
 

 

Regionale leergemeenschap Water en Ruimte -  Noord Nederland 
 

Bijeenkomst 2 – 2013: 

Collectief Agrarisch Natuurbeheer en Deltaprogramma Nieuwbouw & Herstructurering 

 

Datum bijeenkomst:   donderdag 20 juni 2013  

Locatie:  Waterschap Hunze en Aas - Veendam   

 

De openingsboodschap: elkaar versterken en vinden bij het oplossen van problemen, integraal. Ook na volgend 

jaar een eigen verantwoordelijkheid pakken en nemen wanneer je de Leergemeenschap belangrijk acht.  

 

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Meerlaagsveiligheid – Frank Albers 

Meerlaagsveiligheid (MLV) is het betrekken van de ruimtelijke ordening (=laag 2) en 

rampenbestrijding/evacuatie (=laag 3) bij het oplossen van waterveiligheidsproblemen. Laag 1, de preventie, 

blijft primair de belangrijkste. 

  

Minister Schultz heeft in een brief aan de Tweede Kamer in april de koers voor waterbeleid gepresenteerd. 

Doelstellingen zijn: 

- Waterbewustzijn vergroten (bij burgers én professionals). 

- Meer integraal en gebiedsgericht werken, betere verbinding ruimtelijke ordening en water. 

- Meer waterbewust gaan bouwen en ruimte inrichten, de klimaatbestendige stad. 

 

Nu worden alleen overstromingskansen beheerst op de risico’s van een doorbraak. Hierop zijn de bekende 

normen van bijvoorbeeld 1 op 1250 gebaseerd. De overstromingskans is dan 1 keer in 1250 jaar. De 

overstromingskansen bepalen op die manier het risico. Nieuwe normen gaan niet alleen uit van 

overstromingskansen, maar kijken naar de risico’s en gevolgen voor het achter de dijk liggende gebied. Voor 

heel Nederland moet een basisrisico gelden van 10 tot de -5
de

 (= 0,00001% risico). Maar op plaatsen waar meer 

inwoners, belangrijke functies als elektriciteitscentrales en communicatie en economische waarde achter de 

dijken ligt, zal het basisrisico worden verlaagd door meer investering in preventie (= laag 1). Landelijke gebieden 

waar minder waarde en mensenlevens te beschermen zijn, zal meer worden ingezet op lagen 2 en 3 om schade 

en risico’s te beperken. 

 

Bij Meerlaagsveiligheid (MLV) wordt er gekeken naar de gevolgen van een mogelijke overstroming. De gevolgen 

van de ene dijkdoorbraak kan enorm verschillen van de gevolgen van een dijkdoorbraak in de zelfde rijkring, 

elders. In de afbeelding hieronder is dit duidelijk zichtbaar. De rode punt toont de locatie van een dijkdoorbraak 

aan. Links 115 tot 1040 slachtoffers en 10 miljard Euro schade, rechts 0 tot 5 slachtoffers en 50 miljoen Euro 

schade. Differentiatie in beschermingsniveau (met een basisveiligheidsnorm voor iedere Nederlander die gelijk 

is aan de norm zoals die nu is) kan zo regionaal worden bepaald. In de gebieden waar de economische gevolgen 

en gevolgen voor de bewoners ‘mee vallen’ kan laag 2 van MLV (de bijbehorende ruimtelijke ingrepen) zorgen 

voor een vergelijkbare bescherming, als alles inzetten op preventie (laag 1). Dit bespaard euro’s doordat 

grootschalige dijkverhoging en verbreding hierdoor niet overal meer noodzakelijk is.  



 

 

In het Deltaprogramma houden zich  twee deelprogramma’s bezig met veiligheid, namelijk Nieuwbouw & 

Herstructurering (N&H) en het deelprogramma Veiligheid. Veiligheid gaat vooral over normen en hoogte van 

dijken, N&H richt zich op de mogelijkheden van ruimtelijke ordening en rampenbeheersing om tot een 

vergelijkbaar beschermingsniveau te komen. Ook valt de ‘klimaatbestendige stad’ hieronder. In de toekomst 

wordt dan niet meer alleen naar de dijk gekeken, maar ook naar hoe de ruimtelijke inrichting kan bijdragen aan 

waterveiligheid. 

 

De centrale vraag: hoe integreren we de ruimtelijke ordening en risicobeheersing? Ruimtelijke inrichting en 

waterveiligheid komen in drie verschijningsvormen: 

1) De versterking van keringen. 

Geïntegreerde aanpak Katwijk, dijkverlegging Nijmegen, waterveiligheid en stedelijke ontwikkeling. 

Watergeleiding Voorstraat Dordrecht, dijk niet verhogen, maar overstroombaar maken en water geleiden naar 

de singel.  

 

2) Bij nieuwbouwprojecten in overstromingsgevoelig gebied, waterrobuust bouwen en inrichten (de 

Klimaatbestendige Stad). 

RO zo inzetten dat risicoverhogende effect worden geneutraliseerd. Anders of elders bouwen. Kan 

dijkversterking worden vervangen door MLV, zelfde risicoreductie door middel van een breder palet aan 

maatregelen met dezelfde risicoreductie als gevolg.  

 

3) Bij planvorming op regionale schaal in overstromingsgevoelig gebied: waterveiligheid als onderdeel in 

gebiedsontwikkeling meenemen. 

Waterveiligheid onderdeel laten zijn van gebiedsontwikkeling. Waterschap, veiligheidsregio en RWS laten 

participeren in go proces! MLV in eiland van Dordrecht en het waterveiligheidssysteem IJssel-Vecht Delta in 

Overijssel zijn hierin ver.  

 

Ruimtelijke inrichting en waterveiligheid, wat is er nodig voor integratie? 

- Het begint met bestuurlijke bereidheid, opgaven verbinden en de verantwoordelijkheid voor 

consequenties nemen. Complexiteit in verbindingen is een kans voor een goede ruimtelijke inrichting, 

waterveiligheid en kostenbesparing. Geen bedreiging. 

- Een beleidsinstrument om overstromingsrisico bewuste planning te bevorderen. Een babbel om zaken 

te regelen, een worst om te lokken, een stok om mee te slaan. Hoe dwingend moet dit/wil je dat dit 

wordt geregeld? 

- Instrumenten om de efficiëntie van maatregelen en strategieën te beoordelen en te vergelijken. 

- Instrumenten om afspraken/resultaten juridisch en bestuurlijk te borgen. Moet dit nationaal of 

regionaal worden geregeld? Een goede borging is essentieel. 

- Hanteerbare financieringsconstructies. Concreet vanuit waterschap: aan een veiligheidsopgave moet 

worden voldaan door keringen te versterken. Dit kost eigen budget. Wanneer de veiligheidsopgave 

wordt ingebracht in een oplossing met andere belangen, kan dit door meerderen worden gefinancierd. 



Contracten sluiten met deze partijen die budgetten en belangen inbrengen. Afwegen of dit goedkoper 

is/ kwalitatief beter is.  

 

Hoe is de regio betrokken bij het Deltaprogramma en Nieuwbouw & Herstructurering?  

De problematiek die in het Deltaprogramma wordt behandeld, wordt regionaal verdiept vanuit generieke 

deelprogramma’s. Vervolgens wordt de hierin opgedane kennis teruggegeven aan de landelijke 

deelprogramma’s om goed in conclusies (en in 2014 de Deltabeslissingen) te worden verwerkt. In de regio 

worden bestuurders goed betrokken en wordt het gedachtegoed ambtelijk doorgegeven. 

 

Zit er muziek in laag twee op ambtelijk niveau?  

Een rol in laag twee is voor het waterschap discutabel, zeker gezien de taakopvatting van het waterschap met 

betrekking tot ruimtelijke ordening. Heeft het waterschap daar überhaupt een taak? Een rol van het waterschap 

is kansrijk, maar is ook erg moeilijk. Hoe moet er worden afgestemd met de gemeente, wie is waarvoor 

verantwoordelijk? Deze vragen zijn cruciaal. 

 

In 2015 volgen nieuwe normen voor de keringen. De normen worden in 2017 wettelijk verankerd, en kunnen 

verschillen per regio. Pilots worden ingesteld om te kijken hoe het Deltaprogramma niet voor de norm gaat, 

maar meer inzet op MLV met zelfde risico voor bewoners als resultaat. Preventie is dan niet het enige middel 

waarmee dit risicoprofiel wordt vastgelegd. 

 

Argumentatie die voor het toepassen van MLV wordt gebruikt is de ontruimingssnelheid. Deze is in dichtbevolkt 

gebied een stuk lager dan in dunbevolkt gebied. Maar waarom zou Den Haag recht hebben op ‘meer’ veiligheid 

dan Friesland? Dat is moeilijk te verkopen. Iedereen heeft in ieder geval eenzelfde basisveiligheid, voor 

iedereen geldt 10 tot de -5
de

 kans op overstroming en overlijden. MLV wordt daarnaast ook gekoppeld aan 

economisch belang. Hoe hoger de economische waarde van een gebied, en de hoeveelheid inwoners, hoe meer 

er wordt ingezet op laag één. Voor de rest van Nederland geldt dat het beschermingsniveau niet omlaag gaat.  

 

 

Het toekomstig Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), Jan de Jong 

In de jaren 50 is onder leiding van dhr. Mansholt het toenmalig Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

ingevoerd. Dit om op een efficiënte manier, veel voedsel te kunnen produceren. Uiteindelijk leidde dit tot 

enorme overproductie en de bekende termen ‘boterberg’ en ‘melkplas’ en negatieve gevolgen voor de 

prijsontwikkeling. Veel aanbod betekent immers een lage prijs per eenheid. Vanaf 1985 werden onder andere 

quota ingesteld om de productie af te remmen en om de druk op het milieu te laten afnemen.  

 

GLB anders vanaf 2014 

Het totaalbudget voor de langbouw gaat omlaag. Ook gaat er minder geld naar het westen van Europa en meer 

naar Oost Europa. Het nieuwe GLB wordt ook anders ingericht, op basis van twee pijlers. 

1) De betalingen die via het GLB worden gedaan, worden doelgerichter. Ecologische focusgebieden 

krijgen een ecologisch profiel waarin alternatieve braaklegging (bodem verrijkende vegetatie) wordt 

opgenomen.  

2) Collectief agrarische milieu klimaataanpak waardoor er minder schotten tussen budgetten komen. Er 

worde een koppeling gemaakt tussen natuurdoelen, milieu en waterdoelen.  

 

In den beginne werd het agrarisch natuurbeheer door individuele agrariërs georganiseerd. Nu moet dit met 

collectieven van agrariërs worden geregeld. Het doel hiervan: meer effectiviteit. Meer en efficiëntere 

natuurontwikkeling. Groepen van boeren realiseren in samenhang maatregelen waardoor er lagere 

uitvoeringskosten zijn, en de samenhang wordt verbeterd. LTO ondersteunt dit initiatief om meer voor de 

maatschappij te betekenen en meer mogelijkheden creëren voor individuele leden.  

 



Er zijn vier GLB pilots waarin alleen met collectieven gewerkt kan worden. Per 2016 is collectiviteit in agrarisch 

natuurbeheer een vereiste. Individuele initiatieven komen niet meer in aanmerking voor subsidie. Er moet 

worden voldaan aan verplichtingen voortkomend uit Natura 2000. In de Noord Friese Wouden (NFW) is een 

pilot uitgevoerd.  

 

 

GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) in de NFW, Douwe Hoogland 

Douwe Hoogland verteld over de gebiedseigen invulling van collectief agrarisch natuurbeheer (onderdeel van 

het GLB) in de Noord Friese Wouden (NFW). De gebiedskenmerken van dit nationale landschap zijn 

karakteristieke singels en houtwallen, waar in de open vlakten veel weidevogels leven. Het doel is ook om het 

gebied zo goed mogelijk voor de weidevogels in te richten, wat noopt tot samenhangende maatregelen op 

locaties en waar een collectieve aanpak dus beter bij kan aansluiten. Om dit doel te bereiken, moet het systeem 

robuust zijn. De gemaakte afspraken ook. Belangrijk is dat de afspraken globaal/robuust worden omschreven 

om een bredere interpretatie mogelijk te maken. Per locatie kan dit verder worden uitgewerkt. ‘Voordeur – 

Achterdeur’, zoals Hoogland dat noemt. Bij de ‘achterdeur’ worden individuele beheerafspraken gemaakt. 

 

Het proces begint bij het opstellen van een gebiedsofferte waarin doelen, visie, gebiedsaanbod, welke bijdragen 

worden geleverd en de samenhang in de streek centraal staan. Voor de NFW zijn de doelen het in standhouden 

van de weidevogelpopulaties, de biodiversiteit in het coulisselandschap, en het behouden/versterken van de 

landschappelijke structuur. Water wordt vastgehouden rond natuurgebieden om onder andere bodemdaling 

(door veenoxidatie) tegen te gaan. Het gebiedsaanbod bestaat uit collectief flexibel weidevogelbeheer, 

landschapsbeheer met groenblauw netwerk en waterkwaliteit. De kracht zit in het ruimtelijk en inhoudelijk 

verbinden van activiteiten en belangen. Inclusief de financiering. Een integraal aanbod dus, waarin de scheiding 

tussen natuur en landbouw niet te groot moet worden. 

 

 

Groenblauwe netwerken – pilot Salland. Bart Vries 

Groen en blauw in een landschap is meer dan alleen esthetiek en waterschap en natuurbelang. Groenblauwe 

netwerken zijn duurzame netwerken waarin de kracht zit in functionele samenhang. Aldus Vries: ‘een duurzaam 

netwerk dat een breed pakket aan landschaps/ecosysteemdiensten kan leveren. Zuivering, verkoeling, 

omgevingskwaliteit, natuurlijke plaagonderdrukking, waterberging, etc. Door de functionele samenhang 

kunnen ook agrarische doelen worden gediend, waardoor bijvoorbeeld gewassen minder bespoten hoeven te 

worden (voorbeeld in de Hoeksche Waard). 

 

Verschillende ambities met betrekking tot water, landbouw, landschap en ecologie kunnen met elkaar worden 

verenigd. Waterberging, vergroten percelen, versterken identiteit en leefgebieden van verschillende soorten. 

Hierin wordt gezocht naar synergie. Thematische profielen en functionele vuistregels moeten hiervoor op een 

plattegrond over elkaar heen worden gelegd om te kijken waar welke investering welk doel het best dient en 

het best rendeert. Mensen zijn cruciaal om het proces goed te laten verlopen. Ga borrelen! De goede ideeën 

ontstaan niet alleen op kantoor of in de onderzoeksomgeving van Alterra, maar vooral ook in het veld en in 

goede persoonlijke contacten. 

 

 


