonnen kan worden met het nemen van “altijd-goed” (“no-

regret”) maatregelen. De best practices van nu kunnen breder worden toegepast en tot 

common practices uitgroeien. De Brochure ‘Wel goed water geven’ laat hiervan goede 

voorbeelden zien en beschrijft een mogelijke aanpak. Tempo en ambitie van grootschalige 

en verdergaande ingrepen/maatregelen moeten stapsgewijs worden bepaald en afgestemd 

op ontwikkelingen in het klimaat. Hiermee worden onnodige investeringen voorkomen. 

 

 Door de financiële crisis is er minder geld beschikbaar. Dit dwingt partijen nog meer dan 

voorheen om slim zaken te combineren en efficiënt met beschikbare middelen om te gaan. 

De regionale partijen zien de volgende mogelijkheden: 

o kies een integrale aanpak bij de uitvoering van maatregelen: combineer 

wateroverlast met droogte, en waterkwaliteit met waterkwantiteit; 
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o zet in op een brede samenwerking tussen overheden, lokaal en regionaal, en 

partijen uit de waterketen en watergebruikers; 

o zoek synergie met (stedelijke) projecten, de uitvoering van het natuurbeleid en de 

onderdelen van het Deltaprogramma (Zoetwater, Nieuwbouw en Herstructurering 

en Rivieren).  

 Regionale partijen stellen voor op korte termijn te komen tot een Investerings- en 

innovatieprogramma voor klimaatbestendige watervoorziening in Hoog Nederland. Een 

goede kosten-baten analyse is nodig om verantwoorde en onderbouwde keuzes te maken. 

De keuzes zullen voldoende flexibel moeten zijn om innovaties te kunnen gebruiken die de 

komende jaren ontwikkeld worden. 

3.2. Thema:  zelfvoorziening 

De Regio ziet het als noodzaak om in te zetten op zelfvoorziening 

en wil hier direct mee aan de slag. Een duurzame watervoorraad 

is van groot strategisch belang. Brede toepassing vraagt een 

omslag in denken en handelen van overheden en private partijen. 

Het is niet meer “de overheid lost het voor u op”. Veel meer eigen 

verantwoordelijkheid komt bij de watergebruiker te liggen, 

hetgeen zuinig watergebruik en innovatie stimuleert. De overheid 

houdt een belangrijke rol in coördinatie en regie en zoekt bij 

uitvoering nauwe samenwerking met maatschappelijke partijen. 

De volgende aandachtspunten zijn van belang om zelfvoorziening 

verder te ontwikkelen: 
 

 De Regio’s gaan voor "assertieve" zelfvoorziening: de inzet van de Regio's op 

zelfvoorziening is gekoppeld aan goede afspraken met het Rijk en met het buitenland over 

de verdeling van het beschikbare water. Voorraadvorming (sparen) zou daarbij vertrekpunt 

moeten zijn in alle regio’s, dus ook in laag Nederland. 

 

 Zelfvoorziening vraagt om een brede en creatieve blik op innovaties. Voorbeelden van slim 

watergebruik in drogere delen van de wereld, zoals het Middellandse Zeegebied, moeten 

worden onderzocht op hun toepasbaarheid in Nederland. Innovaties in de landbouw moeten 

blijvend gestimuleerd worden (druppelirrigatie, gewaskeuze, peilgestuurde drainage etc.). 

De creativiteit van burgers en ondernemers moet gerichter aangesproken en benut worden. 

 

 In de relatie met de omgeving zou het adagium moeten zijn: “Eerst zaken in eigen huis op 

orde brengen, dan pas anderen aanspreken”. Dit geldt met name voor communicatie met 

bovenstroomse (buitenlandse) regio’s, maar ook voor het gesprek met lager gelegen regio's 

in Nederland. 

 

 Duidelijkheid moet komen over verdeling van het beschikbare water bij droogte en 

watertekorten, mogelijk via een herijking van de bestaande verdringingsreeks. 

 

 Zelfvoorziening vraagt ook om herinrichting van het watersysteem dat in de huidige opzet 

voornamelijk is ontworpen op snelle afvoer van overtollig water. Ook hierop moet worden 

ingezet.  

 

 Water - van buiten aangevoerd - zal een reële prijs moeten kennen om financiële prikkels tot 

zelfvoorziening te creëren. Een nieuw stelsel van afspraken en regelgeving is nodig dat 

duidelijkheid schept over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen 

overheden en marktpartijen. 
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3.3. Thema: wateraanvoer vanuit het hoofdwatersysteem 

 

De aanvoer vanuit het hoofdwatersysteem naar Oost- en Zuid-

Nederland moet voor de lange termijn minimaal dezelfde 

mogelijkheden behouden (qua capaciteit en hoeveelheid), met 

de nodige ruimte voor optimalisatie. Deze kan leiden tot een 

toename van de aanvoercapaciteit in orde van 5 – 10%. 

Aanvoer en zelfvoorziening zijn aanvullend op elkaar: onder het 

motto “meer doen met het huidige beschikbare water” willen de 

Regio’s bereiken dat meer voorraadvorming in grond- en 

oppervlaktewater plaatsvindt bij voldoende beschikbaarheid en 

zodoende een grotere buffer ontstaat voor droge perioden. Om 

dit te bereiken zijn de volgende zaken van belang: 

 

 

 Een optimalisatieslag dient uitgevoerd te worden. De basis-infrastructuur wordt op orde 

gebracht (wegwerken achterstallig onderhoud), zodat het water meer tot in de haarvaten van 

het huidige systeem terecht kan komen. Het aanvoergebied wordt beperkt uitgebreid, daar 

waar dit relatief gemakkelijk kan en voor de hand ligt. 

 

 Een kosten-baten afweging dient uitgevoerd te worden voor maatregelpakketten op het 

gebied van uitbreiding wateraanvoer en zelfvoorziening. Het verdient aanbeveling uit te 

zoeken wat per locatie de meest voordelige combinatie is. 

 

 Internationale afspraken over afvoerverdeling van de Maas zijn nodig. Niet alleen met België 

maar ook met Duitsland in verband met het belang van de Roer, die in Zuid Nederland zorgt 

voor 25% van de aanvoer bij droogte. 

 

 De huidige verdeling tussen Waal en IJssel moet ongemoeid worden gelaten. Een wijziging 

van een grotere dan wel kleinere afvoer via de IJssel heeft grote complicaties op ofwel de 

waterveiligheid, ofwel de watervoorziening in tijden van droogte en de directe belangen van 

de scheepvaart op beide rivieren. 

 

 De Maas hoort net als de Rijntakken op de agenda van het Deltaprogramma. De Maas 

dreigt nu uit beeld te raken. Regio Zuid stelt voor te komen tot een integrale Maasagenda 

(veiligheid, wateroverlast, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit). 
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3.4. Thema: de Klimaatbestendige Stad 

 

Voor een klimaatbestendige watervoorziening in het stedelijk 

gebied is het van belang nú te beginnen met de transitie richting 

zelfvoorziening. Transities in stedelijk gebied vragen immers veel 

tijd. Samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, 

woningbouwcorporaties, burgers en bedrijven is de sleutel tot 

succes. Met sommige projecten kan direct worden begonnen. 

Vaak zijn dit projecten op het gebied van wateroverlast die 

gekoppeld kunnen worden aan zelfvoorziening. Voor andere 

projecten is meer tijd nodig: hier is de uitdaging om 

klimaatadaptatie slim te koppelen met infrastructuur- en 

herstructureringsprojecten.  

Bij verdere uitwerking zijn de volgende punten van belang: 

 

 Het droogteprobleem heeft nog weinig prioriteit bij lokale politici en burgers. Gewerkt moet 

worden aan bewustwording bij, en betrokkenheid van burgers en politici. Bijvoorbeeld door 

het koppelen van de droogteproblematiek aan opgaven op het gebied van volksgezondheid 

en leefbaarheid. 

 

 Terwijl water steeds beter zijn plek krijgt in het gemeentelijk beleid, geldt dit nog niet voor 

klimaatadaptatie: het klimaatbestendig maken van de stad. Voor beide geldt dat het 

onderwerpen zijn die niet hoog op de agenda staan in vergelijking tot bijvoorbeeld 

bereikbaarheid en economie. Een effectieve manier om watermaatregelen te nemen is om 

mee te koppelen met infrastructuur-, nieuwbouw- en herstructuringsprojecten. 

 

 Betrokkenen zien twee realisatiestrategieën: 1) waar mogelijk praktisch aan de slag gaan en 

zaken niet te ingewikkeld maken; 2) waar nodig vraagstukken van water in de stad, 

klimaatbestendigheid, volksgezondheid en leefbaarheid integraal aanpakken en borgen dat 

deze aspecten op evenwichtige wijze in ruimtelijke plannen worden opgenomen. 

 

 Voor programmering, afweging en financiering is nader onderzoek nodig naar noodzaak, 

oplossingsrichtingen en kosten en baten van mogelijke maatregelen.  

 

 De gemeente moet als probleemhouder bij uitwerking van plannen een trekkersrol op zich 

nemen in nauwe samenwerking met het waterschap. 

 

 Een manier om boodschappen en mogelijke oplossingen breder uit te dragen is het 

formeren van Actieteams. Deze gaan op wijkniveau aan de slag met burgers en 

ondernemers. Zij brengen draagvlak, betrokkenheid en creativiteit voor concrete 

maatwerkoplossingen op lokaal niveau. voelen urgentie, hebben grip op oplossingen samen 

met gemeente. Kennis en tijd is dan knelpunt bij de gemeente, daarin moet het waterschap 

bijspringen. 
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4. Verslag Regionaal Debat 

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland  

Diepenveen, 8 oktober 2012 

Plenaire start van het debat 

De heer Boerman, voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost en gedeputeerde van 

de provincie Overijssel, opent het debat. In dit regionale debat gaat het om het afgeven van een 

regionaal geluid, niet om het nemen van een regionaal besluit. De bestaande ruimtelijke inrichting is 

het uitgangspunt; functies zitten niet voor niets waar ze zitten. Functieverschuiving kan wel helpen bij 

het oplossen van het zoetwatervraagstuk. De wateropgave vraagt een integrale aanpak van zowel 

regionale bestuurders als van het Deltaprogramma.  

 

Wethouder van de gemeente Deventer en tevens lid van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost, 

de heer Swart, stelt dat we een rijk landbouwgebied binnen de regio hebben. Watervoorziening is 

daarvoor van groot belang. In stedelijk gebied is het nodig rekening te houden met piekbuien. 

Daarvoor moeten we water slim vasthouden. Deventer heeft een goede samenwerking met de twee 

waterschappen, bijvoorbeeld als het gaat om de groenblauwe gordel rond Deventer. De vraag moet 

steeds zijn: waar hebben we gedeelde belangen? 

 

De heer Dijk, lid van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost en dijkgraaf bij waterschap Groot 

Salland stelt de vraag centraal: hoe kunnen we vanuit een gezamenlijk belang de problematiek 

aanpakken? De heer Dijk heeft moeite met het begrip zelfvoorziening, het kan worden uitgelegd als: 

"zoek het zelf maar uit". Door samen te werken is Groot Salland niet langer ‘het putje’. Voor 

zoetwatervoorziening is behoefte aan een trits, analoog aan die voor wateroverlast: vasthouden-

bergen-afvoeren. De nationale prioriteit ligt bij waterveiligheid, zoetwatervoorziening staat daar vrij 

dicht achter. Vast staat dat de overheid geld moet halen bij de belastingbetaler; we moeten niet gaan 

bezuinigen op maatregelen die gericht zijn op de gevolgen van klimaatverandering. 

 

 
 

 

Gedeputeerde Boerman  Wethouder Swart   Dijkgraaf Dijk 
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4.1. Thema: ambitie en tempo 

Stelling 

Ondanks de onzekerheden moeten we nú aan de slag. Voor het behoud van 

ontwikkelingsmogelijkheden en kwaliteiten van regio Oost kunnen we niet afwachten hoe het klimaat, 

de economie en de bevolking zich echt ontwikkelen. 

Argumenten vóór 

 Nu plannen maken want voorbereiding en uitvoering duren ook lang (meerjarig). 

 Als maatregelen nu ‘goedkoop’ (kostenefficiënt) uitgevoerd kunnen worden is dat beter dan 

later duur 

 Hoge landbouwpercelen kennen nu al een waardedaling doordat ze te droog worden voor 

goede productie. Dus droogtebestrijding geeft in dat opzicht ook weer een economische 

baat (waardestijging te droge gronden) 

 Nu aan de slag is prima, als de URGENTIE voldoende duidelijk is gemaakt/geworden 

 Sluit aan bij reeds bestaande problemen want die zijn er nu ook al. Bijvoorbeeld verdroging 

natuur en plaatselijk droogteschade landbouw 

 Voer datgene uit wat je nu al met zekerheid weet 

 Veel maatschappelijke organisaties voelen de urgentie al. Niet alleen de terreinbeheerders, 

maar ook de landbouw gezien hun eigen Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. 

Argumenten tégen 

 We denken dat droogte of klimaatverandering sturend is, maar de economische 

ontwikkelingen sturen veel harder (grondprijzen, marktprijzen etc.). 

 Dure maatregelen moeten goed afgezet worden tegen de bestaande onzekerheden ten 

aanzien van klimaat, maar ook tegen onzekere baten. 

 Realiteit is dat cofinanciering bij uitvoering van maatregelen steeds meer onder druk staat 

(terugtredende overheid). Zeker bij maatregelen in het kader van klimaat is die 

cofinanciering een randvoorwaarde. Dat is een spanningsveld 

 Bij gemeenten is momenteel geen geld voor maatregelen betreffende de klimaatverandering 

beschikbaar. Dit is een probleem 

 Te veel ambitie hebben kan zich tegen je keren. Opgemerkt wordt dat dit ook geldt voor te 

weinig ambitie hebben 

 De scenario’s G en W+ vragen soms tegengestelde (contraire) maatregelen. Dus in die 

gevallen is geen sprake van ‘altijd goed maatregelen’, die moet je dus ook nog niet uitvoeren 

zolang je niet zeker weet of het G of W+ wordt. 

Wat is nodig? 

 Breng de gevolgen van de andere scenario’s ook goed in beeld (dus G, G+ en W) in plaats 

van alleen W+ 

 T.a.v. kansen benutten: 

o Zet vooral in op synergie (bijvoorbeeld Kaderrichtlijn Water en EHS/EVZ) 

o Formuleer een lange termijn ambitie als stip op de horizon 

o Ontwikkel een nationale visie (zie voorgaande punt), maar werk het uit via bij 

voorkeur gebiedsprocessen. De volgende uitspraak werd gedaan: ‘think global, act 

local’ 

o Volg een meer-sporenaanpak (te zien als een bevestiging voor ons onderscheid in 

basismaatregelen – robuust watersysteem – finetuning) 

 T.a.v. weerstanden opheffen: 

o Cofinanciering noodzakelijk 

o Maak de totale financiering duidelijk (wie betaalt wat en hoeveel is het totaal?) 

o Heldere kosten-baten analyse 

o Werk aan draagvlak bij de bevolking 
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Plenaire terugkoppeling – Ambitie en Tempo 

 Kijk voor cofinanciering niet naar gemeenten; daar is wel ambitie maar geen geld 

 Sluit aan bij processen die al lopen 

 Met veel partijen samenwerken biedt kans op synergie 

 Investeer in draagvlak 

 Geef vanaf het begin duidelijkheid over financiering 

 Er is wel consensus over klimaatverandering als (milieu)thema, maar het aanpakken van de 

effecten ervan is te karakteriseren als ‘ja, maar…’. Dus wel mee aan de slag, maar onder 

een aantal voorwaarden:  

o Kostenefficiency 

o Alleen als alles duidelijk/zeker is of als later op onzekerheden/onduidelijkheden kan 

worden geanticipeerd 

o Als sprake is van cofinanciering 

o Als de samenwerking gezocht is (synergie met andere thema’s). 

 De aanpak van klimaatverandering is iets dat je als overheden alleen niet redt. Daar heb je 

alle maatschappelijke organisaties en grondgebruiksfuncties bij nodig (‘governance’). 

 Het thema leeft nog niet echt in stedelijk gebied. De klimaatverandering ‘an sich’ wordt wel 

herkend, maar de vermeende effecten nog niet (hittestress en dergelijke). De doorvertaling 

naar concrete aanpassingen in het stedelijk gebied is nog een brug te ver. Burgers zijn nog 

lang niet ingevoerd met deze problematiek (draagvlak). 

 Wat wel kan in de stad is opteren voor meekoppelen van maatregelen betreffende 

klimaatverandering met bijvoorbeeld het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de 

rioleringssystemen (groot probleem), dus ook te zien als een voorbeeld van een 

synergetische aanpak. 

 Bij uitvoering van maatregelen letten op onzekerheden in de klimaatontwikkeling, houd 

momenten en mogelijkheden van bijsturen. 

4.2. Thema: zelfvoorziening 

Stelling 

De regio ziet het als noodzaak om in te zetten op zelfvoorziening. Dit vraagt een omslag in denken en 

handelen van overheden en private partijen. Zorg voor voldoende water is niet meer vanzelfsprekend. 

De overheid trekt zich voor een deel terug en legt verantwoordelijkheid bij sectoren. 

Argumenten vóór 

 Overheid kan het niet alleen, de sector staat ook aan de lat 

 Overheid kan niet garant staan voor watervoorziening (‘wel voor drinkwater’) 

 Think globally, act locally 

 Draag bij aan breed bewustzijn, dit is ook nodig: iedereen moet meedoen 

 Waterkwaliteit ook meenemen: zelfvoorziening biedt kans vanwege slechte(re) waterkwaliteit 

uit het hoofdwatersysteem 

 Dit prikkelt tot eigen verantwoordelijkheid en creativiteit: ander landgebruik, andere 

technieken 

 Natuurgebieden kunnen bufferfunctie vervullen bijvoorbeeld voor boeren. De overheid moet 

reguleren (waterschappen zijn niet voor niks opgericht), zij heeft een regierol bijvoorbeeld in 

een gebiedsagenda 

 Gebruikers worden zich bewuster van gebruik; te veel water wordt verspild 

 Belangen blijven tegengesteld maar zelfvoorziening betekent wel drive tot innoveren 

 Klimaatschommelingen worden risico voor de gebruiker 

 Verkleint afhankelijkheid van onzekere externe bronnen 
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Argumenten tegen 

 Sommige sectoren of ondernemers hebben minder mogelijkheden om zelfvoorziening te 

realiseren 

 Risico van ‘free riders’ 

 Belangen staan haaks op elkaar 

 Concept van zelfvoorziening is moeilijk verkoopbaar in een waterrijk land als Nederland 

 Zelfvoorziening is gevoelig voor calamiteiten 

Wat is nodig? 

 Andere vorm van samenwerken is nodig: nieuwe coalities in de regio 

 Benut creativiteit uit het gebied: ondernemers betrekken bij oplossingen 

 Voor alle partijen geldt: dat doen wat je kunt, (is allemaal nodig) 

 Helderheid over rol en taakverdeling is nodig; heldere afspraken, continuïteit in beleid 

 Geen terugtrekkende overheid. Overheid heeft een belangrijke rol in coördinatie en regie 

bijvoorbeeld rond solidariteit tussen deelgebieden 

 Meer zelfvoorziening betekent meer regie door de overheid, ook op de ruimte (lijke transitie) 

 Ook het individu heeft een eigen verantwoordelijkheid en bovendien creativiteit voor 

oplossingen 

 Aansluiten bij wat er al gebeurt en bij denkrichtingen die al aan het ontstaan zijn, onder 

andere water opslaan tot in de haarvaten 

 Aansluiten bij mogelijkheden uit de EU (lobby Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB): 

naast vergroening ook verblauwing van landbouwgronden laten opnemen in GLB) 

 Reële waterprijs: meer betalen voor water, dat kan niet anders 
 

Plenaire terugkoppeling - Zelfvoorziening 

 Zelfvoorziening vraagt een andere mindset. Het is niet langer: “wij lossen het voor u op”. 

 Vanuit dat perspectief gaat het ook om het heruitvinden van het waterschap. Met nieuwe 

vormen van samenwerking en nieuwe coalities. 

 Van waterschappen vraagt dit een versnelling, maar ook een nieuwe taak- en rolverdeling 

 Inzetten op zelfvoorziening betekent niet: geen druppel vanuit het hoofdwatersysteem meer 

naar Oost. Behoud van de bestaande aanvoer is bestuurlijke inzet vanuit regio richting het 

Deltaprogramma.  

 Een heroverweging van functies kan aan de orde zijn, maar een andere verdeling tussen de 

Rijntakken ligt niet voor de hand, mede vanwege de voorraadfunctie van het IJsselmeer. 

 Voor zelfvoorziening heb je de medewerking van sectoren en maatschappelijke organisaties 

echt nodig. Zoek nieuwe coalities. Het gaat om een andere manier van denken.  

 Wel onder regie van de overheid, niet gepleit wordt om verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden grootschalig te wijzigen.  

 Bij het inzetten van sectoren moet wel worden beseft dat niet elke sector over het vermogen 

beschikt om invulling te geven aan zelfvoorziening. Het is nodig om oog te hebben voor de 

”zwakkeren”. 

4.3. Thema: wateraanvoer uit het hoofdwatersysteem 

Stelling 

Wateraanvoer is van groot belang voor ruim 30% van Regio Oost. Daarom wordt er voor gekozen de 

huidige wateraanvoermogelijkheden te behouden. Vanwege de hoge kosten wordt niet gestreefd naar 

uitbreiding. Waar mogelijk wordt zelfvoorziening uitgebreid. Ook wordt extra droogteschade 

geaccepteerd. 
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Argumenten vóór 

 Zelfvoorziening is een eerste basisstap, die altijd goed is 

 Water vasthouden waar het valt 

Argumenten tegen 

 Er zijn nog voldoende mogelijkheden om te optimaliseren. Misschien krijgen we wel meer 

zoetwater als de vraag in het westen afneemt door maatregelen als een bellenscherm om 

het zout buiten de deur te houden. 

 Voor transport over water is geen alternatief. Zelfvoorzienendheid van de 

beroepscheepvaart is niet mogelijk. Voor een functie als landbouw ligt dit anders.  

 Knutselen aan de waterverdeling over de riviertakken ten gunste van de IJssel gaat ten 

koste van de Waal en vice versa. Dit is slecht voor de scheepvaart op de Waal resp. de 

IJssel. Niet doen dus. 

 Zet in op zelfvoorziening, maar laat de mogelijkheid van wateraanvoer niet onbenut. Benut 

de aanvoermogelijkheid als buffer voor het geval de zelfvoorziening niet volstaat 

 Er zijn zelfs mogelijkheden om het voorzieningsgebied uit te breiden. Deze mogelijkheden 

niet onbenut laten 

 Bovenstrooms water wordt nu ook al vastgehouden in het kader van WB21 (wateroverlast). 

Dus nu niet alleen vasthouden en bergen om afvoerpieken af te vlakken, maar ook om 

reserveringen te doen t.b.v. tijden met te weinig water 

 De negatieve effecten van laag water en droogte zijn niet alleen kwantitatief van aard, maar 

kennen ook waterkwaliteitseffecten die het watergebruik extra beperken en zelfs nieuwe 

problemen oproepen 

 Bekijk de waterverdeling over de riviertakken nog eens goed. Ga op basis van een kosten-

baten-analyse in de vierde fase van het Deltaprogramma kijken wat dan de verstandigste 

keuze is: aanpassen of vooral zo laten? Streep uitbreiding wateraanvoer/andere 

waterverdeling niet meteen als mogelijkheid weg 

Wat is nodig? 

 Kosten-batenanalyse 

 Discussie starten over normering zoetwatervoorziening 

 Inzicht in mogelijkheden voor optimalisatie huidig watersysteem 

Idee! 

Is het zinvol om de zoetwatervoorzieningsproblematiek ook vanuit een meerlaags perspectief te 

bekijken? (naar analogie van meerlaags Veiligheid): 

 

Laag 1: systeem niveau (waterverdeling en wateraanvoermogelijkheden) 

Laag 2: ruimtelijke ordening (teelt volgt water en niet andersom) 

Laag 3: crisisbeheersing (Landelijke Coördinatiecommissie voor de Waterverdeling en 

verdringingsreeks bij keuzes als gevolg van waterschaarste) 

Plenaire terugkoppeling - wateraanvoer 

 Zoveel mogelijk wateraanvoer optimaliseren. 

 Van belang ook voor andere regio's. 

 Wel kijken naar slimmere oplossingen. 

 Wat doen ze in Duitsland? Deze informatievraag is relevant. 

 Bovenstrooms is niet zoveel mogelijk. In Nederland is maar één buffer: het IJsselmeer. De 

Bodensee is serieuze voorraad, die al lang als zodanig wordt gebruikt. 

 Als het niet regent, is het droog (!) 
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 Steeds wordt uitgegaan van het scenario W+, terwijl G net zo waarschijnlijk is. Waar moeten 

we nu op inzetten bijvoorbeeld wat betreft ‘geen spijt’-maatregelen, wetende dat wat goed is 

voor G slecht kan zijn voor W+? 

 Er is weinig draagvlak voor maatregelen in stedelijk gebied. Waarom zou een gemeente nu 

moeten investeren in maatregelen? Het is nog lang niet helder welke maatregelen nodig zijn 

en wanneer. 

 De huidige aanvoermogelijkheden zeker behouden en optimaliseren (uitbreiding van 

gebied).  

 De waterverdeling bij Pannerden zo laten. Knutselen aan de waterverdeling bij Pannerden 

betekent bij meer water naar de IJssel, minder water naar de Waal en omgekeerd. Vanuit de 

scheepvaartbelangen is minder water naar de Waal onwenselijk omdat daarmee de 

havenfunctie van Rotterdam wordt beperkt.  

 Hou wateraanvoer zoals het is en spreek met elkaar af welke waterbeschikbaarheid er moet 

zijn/komen. Ofwel zorg voor een norm voor zoetwaterbeschikbaarheid naar analogie van de 

Waterveiligheid. Hoeveel keer per jaar accepteer je watertekort voor welke specifieke 

functie? 

4.4. Thema: klimaatbestendige stad 

Stelling  

Voor klimaatbestendig waterbeheer in het stedelijk gebied moeten we gaan voor een transitie richting 

zelfvoorziening. Omdat transities in stedelijk gebied langzaam gaan, is het nodig om daarmee nu te 

beginnen. Gemeenten, waterschap, woningbouwcorporaties en burgers moeten hierin samen 

optrekken. Kansen genoeg door de transitie als vast onderdeel te koppelen aan structuurplannen, 

bestemmingsplannen en gemeentelijke rioleringsplannen. 
 

In de deelsessie is een oproep gedaan om de burgers er meer bij te betrekken, dat gebeurt nu nog 

niet. De trend van individualistisch denken lijkt aanwezig en de burger is alleen bereid tot initiatief als 

maatregelen concreet aangereikt worden.  

 

Belangrijke reden om morgen te beginnen is de lange duur van de implementatie. De gemeente is 

bekend met het afwentelingsprincipe (het landelijk gebied bij piekbuien minimaal belasten door water 

vast te houden in stedelijk gebied). Een verandering in denken is nodig om het besef te doen groeien 

dat het vasthouden van water nut heeft in droge tijden.  

 

Het besef van de droogteproblematiek in de stad is beperkt. Gemeentebestuurders komen pas in 

actie als de burger een probleem ervaart. Het onderwerp water staat niet hoog op de agenda, 

watertekort staat nooit op de agenda van de gemeenteraad. Vooralsnog wordt positief aangekeken 

tegen klimaatverandering en dan vooral wat warmere zomers kunnen betekenen voor de recreatie en 

lokale ondernemers. Juist de ondernemers kunnen een drijvende kracht zijn bij de visievorming als ze 

bewust worden gemaakt van hun betrokkenheid bij het probleem, is gebleken bij de ontwikkeling en 

realisatie van het Waterplan Rotterdam. Zonder betrokkenheid zou het plan niet geaccepteerd zijn. 

Cruciaal in het proces naar een klimaatbestendige stad wordt de betrokkenheid van alle participanten 

genoemd.  

 

Een disproportionele aanpak is een gevaar. Daarom is het van belang om de probleemhouders te 

vinden en de gedeelde belangen in beeld te brengen.  

 

Benutten van kansen is altijd goed. Zo kunnen nieuwbouwprojecten klimaatbestendig worden 

aangelegd als voorbeeld voor de rest van de stad. Dit bevordert het burgerinitiatief en is tevens een 

van de kansen die gegrepen moet worden. Huidige investeringen zijn geen weggegooid geld, want de 

leefbaarheid in de stad wordt er mee vergroot.  
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Een ondermijning van de urgentie is de kennisleemte. Er zijn kansen voor water, zoals het benutten 

van het neerslagoverschot in de winter, maar is hier wel voldoende fysieke ruimte voor om het 

gewenste effect te bereiken?  

De kernboodschap van de casus is dat het droogteprobleem nu nog niet beseft wordt in de stad, 

maar dit zal zeker gaan komen. De overheid is aan zet, waarbij de gemeente als probleemhouder de 

trekkersrol op zich zou moeten nemen in nauwe samenwerking met het waterschap. Begonnen moet 

worden met onderzoek en het vergroten van bewustwording bij, en betrokkenheid van, burgers en 

politici. 

Argumenten vóór 

 Implementatie duurt lang 

 Urgentie moet aangescherpt worden; de omvang van de problemen neemt toe 

 Kansen om water als handelsproduct benutten 

Argumenten tégen 

 De financiële crisis  

 Nog geen concrete maatregelen benoemd 

 Probleem wordt acuut zodra een calamiteit in een gemeente is opgetreden (grote 

wateroverlast in Oldenzaal en Rijssen hebben tot verdergaande maatregelen geleid dan 

normaal beleid mogelijk had gemaakt) 

 Weinig ruimte voor water -> te weinig om effecten klimaatverandering op te heffen? 

 Kennislacunes 

Wat is nodig? 

 Bewustwording en voorlichting 

Kansen benutten! 

 Burgerinitiatief 

 Nieuwbouw 

 Inventarisatie probleemhouders brengt gedeelde belangen 

Plenaire terugkoppeling – Klimaatbestendige stad 

 Voorbeeld Rotterdam: 

o Samenwerking van gemeenten, waterschappen, corporaties en burgers is de 

sleutel voor succes. 

o Wel twee stappen vooruit, één stap terug. 

o Beginnen bij eenvoudige stappen; no regret. 

 Leefbaarheid in de steden is belangrijk. 

 Het urgentiebesef bij de burger ontbreekt; dus waarom nu al beginnen? Eerst draagvlak 

verbreden, bijvoorbeeld bij patiëntenverenigingen. 

 De ruimte ordenen kan ook zonder burger; daar is het bestuur voor gekozen. Als de burger 

er maar geen last van heeft.  

 Neem de tijd voor onderzoek naar noodzaak en mogelijke oplossingen. 

 Droogte is geen item bij de gemeente. Goed om hier vanaf nu aandacht aan te besteden. Dit 

kan alleen via synergie. Bij de gemeenten is geen geld voor een uitgebreid 

klimaatprogramma. Zet kleine stappen en let goed op de kosten. 

 Het is van belang dat de regio het eigen geluid scherp krijgt, ook al past het niet helemaal in 

de landelijke beslissing. Het effect van klimaatverandering is niet alleen de toename van de 

watertekorten, maar evenzo de toename van natte situaties. Het probleem omtrent de 

toename van heftige zomerbuien wordt niet in de huidige deelprogramma’s van het 

Deltaprogramma belegd, maar is wel een probleem in regio oost, vooral voor gemeentes. 

 De ambities zijn hoog, maar staan waarschijnlijk niet in verhouding met de beschikbare 

middelen. Bij de lage overheden is deze balans vooral scheef. 
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4.5. Afrondende plenaire sessie 

Samengevat: Opbrengsten van het debat 

 Zoek synergie met andere beleidsterreinen. Met name in stedelijk gebied staat het opvangen 

van effecten van klimaatverandering niet in de (politieke) belangstelling. Koppel het aan 

andere thema’s zoals afkoppelen, wegwerken achterstallig onderhoud, vervanging riolering 

en (her)inrichting stedelijk gebied. 

 Zoek gemeenschappelijke belangen en smeed nieuwe coalities om maatregelen nu al te 

gaan uitvoeren. De verschillende overheden hebben daarbij gezamenlijk een belangrijke rol. 

 Wacht niet af, neem klimaatverandering mee in plannen die nu worden uitgevoerd of 

ontwikkeld. Er zijn onzekerheden, bijvoorbeeld over hoe het klimaat zich ontwikkelt, maar er 

zijn ook zekere veranderingen waar nu al op kan worden geanticipeerd. Laat geen kansen 

liggen. 

 Ga aan de slag met het optimaliseren van het bestaande watersysteem. ‘We laten op een 

bepaalde plek in een droog jaar 1.0 mln m3 extra in, maar pompen er later in het jaar net zo 

hard 10 mln m3 weer uit. Kan dit slimmer?’ 

 Ontwikkel een trits voor zoetwater, analoog aan de trits ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ voor 

wateroverlast. 

 Bestuurders staan niet afwijzend tegenover het idee om vanaf nu met klimaatverandering 

aan het werk te gaan, maar een aantal zaken moeten dan wel duidelijk zijn. 

 Klimaat is bij de burger nog een non-issue. Draagvlak is wel erg belangrijk bij uitvoering van 

maatregelen (en opbrengen van kosten). Hoe die burgers hier dichter bij te krijgen? 

 Houd bij uitvoering van maatregelen goed rekening met de onzekerheid, die zit in de 

klimaatontwikkeling. Zorg voor ‘geen-spijt- maatregelen’ en voor tijdige bijsturing.  

 Een volgende raadpleging van de achterban is alleen zinvol als er concrete voorstellen 

liggen en de kosten-baten duidelijk zijn.  

 Ga voor behoud van de huidige wateraanvoermogelijkheden en kijk waar deze 

geoptimaliseerd kunnen worden. Grootschalige uitbreiding in zowel aanvoercapaciteit als 

gebied is niet aan de orde.  

 Voor een andere waterverdeling van het Rijnwater hoeft niet gepleit te worden. 

 Veel zendingswerk is nog nodig naar Staten, gemeenteraden en burgers om die mee te 

nemen in de urgentie en voor het verkrijgen van draagvlak. Water, laat staan droogte, staat 

niet op de agenda of het netvlies. Daar goed rekening mee houden. Inzet op creëren van 

besef van urgentie en draagvlak is nodig. 

 De knelpunten voor droogte kunnen niet alleen technisch opgelost worden. Daarvoor zijn de 

verwachtingen te hoog. Een transitie in denken -gebaseerd op bijgestelde verwachtingen- 

schept ruimte om de vanzelfsprekendheid van de beschikbaarheid van water ter discussie te 

stellen en acceptatie van schades als mogelijke oplossing aan te dragen.  

 Het draagvlak wordt vergroot door concrete zaken onder de aandacht te brengen. Het is 

daarbij zaak om samen op te trekken. De voorbeelden zijn er, maar deze zijn nog veelal 

onbekend.  

 Er zijn veel no-regret-maatregelen die al genomen kunnen worden: bijv. binnen de 

landbouwsector, nieuwe technieken voor hergebruik van water, verbinden van 

natuurgebieden, afkoppelen en herinrichten van de stad. 

 Te veel wordt gekozen wordt voor één scenario. De onzekerheden in de klimaatverandering 

en technologische ontwikkelingen zullen mogelijk zorgen voor afwijkingen van het gekozen 

scenario.  

 Veel aandacht moet zijn voor meeliften met lopende programma’s zoals het Nationaal 

Bestuursakkoord Water en Kaderrichtlijn Water-projecten om de draagvlak te vergroten.  

 Door bij planvorming altijd het aspect droogte mee te nemen kan veel bereikt worden.  

 Geen partij kan het probleem alleen aanpakken; samenwerking is noodzakelijk. Het 

waterschap is niet in staat om technische oplossingen te bieden als het ruimtelijk spoor door 

de provincie niet wordt ingezet. Om echt iets te veranderen zijn gebiedsprocessen nodig. 
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 Niet te vroeg investeren. Misschien worden in de toekomst slimmere en/of goedkopere 

oplossingen voor problemen bedacht. 

 De huidige ruimtelijke inrichting is uitgangspunt. Schuiven is bespreekbaar, maar er zijn 

meer redenen voor de huidige inrichting dan ‘water’ alleen. 
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4.6. Slotreflectie door bestuurders 

Stefan Kuks, waterschap Regge en Dinke 

 40 Procent van de Nederlandse economie ligt in hoog Nederland, een groot deel van het 

bedrijfsleven is waterafhankelijk. 

 De hoeveelheid water die in de Regio Oost vanuit het hoofdwatersysteem wordt ingelaten, is 

beperkt in vergelijking met laag Nederland. Wij hebben dus kleine waterfootprint. 

 Die beperkte vraag is een argument voor behoud bestaande aanvoercapaciteit, met 

eventueel een beperkte uitbreiding van het wateraanvoergebied. 

 Vasthouden van water doen we al veel, maar dat kan nog meer. Dat is absoluut een ‘geen 

spijt’ aanpak. Dit geldt voor maatregelen in de landbouw. 

 Bij natuurbeheer is het inzetten op het verbinden van natuurgebieden een ‘geen spijt’ 

aanpak. 

 In stedelijk gebied is het doorzetten van afkoppelen een ‘geen spijt’ aanpak. 

 Spannend is de discussie over ruimtelijke ordening, dus: functie volgt peil. Het gaat dan met 

name om een discussie voor de lange termijn. 

 

Godelieve Wijffels, Natuur en Milieu Overijssel 

 In een Delta als Nederland, met veel zoetwater, moet meer mogelijk zijn. 

 Bij alles wat we doen helpt het om de ‘zoetwaterbril’ op te zetten. Dat doen we nog te weinig. 

 We moeten meer inzetten op natuurlijke processen. 

 Tot nu toe is goed nagedacht over de afvoer van water. De afvoerpieken zijn er uit maar nu 

is de grondwaterstand verlaagd. Met deze kennis kunnen we het nu beter doen maar dat 

moeten we dan ook doen.  Het is niet productief om lang te studeren op wat we nu al weten. 

 Het is zaak om de burger mee te krijgen, die snapt wateroverlast wel maar droogte nog niet. 

Er is behoefte aan communicatie. 

 Een trits à la ‘vasthouden - bergen – aanvoeren’ kan behulpzaam zijn. 

 Het is nodig om een norm te ontwikkelen voor droogteperiodes. 

 

Gerald Aveskamp, LTO Noord 

 Het vraagstuk van zoetwatervoorziening valt ook te relativeren; uiteindelijk zijn het kosten en 

baten die bepalend zijn. 10 Of 20 procent droogteschade wordt al geaccepteerd. 

 Als het gaat om het realiseren van grootschalige of complexe veranderingen, doe dit dan in 

gebiedsprocessen en neem de boeren daarin mee. 

 

Ruud Fokkens, Staten van provincie Drenthe 

 Water leeft niet in de politiek. het beleidsterrein wordt gezien als te technisch, niet als iets 

bestuurlijks. Andere onderwerpen hebben meer urgentie; woningbouw en bedrijventerreinen. 

 Voor de burger is het lastig te volgen o.a. vanwege de verre horizon waarop problemen zich 

zullen voordoen. 

 Tot nu toe wordt gewerkt met vier scenario's. Maar hoe ontwikkelt het klimaat zich echt? Het 

is onduidelijk hoe kan worden bijgestuurd. 

 Initiatieven als de brochure "Wel goed water geven" helpen om het onderwerp te agenderen. 

 

Josh Sijbom, gemeente Hof van Twente 

 Rond concrete maatregelen, in gebiedsprocessen, lukt het om aandacht te krijgen voor 

bepaalde thema’s. 

 Als er geen concrete maatregelen zijn is het moeilijk om de aandacht op problemen te 

vestigen en zeker op de financiering. 

 Het schuiven met waterpeilen ligt uitermate gevoelig bij boeren. 

 Vanuit de rioolheffing is weliswaar geld maar gemeenten hebben veel achterstanden 

opgelopen in het rioleringsonderhoud. Het is dus nodig om zaken slim te koppelen: 

achterstanden wegwerken en tegelijk de waterketen klimaatbestendig maken, bijvoorbeeld 

door afkoppelen. 
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Hans Pereboom, waterschap Reest en Wieden 

 Waterschappen ontzorgen provincies en gemeenten kennelijk goed, gezien het ontbreken 

van water op de politieke agenda in Provinciale Staten en gemeenteraden. 

 Het wordt pas technisch als er ruimtelijke beslissingen genomen zijn en daar gaan 

provincies en gemeenten over. Dus zijn zij daar aan zet. 

 Bekendheid van het vraagstuk bij de burger mag groter. 

 De hoekpunten van het speelveld van het Deltaprogramma zijn eerder al bepaald. De 

discussies van vandaag passen daarbinnen maar we zijn samen nog niet klaar. 

 De belangrijkste kennisvragen moeten we het komende halfjaar beantwoorden. 
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5. Verslag Regionaal debat 

Zoetwatervoorziening Zuid-Nederland 

Eindhoven, 10 oktober 2012 

Inleidingen en interviews 

Lambert Verheijen (stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden) 

 De Maas hoort net als de Rijntakken op de agenda van het 

Deltaprogramma. De Maas dreigt nu uit beeld te raken.  

 Pleidooi voor een integrale Maasagenda (veiligheid, 

wateroverlast, zoetwatervoorziening). 

 Regionale inzet op zelfvoorzienendheid maakt deel uit van 

die agenda. 

 

Elaine Alwayn (Ministerie van I&M) 

 Deltaprogramma is niet alleen van het Rijk maar ook van de 

regio’s. 

 Regio’s zijn nu aan zet om richting te geven aan strategieontwikkeling binnen DP Zoetwater. 

 De Maas krijgt een plek in het Deltaprogramma. 

 Ministerie van I&M zal de klimaatopgave van de Maas 

agenderen in Internationale Maascommissie, zowel vanuit 

DP Zoetwater als vanuit DP Rivieren (Lilian v.d.  Aarsen).  

 Regiodebat van vandaag is bedoeld om ambitie van de 

regio, en gewenste richting van het DP Zoetwater, helder te 

krijgen. 

 Urgentiegevoel vanuit de regio helpt bij agendering van de 

zoetwateropgave en bij versterking van de positionering 

van zoetwater ten opzichte van veiligheid. 

 

Bert Kersten (Provincie Limburg) 

 Blij met de agendering van de opgave van de hoge zandgronden en het Maasstroomgebied 

door Lambert Verheijen. 

 Internationale samenwerking op stroomgebiedniveau is in de praktijk erg moeilijk. België 

steekt bestuurlijk ingewikkeld in elkaar. De KRW is daarentegen in België veel informeler, 

pragmatischer geregeld. Daar kunnen we wat van leren. Van Duitsland kunnen we leren op 

het punt van een integrale aanpak van wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit. Wel 

waken voor teveel bureaucratie. 

 Wat betreft een terugtredende overheid: regie moet bij de overheid blijven als het gaat om 

de verdeling van een schaars goed en een primaire 

levensbehoefte zoals (drink)water.  

 In Limburg zijn we goed aan de slag met het maken van 

afspraken over de watervoorziening rond natuurgebieden in 

De Peel. Daarnaast werken we goed samen met Brabant 

rond de hoogwateraanpak van de Maas.  

 Dit debat is geslaagd als het ons geld en betrokkenheid van 

het Rijk oplevert voor onze regionale aanpak, en een lobby 

van het Rijk voor goede afspraken in internationaal 

(Maas)verband. 
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Gerard IJff (Gemeente Roermond) 

 Ook bij stedelijke ontwikkelingen moeten we de 

klimaatopgave goed inpassen, voor zowel zoetwater als 

voor veiligheid. 

 Niet blijven hangen in ‘papier verplaatsen’. Hier moeten we 

ook aan de slag met water conserveren en aanvoeren, 

lokaal en regionaal. De diverse projecten liggen al op de 

plank. We moeten dus niet blijven wachten of er geld voor 

beschikbaar gaat komen in 2020. Dat is de dood in de pot. 

 

5.1. Thema: ambitie en tempo 

Stelling 

Ondanks de onzekerheden moeten we nú aan de slag. Voor het behoud van 

ontwikkelingsmogelijkheden en kwaliteiten van regio Zuid kunnen we niet afwachten hoe het klimaat, 

de economie en de bevolking zich echt ontwikkelen.  

 

In de aanwezige groep waren weinig tegenstanders. Het urgentiegevoel en de ambitie was groot 

maar natuurlijk werden ook nuanceringen aangebracht.  

Argumenten vóór 

 Nu zijn er al knelpunten en dus moeten we nu beginnen. 

 We zijn al begonnen en wat je nu doet moet goed passen in het toekomstplaatje, dus 

rekening houden met klimaat en de mogelijke Deltabeslissing 

 We zijn nu vooral aan de slag waar het nog geen pijn doet. Een systeemomslag is nodig en 

dit heeft tijd nodig dus we moeten nu aan de slag anders krijgen we zelfs een achterstand. 

 We moeten vooral op zoek naar situaties/oplossingen waar belangen parallel lopen en 

daarmee samen aan de slag. 

 Voedselproductie komt in het gedrang dus moeten we aan de slag. 

Argumenten tégen 

 Wel temporiseren. De onzekerheden zijn nog wel groot en we moeten dus geen ingrepen 

doen waar we later spijt van krijgen. 

Kansen 

 De buffercapaciteit van de hoge zandgronden weer aan de gang krijgen en dus vooral 

inzetten op robuuste en veerkrachtige watersystemen (waterconservering, 

ontwateringsbasis omhoog, functies alleen op plekken waar het waterhuishoudkundig kan, 

evt. als sluitstuk wateraanvoer). Daarmee worden ook problemen in andere regio’s opgelost. 

 Al allerlei initiatieven in die richting in de regio. Voorbeeld in de regio Eindhoven waar 

gemeente, Brabant Water, waterschap en terreinbeheerder samen werken. Een 

wateroverschot in de bodem wordt opgeslagen om later, in periodes van tekort, dit weer te 

gebruiken voor de regio ’t Groene Woud. 

 Een integrale aanpak is nodig, dus wateroverlast en droogte en waterkwaliteit en 

waterkwantiteit. 

 We moeten vooral samen aan de slag, vooral ook regionaal proberen te organiseren. 

 Droogte accepteren en de consequenties daarvan overbrengen aan sectoren en burgers. 

We kunnen namelijk niet vooruit regenen en dus moeten we voorbereid zijn op situaties 

waar er sowieso tekorten gaan ontstaan. 

 Flexibiliteit in maatregelen moet er vooral zijn, dus pas extremere maatregelen nemen als dit 

echt nodig is. En dus ook maatregelen die “altijd goed” zijn op ieder moment. 
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 Ook moet er oog zijn voor zaken die regio-overstijgend zijn zoals het drinkwater uit de Maas. 

Waterkwaliteit wordt een probleem en het Rijk is hier bij nodig om hier een oplossing voor te 

vinden. 

Wat is nodig? 

En wat is er nu dan echt nodig? 

 Vertrouwen 

 Draagvlak 

 Een gezamenlijk investeringsagenda van 

Regio en Rijk. Vooral de investeringsagenda 

werd door Rijk en regio als een belangrijke 

stap voorwaarts ervaren. 
 

Conclusies (plenaire terugkoppeling) 

 Men is het eens op hoofdlijnen maar als het 

concreet wordt, wordt het lastiger. 

 ‘Accuwerking’ [sponswerking, 

buffermogelijkheden] van de hoge gronden 

terugbrengen. 

 Kunnen alle wensen wel gehonoreerd worden? 

 Eigen huiswerk eerst, dan pas beroep op 

hoofdwatersysteem. 

 We doen al veel, maar nog te veel in detail, 

weinig samenhang.  

 Wel eerst denken voordat we doen. Geen 

grootschalige ingrepen die ook grootschalige 

nadelen hebben. Leren van de grootschalige 

ingrepen van de vorige eeuw. 

 Zorg dat wat je doet past in de ontwikkelingen 

en op draagvlak in de regio kan rekenen. Wat 

is nodig -> laat regio zelf beslissen. 

 Waar ligt de regierol? Als het gaat over regio-overstijgende belangen, zoals 

drinkwatervoorziening, is nationale regie nodig.  

 Investeringsagenda: een goede manier om ambitie en tempo duidelijk te maken, concrete 

projecten in de tijd weg te zetten.  

 Optimaliseren van de wateraanvoer, door RSW als beheerder, hoort hier ook bij. Rijksgeld 

voor onderhoud kanalenstelsel, Noordervaart, kan ook worden ingezet voor verbeteringen in 

het systeem.  

 Ook nadenken over acties en keuzes bij calamiteiten. 
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5.2. Thema: zelfvoorziening 

Stelling 

De regio ziet het als noodzaak om in te zetten op zelfvoorziening. Dit vraagt een omslag in denken en 

handelen van overheden en private partijen. Zorg voor voldoende water is niet meer vanzelfsprekend. 

De overheid trekt zich voor een deel terug en legt verantwoordelijkheid bij sectoren. 

 

Argumenten vóór  

 Is meest duurzame oplossing: duurzaam ingericht systeem. 

 Bouwt voort op wat al gebeurt. 

 Maakt maatwerk mogelijk omdat sectoren, bedrijven, burgers zelf aan zet zijn. 

 Alle partijen, sectoren, bedrijven, burgers, kunnen hier nu al mee aan de slag. Partijen 

hoeven hiervoor niet op overheid te wachten. 

 Geeft invulling aan: de gebruiker van water betaalt (profijtbeginsel). 

 Leidt tot onafhankelijkheid van onzekere, onvoldoende aanvoer van water. 

 Zet aan tot innovatie, creatieve oplossingen op het vlak van waterconservering en 

waterbesparing, optimaal watergebruik, verminderen gevoeligheid voor droogte. 

 Draagt bij aan bewustzijn van waterschaarste en bestaande verspilling van water: 

verantwoordelijkheid komt te liggen bij watergebruikers. 

 Maakt aanvoer van gebiedsvreemd water van mindere kwaliteit overbodig, dit is gunstig voor 

natuurgebieden. 

 Draagt bij aan duurzame watervoorraad die voor verschillende doelen en functies ingezet 

kan worden. 

 Is noodzakelijk omdat aanvoer van water, vaker dan nu het geval, is te beperkt zal zijn om in 

alle behoeften te voorzien. 

Argumenten tégen 

 Volledige zelfvoorzienendheid is niet mogelijk voor alle sectoren, functies. 

 Water vasthouden staat haaks op belang om overtollig water ook goed af te voeren. 

 Bestaande mogelijkheden voor waterconservering en waterbesparing, zoals het plaatsen 

van stuwtjes en peilgestuurde drainage, zijn onvoldoende. 

 Zelfvoorzienendheid vraagt om alternatief arrangement van betrouwbare regelgeving, rol- en 

taakverdeling. Dit hebben we nog niet. We hebben alleen de verdringingsreeks. In het 

buitenland werkt men met prijsmechanismen, verhandelbare waterrechten, maar het is de 

vraag of dit ook in Nederland werkt. 
 

Wat is nodig? 

 Duidelijkheid over verdeling van beschikbare water bij droogte en watertekorten. 

 "Assertieve" zelfvoorziening: zelf als regio doen wat we kunnen aan zelfvoorzienendheid, 

maar ook afspraken maken met Rijk en met buitenland over verdeling van het beschikbare 

water. 

 Overheid die basisniveau garandeert voor voldoende (kwaliteit en kwantiteit) 

drinkwatervoorziening, voor verdeling van schaarse hulpbronnen.  

 Waterkwaliteit ook meenemen. 

 Decentralisatie waar mogelijk: verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij gebruikers van water. 

 Waterconservering/berging in natuurgebieden vereist publieke financiering. 

 Breed gedeeld urgentiegevoel is nodig: “inzetten op zelfvoorziening is noodzakelijk”. 

 Duidelijkheid over wat regio zelf wel en niet kan bereiken met zelfvoorziening. 

 Nu al gezamenlijk, maar dan wel tandje sneller en tandje meer, aan de slag gaan met 

concrete oplossingen die er al zijn, niet wachten op volledig uitgekristalliseerde rol- en 

taakverdeling, nu al doen wat we kunnen. 
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 Innovatie bij inefficiënt beregening door de landbouw (druppelirrigatie, peilgestuurde 

drainage, gewaskeuze). 

 Wateropgave meenemen in grote projecten in de regio. 

 Verbinden wateragenda aan energieagenda. 

Conclusies (plenaire terugkoppeling) 

 Veel voorstanders: noodzaak om voorraad aan te leggen voor in droge tijden. 

 Urgentie moet nog beter onderbouwd worden: kansen en bedreigingen. 

 Structurele problemen door systeem dat primair is ingericht voor afvoeren – meer balans 

tussen aanvoeren versus afvoeren. 

 Zo veel mogelijke water vasthouden in tijden van overvloed is altijd goed. 

 Iedereen kan meedoen met zelfvoorziening. 

 Eerst eigen huis op orde brengen dan pas anderen aanspreken.  

 Assertiviteit naar de buren hoort er ook bij: wat doen jullie aan zelfvoorzienendheid? 

 Voor zelfvoorzienendheid is nieuw systeem of stelsel van regelgeving nodig. Buitenlands 

mechanisme van verhandelbare waterrechten valt niet goed in Nederland.  

 Balans zoeken tussen solidariteitsbeginsel – profijtbeginsel. 

 Innovaties breder toepassen, ook uit Mediterraan gebied. 
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5.3. Thema: wateraanvoer vanuit het hoofdwatersysteem 

Stelling 

Wateraanvoer is van groot belang voor ruim 30% van Regio Zuid. Daarom wordt er voor gekozen de 

huidige wateraanvoermogelijkheden te behouden. Vanwege de hoge kosten wordt niet gestreefd naar 

uitbreiding. Waar mogelijk wordt zelfvoorzienendheid uitgebreid. Ook wordt extra droogteschade 

geaccepteerd. 

Argumenten vóór 

 Uitbreiding is duur: vereist grootschalige investeringen. 

 Als eerste moet ingezet worden op voorraadvorming (i.c. zelfvoorziening), ook in diepere 

ondergrond (duur?), wateraanvoer is sluitstuk. 

 Wateraanvoer (gebiedsvreemd water) heeft nadelige effecten op waterkwaliteit.  

 Bij droogte is er te weinig water in de Maas om aanvoer uit te breiden. 

 De beschikbaarheid van water in de toekomst is onzeker, investeren in een dure 

infrastructuur kan daarmee waardeloos blijken.  

 Juist door de verwachte grilliger neerslag is het belangrijk het verdelingssysteem beter te 

maken, niet zozeer extra aanvoer. 

 Handhaven van huidige aanvoer is al een hele klus, we moeten meer richting 

voorraadbeheer. 

 Stimulans wordt weggenomen om zelf wat te doen bijv. restwater Bavaria gebruiken tegen 

natuurverdroging – kost geld maar wordt gestimuleerd als anderen ook willen bijdragen. 

 Grootschalige technologie voor opslag diepe bodem -> exportproduct. 

 Biedt kansen – druk dat tekorten ontstaan is grotere stimulans – wel oppassen dat grotere 

bedrijven beter in staat zijn aan te passen dan kleinere bedrijven. 

 Voorbeeld Nieuw Limburgs Peil – afspraken met stad, natuur, landbouw – tot in de 

haarvaten stuwtjes, in 2018 alles via peilgestuurde drainage – levert 12-14 cm peilwinst. 

Argumenten tégen 

 Met een uitgebreide infrastructuur kan je in minder extreme omstandigheden profiteren van 

genoeg water. Dit kan benut worden voor voorraad vorming. Tevens gaat de neerslag 

grilliger vallen en kan het aanvoersysteem gebruikt worden om het water beter over de regio 

te verdelen.  

 De klimaatverandering vraagt drastische maatregelen. Redt je het wel met allerlei 

zelfvoorzieningsmaatregelen? Durf drastisch te denken. 

 De investeringskosten zullen meevallen als eerst het achterstallig onderhoud wordt 

uitgevoerd. Je moet uitgaan van een schoon opgeleverd systeem.  

 Onderzoek eerst de mogelijkheden van bijvoorbeeld verbinding met het Rijnsysteem (Maas 

Waal kanaal), maak een kosten-batenanalyse.  

 We hebben een verantwoordelijkheid voor behoud van onze mogelijkheden van goede 

landbouwproductie in relatie tot de wereldvoedselbehoefte. Wateraanvoer kan daar een rol 

bij spelen.  

 Aanvoer is belangrijk; eerst aanvoer, dan voorraadbeheer. Nu nog geen optimaal gebruik 

van huidig aangevoerde water – eerst detailsysteem verbeteren. Budgetten inzetten om 

lokale toepassingen te verbeteren. 

 Droogteschade accepteren: wij kunnen ons die luxe veroorloven, maar neem ook 

verantwoordelijkheid voor mondiale voedselvoorziening. 

 Problemen bij aanvoerroute rond natschade om droogte elders op te lossen -> balans 

zoeken. 

 Nodig om te blijven investeren. 
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Wat is nodig? 

 Implementatie van de kennis van Nieuw Limburgs Peil. 

 Hoe ga je om met bedrijven die hun waterbezwaar afwentelen (voorbeeld een bedrijf met 23 

ha geplastificeerde grond, kan niets infiltreren). Hiervoor instrumentarium ontwikkelen.  

 Overleg met de Belgen en Duitsers over afspraken wat betreft waterhoeveelheden.  

Kansen 

 Profiteren van innovatie- mogelijkheden -vermogen van grote ondernemingen. 

 In minder extreme omstandigheden het voorhanden water uit de Maas c.a. beter benutten 

en meer verspreiden. Gebruik het voor voorraadvorming. 

 Mogelijkheden van wateropslag in diepe watervoerende pakketten onderzoeken. 

 Leren van oude plannen, die eerder zijn gemaakt om waterafvoer en wateropslag meer met 

elkaar te verbinden.  

Conclusies (plenaire terugkoppeling) 

 Huidige wateraanvoermogelijkheden in ieder geval behouden, investeringen in de huidige 

infrastructuur zijn nodig voor waarborgen continuïteit en handhaven capaciteit. 

 Voor korte en middellange termijn blijft investeren in wateraanvoer noodzakelijk: 

zelfvoorzienendheid is op korte termijn niet geregeld. 

 Verken mogelijkheden tot optimalisatie c.q. uitbreiding (bijv. verbinding met Waal via Maas-

Waalkanaal). 

 Wateraanvoer kan ook benut worden om buffers aan te vullen. 

 Optimalisatie van het huidige systeem is nodig, optimalisatie van het vasthoudend 

vermogen, goed voorraadbeheer: er is niet altijd voldoende water om aan te voeren. Nieuw 

Limburgs Peil is uitstekend voorbeeld. 

 Maak internationale afspraken over afvoerverdeling: met België over de Maas maar ook met 

Duitsland i.v.m. het belang van de Roer (25% van aanvoer bij droogte) 

 Heb oog voor het waterkwaliteitsaspect, hier 

zijn verbeteringen gewenst en mogelijk.  

 Ontwikkel instrumenten voor de 

waterverdeling in droge tijden. 

 Maak een kosten-baten afweging wat betreft 

uitbreiding wateraanvoer versus 

zelfvoorziening.  

 Begin met integrale regionale ambitie 

 Het is: aanvoer én zelfvoorzienendheid – 

balans vinden.  
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5.4. Thema: de klimaatbestendige stad 

Stelling 

Voor klimaatbestendig waterbeheer in het stedelijk gebied moeten we gaan voor een transitie richting 

zelfvoorziening. Omdat transities in stedelijk gebied langzaam gaan, is het nodig om daarmee nu te 

beginnen. Gemeenten, waterschap, woningbouwcorporaties en burgers moeten hierin samen 

optrekken. Kansen genoeg door de transitie als vast onderdeel te koppelen aan structuurplannen, 

bestemmingsplannen en gemeentelijke rioleringsplannen.  

Standpunten 

In de discussie ontstonden twee standpunten. Het ene standpunt was dat je het niet te ingewikkeld 

moet maken en gewoon aan de slag moet gaan. In de praktijk komen dan oplossingen naar voren die 

ook qua kosten mee blijken te vallen. Deze ervaringen hadden echter vooral betrekking op 

wateroverlastknelpunten. Het andere standpunt was dat vraagstukken van water in de stad, 

klimaatbestendigheid en leefbaarheid integraal benaderd moeten worden en in plannen geborgd met 

het oog op een evenwichtige aanpak. 

Wat is nodig? 

In het algemeen heeft water wel zijn plek in het gemeentelijke beleid gevonden. Dit geldt nog niet 

voor klimaatbestendig maken van de stad. Voor beide geldt dat het onderwerpen zijn die niet hoog op 

de agenda staan in vergelijking tot bijvoorbeeld infrastructuur en economie. Een effectieve manier om 

watermaatregelen te nemen is om mee te koppelen met infrastructuur- en herstructuringsprojecten. 

Conclusies (plenaire terugkoppeling)  

Algemeen werd ondersteund dat het van belang is om het vraagstuk goed aan belanghebbenden uit 

te kunnen leggen. Als je dat doet, ontstaat draagvlak en kunnen partijen meedenken over het 

vraagstuk. Er is dan ook begrip voor de beperkingen van oplossingen. Aandacht en kennis is nodig 

om de boodschap en de mogelijke oplossingen uit te dragen. In dit verband werd het idee geopperd 

op actieteams te formeren met het doel op wijkniveau aan de slag te gaan met burgers en 

ondernemers; zij voelen urgentie, hebben grip op oplossingen samen met gemeente. Communicatie 

is essentieel en kan gericht worden op dat niveau. Kennis en tijd is dan knelpunt bij gemeente en 

daar moet waterschap bijspringen. 

 In gemeentelijke plannen staan al waterparagrafen 

maar nog weinig concreet. Waterschappen 

moeten nog meer betrokken zijn in ontwerpfase: 

kennis delen, uitgangspunten leveren voor 

ontwerpers, vanuit een integrale wateragenda. 

 Urgentie van droogte nog onduidelijk voor 

gemeenten, burgers en bedrijven.  

Communicatiestrategie is nodig. 

 Slim schakelen tussen te weinig en teveel water. 

 Een waterwethouder in elke gemeente. 

 In stedelijk gebied zijn aanpassingen lastig: bij 

plannen voor de openbare ruimte: werk met werk 

maken, bijvoorbeeld bij rioleringsplannen. 

 Niet alleen bedreiging maar ook kans: welke rol 

kunnen burgers en bedrijven zelf spelen 

(afkoppelen, inrichting tuin), burgers en bedrijven 

komen zelf met ideeën en oplossingen. 

 Deltaprogramma kan helpen burgers en bedrijven 

bewuster te maken van urgentie, kan als 

katalysator werken. 
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5.5. Slotreflectie door bestuurders 

Johan van den Hout (Provincie Noord-Brabant) 

 Verschillende deelprogramma’s, ook Zuidwestelijke Delta, opereren te geïsoleerd. 

 Eye opener, ook na Hoog en Droog op 6 juni: Hoog Nederland is een omissie in het 

Deltaprogramma. 

 Een terugtredende overheid en decentralisatie is goed voor het bevorderen en benutten van 

de innovatiekracht en de creativiteit in de regio. 

 We vinden de zoetwateropgave allemaal urgent, we willen inzetten op slim watergebruik en 

waterbesparing, maar de grondwaterheffing is wel afgeschaft. Dat wringt. 

 Een regionale waterheffing wekt veel weerstand op. 

 Pleidooi voor internationaal opereren, ook bij een inzet op zelfvoorzienendheid. Het 

buitenland draait ook aan voor ons belangrijke knoppen. 

 

Peter de Koeijer (ZLTO) 

 Steun voor samenhangend verhaal van Lambert Verheijen, waar iedereen het mee eens is, 

waar alles in genoemd wordt. 

 Ambitie om zoetwater op gelijk niveau te krijgen met veiligheid is niet terecht. Veiligheid is 

van een andere orde. 

 Water is de infrastructuur voor onze economie. Zo moeten we het agenderen. We moeten er 

dus niet op bezuinigen, we moeten daar investeren waar de meeste revenu terugkomt. 

 Voor het neerzetten van de urgentie zijn goede plaatjes van belang. 

 We moeten ophouden met het schuiven van papier, we moeten gewoon beginnen. 

 

Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer) 

 Eens met mijn voorganger: nu aan de slag gaan. Meer argumentatie hebben we niet nodig. 

 Water verbindt on, in water komt alles bij elkaar: grondstoffenbeheer, voedselvoorziening. 

 Er liggen al prachtige ideeën, daar moeten we mee aan de slag. 

 We moeten ophouden met over de grens te kijken, ze zien ons aankomen. Daar zijn ze ook 

druk met hun eigen problemen. Laten we eerst onze eigen boontjes doppen. 

 Ik ben er klaar voor 

 

Jannita Robberse (RWS Zuid) 

 Bij het Deltaplan Hoge Zandgronden spelen veel belangen. Het is nog zoeken naar waar we 

ons op aan het voorbereiden zijn: wie gaat wat doen, wie gaat wat betalen, welke ambitie 

hebben we? 

 De ambitie van de gezamenlijke partners is heel breed. Deze brengen we bij elkaar. We 

kunnen hier verschillende samenhangende verhalen van maken. Dat van Lambert is er één 

van. 

 Drie dingen komen terug in de discussies vandaag: (1) systeem op orde, (2) 

waterconservering, -berging en -besparing en (3) voorbereiden op droogte. Geen van drieën 

is nieuw.  

 We kunnen het niet anders dan samen. In Brabant en Limburg zijn we goed in 

samenwerken. 

 

Jan Classens (Waterschap Peel en Maasvallei) 

 We zijn samen op weg, daar mogen we trots op zijn. 

 In Limburg zijn we al concreet aan de slag, met Nieuw Limburgs Peil. 

 De ambitie is: klaar zijn voor klimaatverandering. De samenwerking in het Deltaplan Hoge 

Zandgronden, en binnen Hoog en Droog, is daarin zeer succesvol. 

 Eens met de conclusie dat we het samen moeten doen. 
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Sef Philips (Brabant Water) 

 Teleurgesteld over de vragen die worden gesteld bij de urgentie. 

 We zijn afhankelijk van de Maas voor de drinkwatervoorziening, in Limburg, in Zeeland, in 

Den Haag. 

 Recent rapport van het RIVM over de gevolgen van klimaatverandering voor de kwaliteit van 

het drinkwater onderstreept het belang van het meenemen van het waterkwaliteitsaspect in 

de zoetwateraanpak. 

 Pilots hebben een grote meerwaarde, zoals het project PREPARED in Eindhoven en het 

project Bufferboeren. 

 

Elaine Alwayn (Ministerie van I&M) 

 Net als 6 juni ervaar ik in deze regio een enorme inhoudelijke drive om dingen met elkaar 

voor elkaar te krijgen. Dat helpt bij de agendering. Er is geen twijfel dat dit een plek krijgt in 

het Deltaprogramma Zoetwater. 

 Wees er assertiever in. Deze regio hoeft niet te boksen om op de agenda te komen. Je bent 

één van de zeven regio's. De opgave van deze regio is goed in beeld bij het 

Deltaprogramma. 

 Ik kan me niet voorstellen dat het lukt om alle wensen en belangen mee te nemen. Die 

spanning, van het maken van keuzes, voelde ik nog niet vandaag. Daar krijgen we wel 

allemaal mee te maken. 

 Oproep om concreet te worden. 
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