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Onderwerp: Kaders wateropgave 

Babsnummer: 10169 

 

1. Gevraagd besluit 

 
 Te kiezen voor een voorkeursvariant waarbij in landelijk gebied de focus en invulling van de 

wateropgave op huidig klimaat gericht zijn en in stedelijk gebied gericht op klimaat 2050. 
 In de kadernota 2021 de voorbereidings-/investeringskosten en overige (personele) gevolgen 

op te voeren. 

 

2. Probleemstelling - context 

 
Eind vorige eeuw vonden er een aantal hevige neerslaggebeurtenissen plaats. Dit was onder meer 
de aanleiding om te komen tot een Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw. Het beeld was dat 
zich structurele veranderingen voordeden als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging, 
bodemdaling en doorgaande verstedelijking. Er was een nieuwe aanpak in het waterbeleid 
noodzakelijk om deze structurele veranderingen het hoofd te bieden. Deze aanpak werd in 2003 
vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water, afgesloten tussen het Rijk, de provincies, 
gemeenten en waterschappen. 

 

De hoofdlijn van het Nationaal Bestuursakkoord Water betreft het op orde brengen van het 
watersysteem en het op orde houden ervan, anticiperend op o.a. klimaatverandering, 
zeespiegelstijging, bodemdaling en meer verstedelijking. Alle partijen, waaronder de 
waterschappen, hebben zich hieraan gecommitteerd en dit nog eens bevestigd bij een actualisatie 
van het akkoord in 2008. De afspraken en werknormen zijn in de Waterverordening Zuid-Holland 

vastgelegd en zijn op die manier ook in de regelgeving verankerd. 
 
De waterschappen hebben het watersysteem doorgerekend op basis van de eerste generatie 
klimaatscenario’s van het KNMI (gepubliceerd in 2000, de zogenaamde WB21 klimaatscenario’s). 
Deze doorrekening was de basis voor het bepalen van de wateropgave, waarmee de ruimtelijke 
claim voor het watersysteem in beeld gebracht was. De opgave is vertaald naar de hoeveelheid 
water die gegraven moet worden om het systeem op orde te brengen. Daarbij is een onderscheid 

gemaakt tussen de opgave in landelijk gebied en de opgave in stedelijk gebied. 
  

In 2014 is de derde generatie klimaatscenario’s van het KNMI uitgekomen. Deze zijn door de 
STOWA eind 2015 vertaald naar neerslagstatistieken, waarbij het duidelijk is geworden dat er 
vaker sprake zal zijn van extreme neerslag. Door middel van een tweetal moties (De Jong en Code 
Oranje, Klok) heeft de Verenigde Vergadering opgeroepen tot het zo snel mogelijk doorrekenen 
van de nieuwe klimaatscenario’s en een vertaalslag te maken naar de gevolgen hiervan voor het 

watersysteem. 
 
In de motie Code Oranje is opgeroepen om aan de VV een aantal keuzes voor te leggen, zodat het 
bestuur in staat gesteld wordt keuzes te maken in de opgave die het nieuwe klimaat met zich 
meebrengt. 
 

3. Beoogd effect en argumenten 

 

Eerder is besloten om de wateropgave aan de hand van nieuwe klimaatgegevens door te rekenen 

en op basis daarvan keuzes voor te leggen hoe de bijgestelde opgave ingevuld kan worden. Met 
vaststelling van de notitie ‘Vaststelling wateropgave en bijbehorende uitgangspunten’ wordt hier 
invulling aan gegeven. Daarmee vormt deze notitie de basis om in de komende planperiode 
(Waterbeheerplan 2022 -2027) toe te werken naar het op orde krijgen van het watersysteem. Dit 
conform de door de provincie vastgestelde normen (Waterverordening Zuid-Holland). 
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4. Kernboodschap 

 

Het watersysteem is opnieuw doorgerekend aan de hand van actuele klimaatgegevens. Deze 
herberekening leidt tot een aanpassing van de wateropgave. Als gevolg van klimaatverandering is 
deze opgave groter geworden ten opzichte van de eerdere toetsing, die gebaseerd was op 
gegevens van begin 21e eeuw. In oppervlaktemaat is de nieuwe opgave ca. 190 ha (uitgedrukt in 

de hoeveelheid te graven water). Voor de invulling van de opgave worden een aantal opties en een 
voorkeursvariant voorgelegd. De opties bepalen waar de focus wordt gelegd bij het invullen van de 
opgave en hoe robuust die invulling is. De voorkeursvariant betreft een focus en invulling in 
landelijk gebied, gebaseerd op het huidige klimaat en een focus en invulling in stedelijk gebied, 
gebaseerd op klimaat 2050. Tevens zijn een aantal uitgangspunten opgenomen die richting geven 
aan de nadere uitwerking van de maatregelen die nodig zijn om de opgave in te vullen. De 
uitgangspunten benadrukken sterk de samenwerking met omgevingspartners, meervoudig 

ruimtegebruik en het winst halen uit slim waterbeheer.  

 

5. Regelgeving en beleid 

 

De invulling van de wateropgave beantwoord aan hetgeen is vastgelegd in de Waterverordening 
Zuid-Holland en geeft invulling aan de gemaakte afspraken in het Bestuursakkoord Water. 

 

6. Historie – eerdere besluitvorming 

 

Door middel van een tweetal moties (motie ‘De Jong’, 25 november 2015 en motie ‘Code Oranje’, 
24 november 2016) heeft de Verenigde Vergadering (VV) opgeroepen tot het zo snel mogelijk 

doorrekenen van de nieuwe klimaatscenario’s en een vertaalslag te maken naar de gevolgen 
hiervan voor het watersysteem. De VV heeft ook opgeroepen om een aantal scenario’s voor te 

leggen, zodat het bestuur in hoofdlijnen sturing kan geven aan de invulling van de wateropgave. 
 
In 2017 is de VV geïnformeerd over de stand van zaken en de voortgang van de doorrekening van 
het watersysteem, de zogenaamde tweede watersysteembeoordeling (voorstel 7706, 28 
september 2017). Door middel van een tweetal presentaties in juni 2018 en januari 2019 is een 

mondelinge toelichting gegeven over de voortgang van de toetsing in de Commissie Water van de 
VV. 
 
Tijdens de informatieve VV van 30 oktober 2019 is onder meer gesproken over de wateropgave en 
de te maken keuzes. 
 

7. Financiën  

 

De financiële gevolgen bij de invulling van de wateropgave zijn afhankelijk van de bestuurlijke 

keuzes die gemaakt worden. In de notitie is bij elke keuzemogelijkheid een inschatting gemaakt 
van de benodigde investeringskosten. Bij de minimumvariant (alleen focus en invulling van 
opgave, gericht op huidig klimaat) zijn de ingeschatte investeringskosten ca. 40 miljoen euro. Er is 
een voorkeursvariant uitgewerkt. Deze geeft bovenop de minimumvariant een ingeschatte plus 
van circa 10 miljoen euro. 
 

Voor de investeringen die nodig zijn tussen 2021 en 2024 is momenteel al € 10,6 miljoen euro op 
de Meerjarenbegroting gereserveerd voor invulling van de wateropgave. Uitgaande van de 
voorkeursvariant is, om het systeem op orde te krijgen bij het einde van de planperiode (eind 
2027), aanvullend hierop nog ca. € 35 miljoen euro nodig. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in de 
jaren 2019 en 2020 conform begroting ca. 3 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de huidige 
wateropgave. 

 
Na besluitvorming door de VV op 27 november 2019, zullen de personele gevolgen (en de 

daarmee samenhangende financiële gevolgen) en de gevolgen voor het voorbereidingsbudget voor 
uitwerking van maatregelen (variantenstudies, planvorming, projectvoorbereiding, e.d.) verder 
uitgewerkt worden. 
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8. Duurzaamheid 

 

Er zijn uitgangspunten opgenomen in de notitie die richting geven aan de invulling van de 
wateropgave. Deze uitgangspunten zijn erop gericht om op een duurzame manier te komen tot 
een robuust en klimaatbestendig watersysteem. Dit wordt onder meer bereikt door zuinig 

ruimtegebruik, waarbij het de voorkeur heeft om functies en opgaven te combineren, in plaats van 
uit te gaan van een enkelvoudig, sectoraal plan. Door middel van een betere sturing in het 
watersysteem kan de overcapaciteit die in bepaalde gebieden aanwezig is, beter ingezet worden. 
Daarmee wordt er beter gebruikt gemaakt van de bestaande waterbergingsmogelijkheden. 

 

9. Alternatieven 

 

In de notitie zijn een aantal opties weergegeven die bepalen waar de focus wordt gelegd bij het 

invullen van de opgave en hoe robuust die invulling is. Per optie is aangegeven wat de voor- en 

nadelen en bijbehorende risico’s zijn. De opties worden beperkt door de normen die in de 
Provinciale Waterverordening zijn vastgelegd en de voorwaarde dat het watersysteem eind 2027 
op orde is. Het alternatief ‘niets doen’ is daarmee geen optie, omdat we dan geen invulling geven 
aan wet -en regelgeving en aan de afspraken die we samen met gemeenten, provincie en het rijk 
hebben gemaakt. We bieden dan niet het vastgelegde beschermingsniveau. De keuze om hierin 
geen actie te ondernemen kan leiden tot gegronde claims bij wateroverlast.  

 

10. Organisatorische en personele consequenties / OR / GO 

 
Een deel van de kennis en ervaring om de voorbereiding voor uitwerking van maatregelen te doen, 
is intern aanwezig binnen het waterschap. De herijkte wateropgave en invulling daarvan leggen 
een zwaarder beslag op de huidige formatie dan bij de bestaande opgave. De bijgestelde opgave is 
omvangrijker geworden en er zijn locaties bijgekomen die nu wel een knelpunt kennen, terwijl dit 
in het verleden nog niet het geval was. Bovendien is de tijdshorizon voor invulling van de 

bestaande opgave beperkt tot 2021. De organisatorische en personele consequenties zijn 
afhankelijk van de bestuurlijke keuze die gemaakt wordt ten aanzien van de invulling van de 
wateropgave.  

 

11. Risico- en beheersmaatregelen 

 

Bij het invullen van de wateropgave is het waterschap afhankelijk van derden. Voor uitvoering van 
maatregelen kan het nodig zijn om grond te kopen. Daarbij is het waterschap afhankelijk van de 
bereidwilligheid om die grond ook daadwerkelijk te verkopen aan het waterschap.  

Binnen stedelijk gebied is de ruimte schaars en zijn gebiedsontwikkelingen en de bereidwilligheid 
van gemeenten om mee te werken bij de invulling van de opgave bepalend voor het tempo waarin 
dit plaatsvindt. Om de risico’s te beheersen worden maatregelen uitgewerkt om de bestaande 
overcapaciteit in het watersysteem beter te benutten. Bij uitvoering van dergelijk maatregelen is 

er geen afhankelijkheid van derden. Door te werken met een programmabudget voor de 
gebiedsbrede opgave en niet met een vastgesteld budget op maatregelenniveau of 

peilgebiedsniveau is er meer flexibiliteit bij uitvoering van maatregelen. Zo kan er sneller 
ingehaakt worden op gebiedsontwikkelingen in gebieden waar een opgave speelt.  

 

12. Communicatie (in- en extern) 

 

In dit stadium niet van toepassing.  

 
 

13. Bekendmaking en vervolgprocedure 

 

De vaststelling van de wateropgave en bijbehorende uitgangspunten zullen landen in het nieuwe 
Waterbeheerplan. Dit beheerplan doorloopt een procedure, waarbij er inspraak mogelijk is. Ook 

wordt dit plan afgestemd met andere overheden, zoals gemeenten en de provincie. 

 

14. Bevoegd orgaan 
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De Verenigde Vergadering (VV) is bevoegd voor het vaststellen van de wateropgave en de 
bijbehorende financiële dekking. 

 

15.    Toelichting / kanttekeningen  

Niet van toepassing. 

 

16.    Bijlagen  

 

De notitie ‘Vaststelling wateropgave en bijbehorende uitgangspunten’ en bijbehorende bijlagen 
(knelpuntenkaarten). 
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Vergaderdatum :  27 november 2019 
 
Agendapunt:  
 

 
BESLUIT VERENIGDE VERGADERING 
 

 

ONDERWERP     Kaders wateropgave 

 

 
DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA, 
 
op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 29-10-2019;  

 
gehoord het advies van de commissie Water van 11-11-2019; 
 
overwegende dat: 

- de bestaande wateropgave is doorgerekend aan de hand van klimaatgegevens van begin 21e 

eeuw. Door klimaatverandering zijn deze gegevens inmiddels geactualiseerd en met die 

geactualiseerde gegevens is het watersysteem opnieuw doorgerekend.  

 
gelet op: 

-  artikel 77 Waterschapswet; 
- Waterverordening Zuid-Holland, artikel 2.3; 
- Notitie ‘Vaststelling wateropgave en bijbehorende uitgangspunten’;  
 
 

 
BESLUIT: 

 
 

 Te kiezen voor een voorkeursvariant waarbij in landelijk gebied de focus en invulling van de 
wateropgave op huidig klimaat gericht zijn en in stedelijk gebied gericht op klimaat 2050. 

 In de kadernota 2021 de voorbereidings-/investeringskosten en overige (personele) gevolgen 
op te voeren. 

 

 
Ridderkerk, 27 november 2019 
 
De Verenigde Vergadering voornoemd, 
secretaris-directeur, 
 

 
 
 
 
 
drs. H.C. Jongmans MPM 

dijkgraaf, 
 

 
 
 
 
 
G.J. Doornbos 

 


