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Inleiding 

Op 17 november 2014 is tijdens een Wetgevingsoverleg (WGO) het 

Deltaprogramma besproken in de Tweede Kamer. De Deltabeslissingen en 

voorkeursstrategie zijn daarin behandeld. Deze zijn daaropvolgend door het kabinet 

vastgelegd in de tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan. 

 
Tijdens het debat (WGO) zijn een aantal moties ingediend, waar onder de motie 
Geurts. De motie luide als volgt [1]: 

 

De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de variant om sluizen 

aan te leggen in de Nieuwe Waterweg op korte termijn beter te onderzoeken, 

waarbij eventuele verlaging van de waterstanden achter de sluis en de effecten op 

het tegengaan van verzilting worden meegenomen, en de voor- en nadelen, ook ten 

aanzien van de kosten, voor te leggen aan de Tweede Kamer, en gaat over tot de 

orde van de dag. 

 

Deze motie is aangenomen, waarbij de minister heeft toegezegd binnen een jaar de 

resultaten van het onderzoek voor te leggen aan de Tweede Kamer. 

 

In voorliggend plan van aanpak wordt aangegeven hoe de beantwoording van de 

motie ter hand zal worden genomen. In dit plan wordt alleen beoogd een 

inhoudelijke beantwoording van kennisvragen te bewerkstelligen onder leiding van 

Rijkswaterstaat WVL. Procesmatig wordt het project vormgegeven door het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (DG Ruimte en Water).  
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1 Vraagstelling 

1.1 Achtergrond 

In het Deltaprogramma is ruim 4 jaar gewerkt aan het ontwikkelen van een 

voorkeursstrategie om de Rijn-Maasmonding ook voor de lange termijn goed te 

beschermen tegen overstromingen. Na een analyse van de opgaven (gerapporteerd 

in DP2012) zijn mogelijke maatregelen geïdentificeerd en beoordeeld op hun voor- 

en nadelen (DP2013). Dit heeft geleid tot kansrijke strategieën (DP2014), en 

uiteindelijk tot een voorkeursstrategie (DP2015). Deze is in september 2014 

aangeboden door de Deltacommissaris aan de Minister van IenM. De Minister van 

IenM heeft deze voorkeursstrategie overgenomen en vastgelegd in het 

kabinetsvoorstel voor een herziening van het Nationaal Waterplan. Deze is op 3 

december 2014 aangeboden aan de 2e Kamer. De voorkeursstrategie voor de 

RijnMaasmonding is eveneens goedgekeurd door de Stuurgroep Rijnmond-

Drechtsteden die bestaat uit vertegenwoordigers van regionale overheden en van 

het rijk. Een samenvatting van de voorkeursstrategie voor de Rijnmaasdelta is 

gegeven in bijlage 1. 

 

Bij het verkennen van de mogelijke strategieën is ook de optie verkend om de 

Nieuwe Waterweg af te sluiten met een zeesluis. Op grond van een 

maatschappelijke kosten-batenanalyse is geconcludeerd dat deze zoveel nadelen 

had (o.a. qua kosten, scheepvaart en ecologie) dat deze optie afviel. De 

veiligheidsdoelstellingen kunnen ook op een andere manier worden bereikt (Zie DP 

2015, syntheserapport Rijnmond-Drechtsteden en notitie Voorkeursstrategie DPRD 

op basis van de KBA Waterveiligheid, Deelprogramma Rijnmond Drechtsteden, mei 

2014). 

 

Met deze conclusie is een zestal ingenieurs o.l.v. ir. Spaargaren het niet eens. Dit 

team, allen betrokken bij de bouw van de Oosterscheldekering, vindt dat de optie 

om de Nieuwe waterweg af te sluiten, onvoldoende onderzocht is. Zij hebben een 

alternatief ontwikkeld (verder genoemd: Plan Sluizen) waarin sluizen gelegd worden 

in de Nieuwe Maas en de Oude Maas. De Maeslantkering heeft in dit systeem een 

beperkte bijdrage en zal op termijn dan ook uit deze oplossing gaan verdwijnen.  

Tevens wordt extra berging gecreëerd op de Oosterschelde. Tot slot wordt met een 

extra spuimiddel en pompen extra afvoer naar zee gecreëerd. Het plan Sluizen staat 

beschreven in bijlage 2. 
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In het voorjaar van 2014 is het Plan Sluizen vergeleken met de voorkeursstrategie 

van het Deltaplan. In het rapport hierover van Deltares wordt geconcludeerd dat het 

Plan Sluizen minder goed scoort dan de voorkeursstrategie van het Deltaprogramma 

(zie rapport: Voorkeursstrategie DPRD op basis van de KBA Waterveiligheid, 

Deelprogramma Rijnmond Drechtsteden, mei 2014 [4]).  

 

De ingenieurs bestrijden echter deze conclusie omdat huns inziens de bergende 

werking van de Oosterschelde niet goed is meegenomen. In november 2014 is in 

een rapport van HKV-lijninwater het onderzoek samengevat dat de afgelopen jaren 

is uitgevoerd over berging in de Oosterschelde (Effect van waterberging 

Oosterschelde op MHW en HBN in het Noordelijke Deltabekken als gesloten en 

afsluitbaar systeem, HKV 2014 [3]). 

 

De ingenieurs hebben naast twijfels over de berging op de Oosterschelde ook 

vraagtekens bij de gehanteerde kosten voor o.a. de waterbouwkundige werken en 

de scheepvaart, de ecologische aspecten, de ruimtelijke ontwikkelingen buitendijks 

en de gehanteerde klimaatscenario’s (zie ook bijlage 2). 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling van dit project is de beantwoording van de motie Geurts [1], waarin 

de regering wordt gevraagd de variant om sluizen aan te leggen in de Nieuwe 

Waterweg op korte termijn beter te onderzoeken, waarbij eventuele verlaging 

waterstanden achter de sluis en de effecten op het tegengaan van verzilting worden 

meegenomen, evenals de voor- en nadelen ten aanzien van kosten. Dit Plan Sluizen 

wordt op basis van een Maatschappelijke Kosten-Baten-analyse (MKBA) vergeleken 

met de voorkeursstrategie uit het Deltapogramma voor de RijnMaasmonding. De 

Tweede Kamer zal in november 2015 moeten worden geïnformeerd over de 

uitkomsten van het onderzoek. 

1.3 Op te leveren resultaat 

Zoals door de Minister aangegeven tijdens het WGO dient het onderzoek met name 

om de variant van Spaargaren beter uit te werken voor het geval dat in de toekomst 

afsluiting van de Nieuwe Waterweg in beeld komt. De motie vraagt hiertoe om een 

feitelijk rapport, waarin het Plan Sluizen op dezelfde wijze geanalyseerd wordt als de 

voorkeursstrategie voor het Deltaprogramma voor de RijnMaasdelta. Dezelfde wijze 

houdt in dat gelijke modellen als in het Deltaprogramma gebruikt worden voor 

onder andere de MKBA en de het bepalen van de hydraulische effecten.  

In het rapport worden de in de motie benoemde onderwerpen uitgewerkt en 

toegelicht. Hoofdmoot zal het uitwerken van het Plan Sluizen zijn op basis van 

effecten hydraulica en kosten.  
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2 Resultaat 

2.1 Vertrekpunten 

Als vertrekpunt voor de voorgenoemde analyse worden de volgende rapportages 

aangehouden. Op basis van deze rapporten kan uiteindelijk een feitelijke 

vergelijking volgen met het te onderzoeken alternatief Sluizen. 

 
- Rapportage: Kosten-Batenanalyse voor varianten afsluiting zeezijde 

Rijmond-Drechtsteden, Deltares juni 2014. [2] 
- Rapportage: Effect van waterberging Oosterschelde op MHW en HBN in het 

Noordelijke Deltabekken als gesloten en afsluitbaar systeem, HKV 2014. [3] 
- Rapportage: Voorkeursstrategie DPRD op basis van de KBA Waterveiligheid, 

Deelprogramma Rijnmond Drechtsteden, mei 2014.[4] 
- Rapportage: Synthese document DPRD, Programmateam DPRD juli 2014. 

[5] 
 
In paragraaf 1.1 zijn de bezwaren van de groep Spaargaren bij deze rapporten kort 
beschreven. 

2.2 Afbakening 

Om tegemoet te komen aan de inhoudelijke eisen van de motie Geurts wordt de 

volgende afbakening gehanteerd voor het project. Belangrijk is dat in dit plan van 

aanpak alleen gezorgd wordt voor een inhoudelijke basis om een vergelijking met 

het voorkeursalternatief Rijnmond-Drechtsteden mogelijk te maken, op een zelfde 

niveau.  

 

Binnen het project vallen de volgende onderdelen: 
- Plan Sluizen (versie d.d. september 2014) Zie bijlage 2 
- Vergelijking met voorkeursstratiegie Deltaprogramma [4] 
- Kwantitatieve uitwerking hydrodynamica, investeringskosten en 

neveneffecten op scheepvaart. 
- Kwalitatieve analyse Deltascenario’s (klimaat en Welvaart en Leefomgeving 

(WLO)), ecologie en buitendijkse ontwikkeling. 
 

Onder de inhoudelijke uitwerking van de motie Geurts vallen in dit plan de volgende 
onderdelen niet: 

- Analyse bergingsmogelijkheden in de Grevelingen 

- Verdere modelontwikkeling; er wordt gebruik gemaakt van hetzelfde 

instrumentarium als is gebruikt bij het analyseren van de voorkeursstrategie 

van het Deltaprogramma. 

- Verdere scenario-ontwikkeling (we gebruiken dezelfde scenario’s als DP 

(Deltascenario’s, gebaseerd op KNMI’06 en scenario’s voor Welvaart en 

Leefomgeving (WLO)). 

- Procesmatige behandeling van de motie Geurts  

2.3 Programma van Eisen 

Uiterlijk op 1 november 2015 moet de Tweede Kamer geïnformeerd worden over de 

bevindingen van het onderzoek. Om dit mogelijk te maken moet het 

onderzoeksrapport uiterlijk 1 oktober 2015 gereed zijn. 

 

De diepgang van de uitwerking van het Plan Sluizen zal in gelijke mate gebeuren als 

dat voor het Deltaprogramma gedaan is om de voorkeursvariant te bepalen. Dit 

geldt als een kwaliteitseis voor de uitwerking. Praktisch zal dit inhouden dat gelijke 

instrumentaria gebruikt worden als in het Deltaprogramma zijn toegepast.  
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2.4 Randvoorwaarden voor de uitvoering van het project 

Voor het uitvoeren van het project zijn vanuit het Rijk (Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu) en Rijkswaterstaat de volgende mensen en middelen beschikbaar. 

 

Financieel: 100 k€ 

Personeel: 1 fte 
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3 Planning 

3.1 Analyse hydro-dynamica (februari-mei 2015) 

Dit onderdeel is belegd bij HKV - Lijn in water. Zij zijn in februari al gestart met het 

maken van aanvullende berekeningen  met het SOBEK model voor de Rijnmaasdelta 

voor de variant. Die berekeningen concentreren zich op de inzet van de 

Oosterschelde voor berging (daarbij speelt met name het dichten van het lek en het 

moment van sluiten een rol) en op inzet van extra pompcapaciteit in de Nieuwe 

Maas en Oude Maas van respectievelijk 2000 m3/s en 1000 m3/s. Op basis van de 

resultaten is een tweede serie berekeningen voorzien. Naar verwachting zijn die 

eind maart gereed. 

3.2 Analyse kosten (maart-mei 2015). 

Hiervoor is een uitbesteding voorzien, begeleid door het ECKB (expertisecentrum 

kosten en baten van RWS en waterschappen). Belangrijkste kostenposten zijn de 

kosten voor nieuwe infrastructuur (op basis van LCC), en schade/compenserende 

maatregelen. Wat betreft die laatste speelt met name de scheepvaart een rol. 

Voor de effecten op ecologie, zoetwatervoorziening en buitendijkse ontwikkeling 

worden aparte acties voorzien (zie volgende paragraaf). Onderdeel van deze 

analyse zal zijn het in kaart brengen en benoemen van de onzekerheidsband bij het 

bepalen van de kosten.  

3.3 Analyse diversen (maart-mei 2015) 

Er worden een aantal onderwerpen in aparte notities behandeld (eventueel vooraf 

gegaan door een workshop, literatuuronderzoek en/of interviews) over: 

3.3.1 Onzekerheden 

Dit onderdeel wordt deels behandeld in de hydro-dynamische analyse. In dit 

onderdeel worden  de onzekerheden van de variant Sluizen en van de 

voorkeursvariant van het DPRD geanalyseerd. Op basis van de resultaten uit de 

hydro-dynamische analyse kan besloten worden over een mogelijk vervolgtraject 

voor een uitgebreidere beantwoording van deze vraag. 

3.3.2 Klimaat 

Bij het KNMI wordt rekening gehouden met diverse klimaatscenario’s (KNMI’06 en 

KNMI’14). Over de gehanteerde klimaatscenario’s leven bij de groep Spaargaren 

diverse vragen. Deze worden op schrift gesteld en besproken met het KNMI. Het 

daarbij zowel over zaken die te maken hebben met de waterveiligheid als de 

zoetwatervoorziening. Op basis van het verslag van dit gesprek wordt een notitie 

opgesteld.     

3.3.3 Ecologie 

In samenwerking met het expertisecentrum Natuurwetgeving van RWS (o.a. 

Natura2000) wordt de vraag beantwoord waar conform de wet rekening mee moet 

worden gehouden wat betreft de ecologische effecten van de voorgestelde variant. 

Het Expertisecentrum  zal gevraagd worden hierover een notitie  op te stellen. 

3.3.4 Ruimtelijke Ordening buitendijks 

In het Rijnmondgebied vinden veel buitendijkse activiteiten plaats. Een groot deel 

van de chemische industrie in het Europoortgebied ligt bijvoorbeeld buitendijks, en 

er wonen in de regio ook circa 100.000 mensen buitendijks. Daarnaast verschuiven 

de activiteiten in de oude stadshavens. Die beslaan samen ruim 1700 hectare 
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(waarvan de helft water). De gemeente Rotterdam is bezig met grootschalige 

herontwikkeling. Door het afsluiten van de Nieuwe Maas en de Oude Maas wordt 

buitendijkse ontwikkeling in de stadshavens achter de sluizen mogelijk 

aantrekkelijker. Met een aantal deskundigen wordt onderzocht in hoeverre dit zo is, 

en of dit effect is te kwantificeren. Geraadpleegd worden onder meer 

stedenbouwkundigen van PBL, universiteiten,  betrokken Gemeenten, Provincie 

Zuid-Holland, marktpartijen en rijk (DGRW). Als het niet lukt om een kwantitatieve 

analyse te doen zal in ieder geval een kwalitatieve bandbreedte worden aangegeven 

van de mogelijke effecten van de diverse varianten (Plan Sluizen en 

voorkeursstrategie Deltaprogramma).  

3.3.5 Zoetwater 

Bij een open Nieuwe waterweg is veel zoet water nodig om opdringend zout 

zeewater tegen te houden. Bij afsluiting kan het zeewater niet meer naar binnen en 

kan het zoetwater dat nodig is om door te spoelen elders gebruikt worden. Hierdoor 

neemt de droogteschade af. In de Droogtestudie Nederland en het Deltaprogramma 

is hier onderzoek naar gedaan. De resultaten hiervan worden samengevat in een 

notitie. Hierbij worden ook de resultaten van de stresstest meegenomen die medio 

maart 2015 beschikbaar komt. De notitie wordt besproken met de groep 

Spaargaren, LTO en het deelprogramma Zoetwater.  

3.4 Oplevering totaal en deelproducten 

 

In de onderstaande tabel (Tabel 1 Planning beantwoording Motie Geurts) zijn de 

verschillende deadlines voor eind en tussenproducten weergegeven voor de 

inhoudelijke en procesmatig voorgenomen stappen. 

 

De acties die onder paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 in dit plan besproken zijn, zijn ook te 

herkennen in de planning. Daarnaast zijn er diverse reviews opgenomen in het 

kader van de kwaliteitsborging. Een nadere uitwerking daarvan is te vinden in 

paragraaf 4.2. 
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Tabel 1 Planning beantwoording Motie Geurts 
 

  
Deadline 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    2015 j f m a m j j a s o n d 

Inhoud   
            HKV   31-mrt   f1 f1 f2 f2               

 
Review Deltares 31-mei 

    
  

       Kosten 30-apr     ECKB                 

 
Review CPB 31-mei 

    
  

       KNMI 31-mrt                         

Zoetwater 30-apr 
   

  
        Ecologie 30-apr                         

RO 
 

31-mrt 
  

  
         Onzekerheden 30-apr                         

Integreren 31-mei 
    

  
         Conc Rapport 30-jun                         

KwaBo TUDelft 15-jul                         

  Def Rapport 1-aug                         

  
  

            Proces                           

PvA 
 

28-feb 
 

  
          SG – RD en ZWD n.t.b.                         

DG – DC n.t.b. 
   

  
        Brief AO TK juni                         

Bespreking in TK nov 
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4 Risicoanalyse en projectbeheersing 

 

4.1 Tijd 

Dit project kent een korte doorlooptijd omdat resultaten van de studie al binnen een 

jaar besproken worden in de TK. Hiervoor moet het rapport uiterlijk 1 oktober 2015 

bij de Minister van IenM kunnen worden aangeboden. Gezien de procedures daaraan 

voorafgaand is oplevering op 1 september aan opdrachtgever (DGRW) noodzakelijk. 

Om niet in tijdnood te komen wordt er naar gestreefd het concept-eindrapport 

uiterlijk 1 juli 2015 gereed te hebben. Ondanks de vakantieperiode (juli en 

augustus) is er dan voldoende tijd om tot een goede afronding te komen. 

4.2 Kwaliteit 

Kwaliteitsborging van het te leveren product wordt via verschillende paden 

gewaarborgd. Via de interne RWS organisatie wordt advies en review gevraagd van 

de in de volgende paragraaf weergeven collega’s. In die paragraaf is hun 

specialisme/kennisgebied weergegeven. Daarnaast zijn de volgende externe reviews 

voorzien in het proces: 

 

 Hydraulische berekeningen: Hier is een review voor voorzien door Deltares. 

(mei 2015) 

 Kosten berekeningen: Hier is een review voor voorzien vanuit het het CPB. 

(mei 2015) 

 Ook wordt er beoogd voor onderdelen gebruik te maken van PBL. Ook vanuit 

de TU-Delft zal gevraagd worden om mee te lezen (Bas Jonkman en Mathijs 

Kok).  

 Daarnaast zal het zestal ingenieurs ook intensief meelezen in de verschillende 

onderdelen 

 

Door de inzet van al deze verschillende partijen met verschilllende expertise wordt 

een adviesvraag aan het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) voorlopig niet 

voorzien. Er wordt geacht voldoende kennis en diversiteit te beschikbaar te hebben 

om de kwaliteit van de analyse te borgen. Mocht op onderdelen de inzet van het 

ENW nog nodig zijn, kan daar op een later moment nog toe besloten worden.  

4.3 Organisatie 

Het project wordt vanuit een kernteam aangestuurd. Het kernteam draagt zorg voor 

het uitvoeren van de hiervoor benoemde activiteiten. Bij het opstellen van de 

eindrapportage wordt advies ingewonnen van diverse collega’s met verschillende 

expertise.  

4.3.1 Kernteam 

In het kernteam zijn de volgende mensen betrokken. 

 

Harold van Waveren        (0,2 FTE) 

Arthur Kors             (0,2 FTE) 

Astrid Labrujere           (0,3 FTE) 

4.3.2 Advies vanuit RWS 
Kosten:               ECKB (André Wooning/Siemen Prins) 
Modellen:              Robert Slomp 
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Hydro-dynamica:          Robert Vos 
Sterkte:               Deon Slagter 
Normering:             Durk Riedstra. 
Ecologie:              RWS expertisecentrum natuurwetgeving  (Joost 
Backx) 
Gebiedskennis:           Tom van der Wekken 

4.3.3 Opdrachtgever 

De Minister heeft de verantwoordelijkheid om de motie Geurts te beantwoorden. Zij 

heeft, via DGRW, Rijkswaterstaat gevraagd de beantwoording uit te werken. DGRW 

treedt in de project dus op als opdrachtgever. Vanuit DGRW is Bart Kornman 

contactpersoon. De DG-RWS fungeert als gedelegeerd opdrachtgever richting WVL. 

Oplevering van het eindproduct verloopt dus ook via de DG-RWS aan DG-RW. Bij 

RWS Bestuursstaf is Ard Wolters contactpersoon. 

 

Het plan van aanpak en de uiteindelijke resultaten zullen door de DG-RWS ook met 

een delegatie van de 6 ingenieurs worden besproken. Tevens zal de DG-RWS de 

DG-RW op de hoogte houden van de voortgang van het onderzoek.  

 

DGRW regelt het betrekken van de omgeving. Bij de uitwerking wil IenM de regio 

Rijnmond-Drechtsteden mee nemen in de aanpak van het onderzoek, het delen van 

de resultaten (kennis halen & brengen) en het bespreken van de 

(concept)conclusies. Het voorstel is dit te laten plaatsvinden in een klankbordgroep 

met vertegenwoordigers van in ieder geval gemeente Rotterdam en Dordrecht, 

Provincie Zuid-Holland, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van 

Schieland & Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap Delfland, RWS-WZN en 

Havenbedrijf Rotterdam. Daarbij willen we vertegenwoordigers van 

maatschappelijke organisaties (landbouw, scheepvaart, natuur en drinkwater) 

uitnodigen aan de klankbordgroep deel te nemen. In het licht van de inhoudelijke 

discussies rond de variant Spaargaren en het vergelijken daarvan met de VKS 

Rijnmond-Drechtsteden is inhoudelijke deskundigheid en ervaring van de 

vertegenwoordigers in de klankbordgroep zeer gewenst. 

Het gebiedsoverleg Rijnmond Drechtsteden en Zuidwestelijke Delta zal worden 

geïnformeerd over het onderzoek. Het gebiedsoverleg zijn echter geen 

opdrachtgever t.a.v. de inhoud van het onderzoek. 

4.3.4 Rol zes ingenieurs 

De heren Ir. F. Spaargaren, prof. Ir. K. d’Angremond, Ir. A.J. Hoekstra, Ir. J.H. van 

Oorschot, Ing. C.J. Vroege en  Prof. Drs. Ir. H. Vrijling bepalen gedurende het 

project tot in welke mate van detail hun bijdrage aan het project zal zijn. 

4.4 Financiën 

Voor de verschillende onderdelen van de uit te voeren analyses zijn de volgende 

budgeten begroot voor uitvoering: 

 

-  Analyse Hydrodynamica      50 k€ 

-  Analyse Kosten          30 k€ 

-  Workshops             20 k€ 
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Bijlage 1: Deltabeslissing en voorkeursstrategie RijnMaasdelta. 
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Bijlage 2: Beschrijving van het plan Sluizen  

 
De Minister van Infrastructuur en Milieu  
Plesmanweg 1-6  
2597 JG Den Haag.  
Datum: 2 juli 2014  
 
Betreft: Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.  
 
Geachte mevrouw de Minister,  
 
Het is u bekend dat ondergetekenden hun visie op het verzekeren van de veiligheid 
en de beschikbaarheid van voldoende zoet water in het kader van het 
Deltaprogramma voor Rijnmond-Drechtsteden hebben vormgegeven.  
 
Gaarne spreken wij onze waardering uit voor de uitgebreide aandacht die daaraan 
door Rijkswaterstaat is gegeven. Het in opdracht van de heer Dronkers uitgevoerde 
onderzoek heeft het inzicht vergroot. Tevens heeft dat geleid tot het opnemen van 
een globale beschrijving van onze visie in de rapportage van de Deltacommissaris. 
Daarom hebben wij besloten deze niet in separate brief onder de aandacht van de 
Tweede Kamer te brengen. Naar wij begrijpen stelt u een toelichting onzerzijds in een 
later stadium op prijs. Daaraan komen wij uiteraard graag tegemoet.  
 
De kern van onze visie betreft het zoveel mogelijk verlagen van de maatgevende 
waterstanden en het optimaal waarborgen van de beschikbaarheid van voldoende 
zoet water. Daaraan wordt het beste voldaan door het afsluiten van de Nieuwe 
Waterweg met sluizen in combinatie met een spuimiddel. Wij missen in de globale 
beschrijving van onze visie deze twee essentiële punten.  
 
Zo laag mogelijke maatgevende waterstanden worden, in de situatie van een storm in 
combinatie met hoge rivierafvoeren, bereikt door inschakeling van een zo groot 
mogelijke berging voor het rivierwater achter de gesloten stormvloedkeringen. 
Berging op het Volkerak-Zoommeer biedt daarvoor wel enig, maar op termijn 
onvoldoende soelaas. Het betrekken van de Oosterschelde daarbij leidt tot een 
verlaging van de maatgevende waterstanden bij Rotterdam van meer dan één meter 
ten opzichte van het voorstel in het Deltaprogramma 2015. Ook bij Dordrecht en op 
het Haringvliet wordt een aanzienlijke verlaging gerealiseerd. Dat leidt tot een 
inherent veiliger situatie.  
 
De beschikbaarheid van voldoende zoetwater is gezien de voorspelde ontwikkeling in 
de klimaatscenario’s van cruciaal belang. In onze visie wordt voorkomen dat in warme 
droge perioden de beperkte aanvoer van zoetwater door de rivieren via de Nieuwe 
Waterweg naar zee verdwijnt. Wij vinden het op initiatief van LTO en andere 
belanghebbenden uitvoeren van een stress-test een goede zaak. Zeker als daarvan 
onderdeel uitmaakt een betrouwbare inschatting van de schade als gevolg van het 
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gebrek aan voldoende zoet water. De robuustheid van het zoetwatersysteem wordt 
landelijk gezien versterkt wanneer in droge perioden geen kostbaar zoet water naar 
zee wordt afgevoerd teneinde de zouttong op de Nieuwe Waterweg in bedwang te 
houden. De economische en andere positieve effecten van het beschikbaar hebben 
van meer zoet water zijn niet of onvoldoende onderzocht. Als praktisch voorbeeld kan 
worden genoemd het doorspoelen van het zoete Volkerak-Zoommeer ter verbetering 
van de waterkwaliteit. Veel zwaardere betekenis moet bij voorbeeld worden 
toegekend aan het economisch belang van het maximaliseren van de land- en 
tuinbouw export naar landen waar als gevolg van droogte een tekort aan voedsel zal 
ontstaan. Het beschikbaar stellen van een grotere hoeveelheid zoetwater schept 
daarvoor de optimale conditie. Dat geldt niet voor de maatregelen in het 
Deltaprogramma 2015. Daar ligt het accent op het effectief, zuinig en innovatief 
omgaan met een, in principe, tekort aan zoetwater. Het daaraan toekennen van het 
begrip robuust en het bevorderen van de concurrentie positie van waterafhankelijke 
sectoren, heeft het karakter van de wens is de vader van de gedachte.  
 
Wij merken op dat de lagere maatgevende waterstanden en het optimaal waarborgen 
van de beschikbaarheid van voldoende zoet water uitsluitend kan worden 
gerealiseerd met een afgesloten Nieuwe Waterweg. In de optie met de 
Maeslantkering is dat niet mogelijk. Wij achten dit van zodanig groot belang, dat wij 
deze punten onder de aandacht zullen brengen van individuele Tweede Kamerleden 
en andere belanghebbenden. Niet uitgesloten kan worden dat dit door de pers zal 
worden gesignaleerd. In dat geval zullen wij op gepaste wijze reageren. Wij stellen het 
zeer op prijs u een toelichting te geven op onze visie, alvorens wij derden benaderen.  
 
Wij merken tenslotte op dat wij niet beogen een oordeel uit te spreken over de vraag 
welke van de twee scenario’s - open of afgesloten Nieuwe Waterweg – de voorkeur 
verdient. Wij zijn van oordeel dat de uiteindelijke keuze aan de Tweede Kamer dient 
te zijn. Het betreft de afweging van grote, deels tegengestelde, belangen die verder 
strekken dan Rijnmond-Drechtsteden.  
 
Hoogachtend,  
 
Ir. F. Spaargaren (penvoerder).  
e-mail: frankspaargaren@xs4all.nl tel: 06 5350 0127  
 
Mede namens: prof. Ir. K. d’Angremond, Ir. A.J. Hoekstra, Ir. J.H. van Oorschot, Ing. 
C.J. Vroege, Prof. Drs. Ir. H. Vrijling.  
 
Bijgevoegd: Een uitgebreide toelichting op onze visie.  
 
Cc: Mr. Ing. J.H. Dronkers. DG RWS. 
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Toelichting bij brief aan de Minister van Infrastructuur en Milieu dd. 2 juli 2014.  
 

Nader onderzoek nodig naar afsluiting Nieuwe Waterweg  
 

De Deltacommissaris komt op Prinsjesdag met ontwerp besluiten die van wezenlijk 

belang zijn voor de veiligheid en de zoetwatervoorziening van Nederland de 

komende eeuw, tegen de achtergrond van klimaatverandering en zeespiegelstijging.  

 

Het Rijnmond-Drechtstedengebied is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Het is 

een van de meest kwetsbare gebieden van West-Nederland, waar afvoer van de 

grote rivieren en het vanuit zee binnendringende getij treffen elkaar. Het gebied ligt 

diep beneden N.A.P. Er is sprake van een grote bevolkingsconcentratie en hoge 

economische waarden. Tegelijk is het de plek waar grote hoeveelheden zoetwater 

de zee in gaan en de zouttong vanuit zee tot ver in ons zoetwatersysteem kan 

binnendringen.  

 

Een afgesloten Nieuwe Waterweg biedt de grootste veiligheid tegen 

overstromingen en heeft de meeste potentie om te voorzien in voldoende zoetwater 

voor Nederland. De verzilting wordt buitengesloten. Onzekerheden voor het 

bedrijfsleven worden verkleind. Tegenover deze voordelen staan nadelen. Sluizen 

vormen een belemmering voor de scheepvaart en hebben mogelijk gevolgen voor 

het activiteitenniveau in de haven. Er zullen ecologische aanpassingen optreden. 

Het gaat dus om de afweging van tegenstrijdige belangen.  

 

De Deltacommissaris heeft meerdere strategieën verkend. Een van de belangrijkste 

principiële keuze betrof het al dan niet afsluiten van de Nieuwe Waterweg met 

scheepvaartsluizen en een spuimiddel. Deze is in een vroeg stadium en 

onvoldoende onderbouwd afgevallen. Het betreft een beslissing die uiteenlopende 

grote belangen raakt en vergaande consequentie heeft. Een dergelijk besluit dient te 

worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.  

Naast het vigerende voorstel van de Deltacommissaris met een open Nieuwe 

Waterweg, moet een op vergelijkbaar niveau uitgewerkt voorstel met afgesloten 

Nieuwe Waterweg worden aangeboden. Deze notitie draagt daarvoor bouwstenen 

aan.  

 

Uitgangspunten.  
De hoofdopdracht van het Deltaprogramma is de veiligheid en de beschikbaarheid 

van voldoende zoetwater van goede kwaliteit te verzekeren. Vanuit deze opdracht 

wordt een integrale visie ontwikkeld. Voor de veiligheid gaat deze notitie over een 

gebied breder dan Rijnmond-Drechtsteden. Het raakt ook een deel van het 

benedenrivierengebied, het Volkerak-Zoommeer en daarmee de Oosterschelde en 

het Grevelingenmeer. Voor de beschikbaarheid van zoetwater heeft deze notitie een 

Nederland-breed karakter.  

 

Het in dit kader ontwikkelde basisconcept is het uitgangspunt. Vervolgens moet het 

worden getoetst op de impact voor andere aspecten. Het gaat daarbij om 

commerciële belangen, om ecologische inzichten, ruimtelijke inrichting en 

dergelijke. Uitsluitend als deze aspecten zeer zwaar wegen of als er 

onoverkomelijke problemen ontstaan, kan van het basisconcept worden afgeweken. 
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Ten slotte: wat gaat het verzekeren van de veiligheid en de beschikbaarheid van 

voldoende zoetwater de Nederlandse belastingbetaler kosten.  

 

Hoofdlijnen van de integrale visie.  
1. De veiligheid tegen overstromingen vanuit zee is maximaal gewaarborgd met 

een met sluizen afgesloten Nieuwe Waterweg.  

2. De zoetwatervoorziening is optimaal gewaarborgd met een afgesloten Nieuwe 

Waterweg. In perioden met lage rivierafvoeren wordt het zoete water niet naar zee 

afgevoerd, maar blijft beschikbaar. De verzilting wordt tegengegaan.  

3. In een situatie van storm met hoge rivierafvoeren worden de 

Stormvloedkeringen gesloten en kan het rivierwater niet rechtstreeks naar zee 

worden afgevoerd. Beperking van oplopende waterstanden is mogelijk door het 

rivierwater te bergen en af te voeren via de Zeeuwse wateren. Met een 

samenhangend pakket kan zo de veiligheid van het achterland aanzienlijk worden 

verbeterd.  

 

Sluizen in de Nieuwe Waterweg.  
Sluizen zijn een effectief en beproefd middel om hoge waterstanden vanuit zee te 

weerstaan en vervangen de functie van de huidige Maeslantkering, die alleen bij 

hoge waterstanden wordt gesloten. Mochten de door het KNMI voorspelde 

weersextremen inderdaad optreden, dan zal de sluitingsfrequentie van de 

Maeslantkering toenemen, waardoor vaker een afsluiting van de Nieuwe Waterweg 

ontstaat. Sluizen waarborgen altijd doorgang, en zijn relatief eenvoudig aan te 

passen aan veranderende gemiddelde zeespiegelhoogten.  

 

Het besluit van de Deltacommissie in 2012 om de strategie met sluizen in de 

Nieuwe Waterweg niet verder te ontwikkelen, was in hoofdzaak gebaseerd op de 

hoge investeringskosten (euro 1,6 – 3,2 miljard), de stagnatiekosten voor de 

scheepvaart en het risico dat goederenstromen zich zou verleggen naar andere 

havens. De sluizen waren zeewaarts gesitueerd ter hoogte van de Maeslantkeering.  

Niet is onderzocht een meer oostelijke locatie, bijvoorbeeld ter hoogte van de 

Beneluxtunnel. Het aantal zeeschepen dat sluizen op deze locatie moet passeren 

ligt aanzienlijk lager. Ondernemers in de haven verwachten dat in de komende 20 

jaar het aantal zeeschepen daar eerder zal afnemen dan toenemen. De traditionele 

havenactiviteiten in de oostelijke havens worden commercieel steeds minder 

aantrekkelijk. De dieper stekende zeeschepen kunnen deze havens niet bereiken. 

De ontwikkeling van de Rotterdamse haven vindt in westelijke richting plaats.  

De economische groeiscenario’s die voor de berekening van de stagnatiekosten 

worden toegepast, moeten worden gesplitst over de diverse havengebieden. Er is 

een (groot) verschil in groeiverwachting tussen de Europoort havens en de 

oostelijke havens. Er zijn voldoende argumenten die wijzen in de richting van in de 

tijd stabiele of afnemende stagnatiekosten voor de zeevaart bij oostelijk gelegen 

sluizen.  

De stagnatiekosten voor de binnenvaart, die bij groei van de westelijke havens 

meer goederen naar het achterland moeten vervoeren, zal toenemen. Deze kosten 

kunnen worden begrensd door voldoende binnenvaartsluizen aan te leggen, 

waardoor de stagnatietijd beperkt blijft tot 30 - 45 minuten. Op een vaartijd naar 

bijvoorbeeld Duitsland van één of meer dagen en een gemiddelde verblijftijd van 

binnenvaartschepen in de haven van 27 uur, is dat bescheiden. De vervoerders zien 
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grotere problemen in de bevaarbaarheid van de rivieren bij lage en/of hoge 

waterstanden. De kosten daarvan zijn vanuit contractuele verplichtingen moeilijk in 

te schatten. Dat geldt dan met name voor containercontracten. Voor bulkcontracten 

is dat minder het geval. De vaartijd daarvan is contractueel minder gevoelig.  

De stagnatiekosten voor de binnenvaart worden voorts grotendeels gecompenseerd 

door het buiten gebruik stellen van de Volkeraksluizen.  

Het risico dat goederenstromen zich vanwege sluizen verleggen naar andere havens 

is voor bulkproducten zeer klein. Voor containers ligt het gevoeliger. Daar spelen 

evenwel ook andere factoren een rol. Genoemd kan bij voorbeeld worden de door 

de Overheid opgelegde toegenomen kosten van het keuren van producten. Dat was 

aanleiding voor vervoerders uit te wijken naar bijvoorbeeld Antwerpen. Dat 

zeeschepen in de Antwerpse haven feitelijk te maken hebben met “sluizen”, speelt 

blijkbaar geen wezenlijke rol. Indien maatregelen een groot maatschappelijk doel 

dienen, dan moeten commerciële belangen van de haven daarvoor wijken.  

 

Zoetwater  
De Nieuwe Waterweg is de enige open verbinding van het riviersysteem met de 

zee. Onder normale omstandigheden levert die geen enkel probleem, in een situatie 

van extreme droogte is dat wel het geval. Dan is veel zoet water nodig om de 

oprukkende verzilting vanuit zee tegen te gaan, terwijl dat water ook nodig is om 

de droogteschade te voorkomen. Dit is een spagaat in de aanpak van de 

zoetwaterproblematiek waar het huidige Deltaprogramma geen antwoord op geeft.  

Afsluiting van de Nieuwe Waterweg met een sluis en een spuimiddel levert dat 

antwoord wel: in tijden van grote droogte houdt een sluis het zoute water 

grotendeels tegen, terwijl de afvoer van het zoete rivierwater kan worden 

gedoseerd, net naar de behoefte die binnenlands bestaat en het beslag die dat legt 

op de beschikbare zoetwatervoorraad.  

 

In het Deltaprogramma is de beoordeling van de zoetwater situatie thans vooral 

gebaseerd op ervaringen uit het verleden. De klimaatscenario’s laten echter zien dat 

er in de toekomst grotere fluctuaties in regenval en droogte periodes verwacht 

kunnen worden. Of en in welke mate er in de toekomst sprake zal zijn van een ( 

ernstig) tekort aan zoet water, moet met behulp van een risicoanalyse worden 

onderzocht. Daartoe behoort ook een inschatting van mogelijke schades alsmede 

welke maatregelen ter voorkoming of vermindering daarvan kunnen worden 

getroffen. Dat geldt ook voor de schade als gevolg van verzilting. Deze schadepost 

is tot nu toe buiten beeld gebleven.  

Er is behoefte aan een integrale langere termijn visie op de zoetwatervoorziening in 

Nederland. Dat is een voorwaarde om in nauwe samenhang met de veiligheid tot 

een optimale oplossing te komen.  

Zo’n integrale visie betreft tal van belangen. Drinkwater, industriewater, water 

voor land- en tuinbouw, water voor het doorspoelen van met verzilting bedreigde 

gebieden, water voor de instandhouding van kwetsbare natuurgebieden, water om 

uitdroging van daarvoor gevoelige dijken te voorkomen en ten slotte 

instandhouding van een acceptabel grondwaterpeil. Welke schade voor al deze 

belangen ontstaat als gevolg van een tekort aan kwalitatief goed zoet water, loopt 

uiteen. Dat geldt nog sterker voor de potentiële grootte van de schade. Zo kan de 

schade aan paalfunderingen als gevolg van een laag grondwaterpeil in de miljarden 
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lopen. In het droge jaar 1976 bedroeg de schade voor de land- en tuinbouw euro 1,8 

miljard.  

Het gaat dus om zeer substantiële bedragen waarvan de frequentie van voorkomen 

mogelijk zal toenemen. Het KNMI wijst erop dat naast extreme jaren zoals 1976, 

ook meer voorkomende, soms aaneengesloten droge perioden moeten worden 

beschouwd. Rond de gemiddelde waarde van neerslag- verdamping, is sprake van 

een grote spreiding in de scenario’s van het KNMI.  

 

De schatting van de schade voor land- en tuinbouw loopt zeer sterk uiteen en wordt 

over relatief korte periodes sterk bijgesteld. Zo wordt in het Deltarapport 

“Systeemmaatregelen West Nederland” van december 2012 de schade in de 

huidige situatie voor de land- en tuinbouw geschat op euro 0,4 miljard/jaar. Schade 

in de glastuinbouw en schade ten gevolge van verzilting is hierin niet 

verdisconteerd. In het scenario “stoom en warm” loopt de schade in 2050 op tot 

euro 1,1 miljard/jaar. In een recent rapport wordt de zoetwaterschade in 2050 

geraamd op euro 10 miljoen/jaar, voor zowel het scenario “warm” als voor het 

scenario “stoom”. Een zo sterke variatie in de schadebedragen leidt tot de conclusie 

dat we het in feite niet weten. Daar komt nog bij dat bovenstaande schattingen uit 

één bron komen. De schattingen van het bedrijfsleven (LTO) wijken hier sterk 

vanaf.  

 

Onder dergelijk onzekere omstandigheden is de keuze voor een afgesloten Nieuwe 

Waterweg niet moeilijk. Bij gelijke kosten is het kunnen beschikken over zoetwater 

bij lage rivierafvoeren potentieel een groot voordeel. Hoe groot dat voordeel is zal 

moeten blijken uit de risicoanalyse.  

 

Storm vanuit zee gecombineerd met hoge rivierafvoer  
 

Afsluiting van de Nieuwe Waterweg is een effectief middel om hoge 

zeewaterstanden bij storm te keren. Is er tegelijkertijd sprake van hoge 

rivierafvoeren, dan kan dit water niet meer via de Nieuwe Waterweg en het 

Haringvliet op zee worden geloosd en is een andere oplossing nodig. Die bestaat 

uit de volgende onderdelen.  

 

 Het bergingsgebied vergroten. Daarvoor komen in aanmerking het 

Volkerak-Zoommeer en het Grevelingenmeer. Reeds is besloten het 

Volkerak-Zoommeer als zodanig in te zetten.  

 

 Het beperken van het oplopen van de waterstanden op de bergingsgebieden 

en daarmee in het Rijnmond-Drechtsteden gebied. Dit kan worden bereikt 

door het water via een doorlaatmiddel naar de Oosterschelde (vanaf het 

Volkerak-Zoommeer) of naar zee (vanaf het Grevelingenmeer) af te 

voeren. Voor de afvoer naar de Oosterschelde wordt in de Philipsdam een 

spuimiddel aangelegd. Bij storm wordt de Stormvloedkering in de 

Oosterschelde vroegtijdig gesloten. Een aangepast sluitingsprogramma 

wordt alleen toegepast in de combinatie van een storm en hoge 

rivierafvoeren. Dat is eens in de paar honderd jaar het geval. Aan de 

westkant van de Philipsdam wordt een zo laag mogelijk peil gerealiseerd. 

Vanaf het Volkerak-Zoommeer wordt via het spuimiddel water afgelaten 
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op de Oosterschelde. Vanaf het Grevelingenmeer kan met inzet van de 

eventueel te bouwen getijcentrale in de Brouwersdam het water naar zee 

worden gepompt. Vanuit kostenoogpunt verdient de optie met een 

spuimiddel in de Philipsdam de voorkeur. Ook is de bouw van een 

getijcentrale onzeker.  

 

 Uit onderzoek blijkt dat de grootte van de doorstroomopening in de 

Volkerakdam grote invloed heeft op de verlaging van de waterstanden op 

het Haringvliet, het Hollandsch Diep en verder noordwaarts. In het 

basisconcept wordt daarom gekozen voor een open verbinding tussen 

Volkerak-Zoommeer en het Haringvliet. De reductie van de waterstanden 

op het noordelijk bekken is daardoor optimaal.  

 

Met scheepvaartsluizen en een spuisluis in de Nieuw Waterweg, een open 

verbinding Volkerak-Zoommeer en een spuisluis in de Phlipsdam wordt een grote 

verlaging van de maatgevende waterstanden gerealiseerd. In het scenario 2100 met 

een zeespiegelstijging van 0,85 m en een Rijnafvoer van 18.000 m3/s, wordt bij 

Rotterdam een verlaging van 1,1 m bereikt en blijft de maatgevende waterstand 0,4 

m beneden het huidige niveau.  

 

Bij een open Nieuwe Waterweg met de huidige Maeslantkering, de huidige 

doorstroomopening in de Volkerakdam en met berging op het Volkerak-Zoommeer 

wordt bij Rotterdam in het scenario 2100 geen verlaging van de maatgevende 

waterstand gerealiseerd. De maatgevend waterstand stijgt met 0,7 m t.o.v. het 

huidige niveau.  

 

De vraag is welk gewicht moet worden toegekend aan een verschil in maatgevende 

waterstanden in de orde van één meter. In de benadering van de Deltacommissaris 

wordt daaraan in feite geen gewicht toegekend. Door de dijken aan te passen aan 

het maatgevende niveau, wordt hetzelfde veiligheidsniveau bereikt. Deze 

benadering gaat uit van een grote nauwkeurigheid in het voorspellen van 

natuurlijke processen en de fysieke mogelijkheid dijken te versterken.  

Als ervaren waterbouwkundigen hebben we in de praktijk één ding geleerd: de 

natuur is niet met grote precisie te voorspellen en zorgt telkens voor verrassingen. 

Het KNMI wijst daar ook op. In de computermodellen, die de stabiliteit van dijken 

berekenen, is per definitie sprake van een schematisering van de werkelijkheid. De 

grote spreiding in de samenstelling van bestaande dijken van doorgaans honderden 

jaren oud en van de ondergrond manen tot voorzichtigheid. Wij zijn voorstander 

van de ontwikkeling van dit type modellen. De resultaten zijn richtinggevend, maar 

moeten op basis van kennis en praktijk ervaring worden beoordeeld. De waarde 

van de modellen stijgt naarmate de toetsing in praktijksituaties breder heeft 

plaatsgevonden. Dat is nu in zeer beperkte mate het geval.  

 

In de brief van 27 augustus 2013 aan de Tweede Kamer hebben wij aangegeven dat 

het in de organisatie van de Deltacommissaris ontbreekt aan ervaren 

waterbouwkundigen. Dat brengt ons tot de volgende conclusie.  

De voorstellen van de Deltacommissaris berusten sterk op in studeerkamers 

bedachte strategieën. Deze strategieën zijn gebaseerd op rekenmodellen die er van 

uitgaan dat natuurlijke processen met grote precisie kunnen worden gemodelleerd. 
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Dat is niet het geval. Wij zijn daarom van mening dat een substantieel lager niveau 

van maatgevende waterstanden inherent veiliger is. Lagere dijken sluiten meer aan 

bij de bestaande situatie waarmee ervaring is opgedaan.  

Er zijn nog andere overwegingen die leiden tot een voorkeur voor zo laag 

mogelijke maatgevende waterstanden. Te denken valt aan landschappelijke en 

ruimtelijke aspecten. Zo wordt in het programma “Ruimte voor de rivier” euro 2,3 

miljard besteed voor het verlagen van de gemiddelde waterstand op de rivieren met 

0,1 m á 0,2 m.  

 

Consequenties op andere aspecten  
Hiermee is ons basisconcept geschetst. Afsluiting van de Nieuwe Waterweg met 

een spuimiddel en een sluis, gesitueerd ter hoogte van de Beneluxtunnel, zorgt voor 

hogere veiligheid door het direct keren van de zee en verlaging van de 

maatgevende waterstand door de Zeeuwse wateren bij de afvoer van het rivierwater 

te betrekken, en ze leveren een wezenlijke bijdrage aan het robuust maken van ons 

zoetwatersysteem.  

Uiteraard heeft die afsluiting ook zijn keerzijde. Al genoemd en besproken zijn de 

gevolgen voor de haven en de scheepvaart. Er zijn ook gevolgen voor de ecologie 

van het watersysteem en er zijn kosten.  

 

Ecologie.  
Het basisconcept zal de ecologie in het gebied doen veranderen. Vergeleken met de 

veranderingen ten opzichte van de uitgevoerde Deltawerken, zijn de veranderingen 

kleiner. Zo veranderde het Volkerak-Zoommeer van een gebied met een zout 

verticaal getij van ca. 4,0 m in een zoet stagnant meer. In een periode van 30 jaar 

heeft de natuur zich in het gebied kennelijk zodanig aangepast dat het waardevol is, 

zij het dat aan de doorstroming iets moet worden gedaan. Elke verandering nu 

wordt zeer kritisch beoordeeld. Aanbevolen wordt de opmerking in het 

Deltarapport “Deelrapport verkenning effecten op natuur”, in gedachte te nemen. 

Citaat: Grootschalige ingrepen in het watersysteem leiden tot veranderingen van 

watertype of milieutype. De specifieke beleidsdoelstellingen zijn toegesneden op 

de huidige watertypen en milieus. Veranderingen die natuurontwikkeling in nieuwe 

milieus mogelijk maken kunnen soms juist als gunstig worden beoordeeld, waar 

het huidige doelenstelsel veeleer behoud van de status quo beoogt. Einde citaat.  

In het rapport “Nut en noodzaak maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer” 

wordt opgemerkt: “Een EHS saldobenadering, waardoor het oppervlak natuur 

minimaal gelijk blijft, is niet haalbaar. Er is voor waterberging sprake van een 

groot openbaar belang; veiligheid tegen overstromen van het Benedenrivieren 

gebied”. Blijkbaar kan er worden afgeweken van de EHS normen als er sprake is 

van een groot maatschappelijk belang.  

 

Doorgaans veroorzaken stagnante gebieden zonder voldoende doorstroming 

problemen. Zowel zoet als zout. Het Volkerak-Zoommeer en het Grevelingenmeer 

zijn daarvan een voorbeeld. Met een spuimiddel in de Philipsdam en het 

beschikbaar hebben van voldoende zoetwater bij lage rivierafvoeren, kan het zoete 

Volkerak-Zoommeer naar behoefte worden doorgespoeld  

Met het spuimiddel in de Nieuwe Waterweg kan, in samenhang met de 

Haringvlietsluizen een “kierprogramma” worden ingesteld. Welk “schijngetij” met 

zoet-zout gradiënt daardoor ontstaat is niet onderzocht.  
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Overigens, indien het zeeniveau werkelijk zou stijgen, een meter of meer, is de 

enige reële oplossing voor de afvoer van rivierwater het afsluiten van de zeearmen 

en het installeren van gemalen. In zo’n scenario is er tot die tijd sprake van een 

overgangssituatie en is de wens voor een zout getij regiem dus tijdelijk houdbaar.  

De combinatie van zee-invloed en rivierafvoer is uniek en daardoor niet 

vergelijkbaar met de Oosterschelde. De Stormvloedkering aldaar heeft alleen te 

maken met invloeden uit zee.  

 

Kosten.  
In het voorstel Rijnmond-Drechtsteden van de Deltacommissaris worden de kosten 

tot 2100 geraamd op euro 6 – 8 miljard. Op welk scenario deze raming berust 

wordt uit het voorstel niet duidelijk. Om maar eens wat te noemen: Is de raming 

van de veiligheidskosten gebaseerd op bestaande normen en grondslagen, of is al 

geanticipeerd op nieuwe normen die nog moeten worden vastgesteld? Is in de 

raming opgenomen de vervanging van de Maeslantkering en de kering in de 

Hollandsche IJssel? Zoals eerder aangegeven betreft deze notitie de veiligheid een 

breder gebied dan Rijnmond-Drechtsteden en moet de zoetwatersituatie landelijk 

worden beoordeeld. Of de raming deze breedte omvat is eveneens onduidelijk. In 

zijn algemeenheid vertonen de ramingen die zichtbaar zijn een (zeer) grote marge. 

Plus of min 30% - 50% is geen uitzondering. Dat kan nog acceptabel zijn in een 

verkenningsfase waar strategieën onderling worden vergeleken. Die fase is met het 

huidige voorstel inmiddels gepasseerd.  

Wij zijn dan ook terughoudend met een uitspraak over de integrale kosten van het 

basisscenario met sluizen en een spuimiddel in de Nieuwe Waterweg ten opzichte 

van het voorstel van de Deltacommissaris. Op grond van jarenlange ervaring met 

grote projecten is de voorzichtige inschatting dat de kosten in dezelfde orde van 

grootte liggen. Voor het nemen van een verantwoorde beslissing over de vraag 

welk scenario de voorkeur verdient, dienen de kosten van beide scenario’s goed en 

onderling vergelijkbaar te worden geraamd. De raming moet op een niveau zijn dat 

past bij het gewicht van de beslissing.  

 

Andere aspecten  

 

Er zijn twee andere fundamentele redenen om het voortstel van de 

Deltacommissaris nader te bezien. De ene heeft te maken met de keuze voor een 

adaptiestrategie, de andere met de wijze waarop de investeringskosten worden 

gewaardeerd.  

 

De adaptatie strategie.  
Deze strategie is gebaseerd op de gedachte dat de klimaatontwikkelingen 

geleidelijk verlopen.  

Op basis van metingen kan de ontwikkeling worden gevolgd. Stapsgewijs kunnen 

dan in de loop van de tijd elkaar aanvullende maatregelen worden getroffen om de 

veiligheid te verzekeren en te zorgen voor voldoende zoetwater.  

De stijging van de zeespiegel verloopt geleidelijk. Daar past deze strategie bij. 

Zwaardere stormen, perioden met hevige regenval en langdurige droogten verlopen 

niet volgens een geleidelijk patroon. Zij kunnen zich deze eeuw onverwacht en 

onvoorspelbaar voordoen. De frequentie waarmee deze extremere situaties zich 

voordoen vormt een ander punt van onzekerheid. Er kunnen op dit punt aan 
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metingen pas betrouwbare conclusies worden verbonden, als er sprake is van 

voldoende waarnemingen over een voldoend lange periode. Voor het voorkomen 

van schade lopen we dan achter de feiten aan.  

Er moet dus een andere aanpak worden gevolgd. Hier past de benadering die sinds 

de ramp in 1953 wordt gevolgd. Wat is de kans op extreme situaties en welke 

maatregelen moeten tijdig worden getrokken om ernstige problemen te 

voorkomen? Op basis van een statistische benadering worden maatgevende 

hoogwaters vastgesteld en wordt de stabiliteit van dijken beoordeeld. Het KNMI 

heeft aangegeven dat de onzekerheden in de klimaatmodellen te groot zijn om er 

een kansberekening op te baseren. Wat rest is een benadering met een meer 

praktisch karakter. Het gaat daarbij om vragen als:  

Is een zomer met hogere temperaturen en lagere rivierafvoeren en/of verdamping 

dan in het verleden mogelijk in de komende 25 of 50 jaar:  

a) onwaarschijnlijk;  

b) waarschijnlijk;  

c) niet uit te sluiten?  

Eenzelfde vraagstelling kan voor andere ontwikkelingen worden geformuleerd.  

Behoudens voor de zeespiegelrijzing, is de adaptatie strategie geen goede 

benadering. Het scenario “het valt niet uit te sluiten dat” lijkt een meer 

verantwoord uitgangspunt. Het KNMI benadrukt dat er tussen de verschillende 

scenario’s een grote spreiding zit. Dat is ook zo binnen één scenario. De natuur 

blijft ons mogelijk verrassen. Het is zaak voldoende reserve in te bouwen en niet 

op basis van rekenmodellen te scherp aan de wind te varen. Voor de 

beschikbaarheid van voldoende zoetwater moet de risicoanalyse inzicht geven 

welke maatregelen moeten en kunnen worden getroffen. Gezien de (blijvende) 

onzekerheden, is het kunnen beschikken over het zoetwater bij lage rivierafvoeren 

een meer dan welkome extra zekerheid. In de Deltarapporten wordt dat aangeduid 

met het begrip robuust.  

 

Investeringsbesluiten op basis van contante waarden.  
De waardering op contante waarde basis van de investeringen in veiligheid en de 

beschikbaarheid van voldoende zoetwater heeft blijkens de achterliggende 

Deltarapporten tot gevolg, dat (grote) investeringen zoveel mogelijk in de tijd naar 

achteren worden geschoven. De discontovoet van 5,5% ligt daaraan ten grondslag. 

Voor commerciële investeringen met een voorspelbaar rendement is dat een 

gebruikelijk percentage. Voor investeringen om de gevolgen van 

klimaatontwikkelingen, met mogelijk grote schade en verlies aan mensenlevens, te 

beperken is er niet sprake van een voorspelbaar rendement. Het gaat om grote 

maatschappelijke belangen. Daar past een discontovoet van 5,5% niet bij.  

Het gevolg van die hoge discontovoet is dat er gedurende deze eeuw een situatie 

ontstaat waarbij met regelmaat aanvullende maatregelen moeten worden getroffen. 

Wij lopen in zekere zin langs de rand van de gewenste veiligheid en ondernemen 

pas actie als er niet langer kan worden gewacht. Dat brengt onzekerheid met zich 

mee. Als voorbeeld: hoe veilig zijn de buitendijkse gebieden nu feitelijk. Zolang 

deze onzekerheid blijft bestaan zullen ontwikkelaars en financiers terughoudend 

zijn om daar te investeren. Het bedrijfsleven houdt niet van onzekerheid. De 

terughoudendheid legt een rem op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. 

Mogelijk is de gekozen strategie, met de veronderstelde flexibiliteit, aantrekkelijk 
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voor bestuurders en het ministerie van financiën. Voor het bedrijfsleven en de 

ontwikkeling van de werkgelegenheid is het een nadeel.  

 

De adaptatie strategie houdt verder het risico in dat de opeenstapeling van 

achtereenvolgende maatregelen uiteindelijk leidt tot hogere kosten. Dat risico is 

niet onderzocht.  

Tenslotte, indien in de loop van de tijd blijkt dat in aansluiting op het vigerende 

voorstel alsnog grootschalige maatregelen nodig zijn, zoals de aanleg van sluizen, 

dan maakt de wet- en regelgeving in Nederland snel en adequaat ingrijpen 

onmogelijk. Er moet rekening worden gehouden met zeer lange procedure tijden, 

gevolgd door lange aanbestedingstrajecten en daarna een bouwtijd. Dat betekent 

dat indien blijkt dat soortgelijke maatregelen nodig zijn, het 25 jaar of langer duurt 

eer ze effectief zijn. Er moet dus lange tijd vooruit worden gekeken. Dit aspect 

wordt onvoldoende onderkend.  

 

Conclusie.  
1. De veiligheid en de beschikbaarheid van voldoende zoetwater wordt optimaal 

verzekerd met sluizen en een spuimiddel in de Nieuwe Waterweg op een oostelijke 

locatie. De voordelen hiervan moeten worden afgewogen tegen de nadelen voor de 

scheepvaart, de haven en de gevolgen voor de ecologie.  

2. Een integrale visie op - en risicoanalyse van de zoetwater situatie ontbreekt. 

Gezien de sterke samenhang tussen veiligheid en de beschikbaarheid van 

voldoende zoetwater moet een besluit over de veiligheid worden uitgesteld.  

3. De kostenraming is te sterk regio gebonden en heeft een te grote bandbreedte om 

een beslissing van deze importantie op te baseren.  

4. De adaptatiestrategie in combinatie met de contante waarde benadering past niet 

bij de aard van de te voorkomen risico’s.  

 

Aanbeveling.  
De politiek doet er verstandig aan nu geen besluit te nemen over het voorstel van 

de Deltacommissaris voor Rijnmond-Drechtsteden. De keuze voor een wel of niet 

afgesloten Nieuwe Waterweg moet goed en evenwichtig onderbouwd aan de 

Tweede Kamer worden voorgelegd. Daarvoor dient eerst een integrale visie op de 

landelijke zoetwater situatie, inclusief een risicoanalyse, te worden ontwikkeld.  

In de nadere uitwerking moet meer aandacht worden gegeven aan de risico’s van 

de adaptatie strategie in combinatie met de contante waarde benadering. Het aspect 

van de werkgelegenheid verdient aandacht.  

Bij de afweging van tegenstrijdige belangen moet een groter accent worden gelegd 

op primaire levensvoorwaarden, zoals veiligheid en het kunnen beschikken over 

voldoende zoetwater, ten opzichte van commerciële- en andere belangen. Niet alles 

laat zich in geld uitdrukken.  

 

Tenslotte.  

Ondergetekenden hebben de indruk dat bij de selectie van mogelijke strategieën het 

commerciële belang van de Rotterdamse haven een te zwaar accent heeft gekregen. 

Wij geven de politiek het volgende ter overweging.  

De traditionele activiteiten in de haven laten een afnemende bijdrage aan de 

werkgelegenheid zien. Grotere schepen en automatisering maken de inzet van 

mensen in toenemende mate overbodig. Het transport van bulkgoederen naar het 
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achterland zorgt voor verstopping van de infrastructuur. De maatschappelijke 

meerwaarde is gering. De politiek zou zich moeten afvragen wat het Nederlands 

belang is bij de overslag en het transport van bulkgoederen zoals bij voorbeeld 

kolen, die een substantieel deel van het transport betreffen. Kolen zijn in 

belangrijke mate bedoeld voor energiecentrales die op den duur verdwijnen. Vanuit 

de politiek zou de haven gestuurd moeten worden naar activiteiten die duurzaam en 

hoogwaardiger zijn. Het criterium daarbij is: wordt er werkgelegenheid gecreëerd.  

 

In deze context is de verschuiving van de traditionele havenactiviteiten in de 

oostelijk havens naar de al in gang zijnde ontwikkeling naar kennisintensieve 

bedrijvigheid, opleidingen, woon- en werkmilieus voor pioniers en luxe 

woonvormen aan te bevelen. Dat levert meer werkgelegenheid op. Het aspect van 

de werkgelegenheid wordt in algemene zin in het voorstel van de Deltacommissaris 

te weinig of niet meegewogen.  

 

Al met al gaat het om de afweging van grote en deels tegenstrijdige belangen. Dat 

moet niet gebeuren in een regionale context. De landelijke politiek is het daarvoor 

het aangewezen gremium.  

 

2 juli 2014  

 
Prof. Ir. K. d’Angremond, Ir. A.J. Hoekstra, Ir. J.H. van Oorschot, Ing. C.J. 

Vroege, Prof. Drs. Ir. H. Vrijling, Ir. F. Spaargaren ( penvoerder). 
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Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden 2014. 

 

In deze notitie wordt het voorstel ( 1 ) van de Deltacommissaris  met een open 

Nieuwe Waterweg vergeleken met een alternatief voorstel ( 2 ) met afgesloten 

Nieuwe Waterweg. 

 

Voorstel 1 ) gaat uit van de bestaande Maeslantkering , een zout Volkerak-

Zoommeer met beperkt getij,  dat als bergingsgebied dient bij gesloten 

Stormvloedkeringen en een relatief hoge rivierafvoer. Het  zoute getij op Volkerak-

Zoommeer wordt gerealiseerd door een afsluitbare verbinding met het 

Grevelingenmeer. Het zoute getij op dat meer wordt gerealiseerd door een 

inlaatwerk in de Brouwersdam. 

 

Voorstel 2) omvat scheepvaart sluizen in de Nieuwe Maas en de oude Maas, een 

spuimiddel in de Nieuwe Maas, een open verbinding tussen  Haringvliet en een zoet 

Volkerak-Zoommeer en een spuimiddel in de Philipsdam tussen het Volkerak-

Zoommeer en de Oosterschelde. Middels dit spuimiddel wordt bij gesloten 

Stormvloedkeringen rivierwater afgelaten op de Oosterschelde. Het 

sluitingsprogramma van de  Stormvloedkering in de Oosterschelde wordt zodanig 

aangepast dat bij de Philipsdam een lage waterstand wordt gerealiseerd. 

 

Maatgevend hoogwater ( MHW). 

Voorstel 2) is door Deltares onderzocht, echter zonder inschakeling van de 

Oosterschelde als bergingsgebied.  Daardoor geeft het Deltares rapport geen goed 

beeld. Dezerzijds wordt ingeschat dat het gezamenlijke effect van de sluizen en de 

berging leidt tot een verlaging van het  MHW  van 1,1m  bij Rotterdam ten opzichte 

van voorstel 1).  Ten opzichte van het huidige MHW betekent dit een verlaging 

0,3m. Bij Dordrecht en op het Haringvliet bedraagt de verlaging 0,6 – 0,7m. Het 

huidige MHW verandert daardoor nauwelijks. 

 

Kosten van dijkaanpassingen en integrale investeringskosten. 

Opmerking vooraf: Het integrale kostenbeeld is ondoorzichtig. De ramingen 

vertonen een grote spreiding. In het Deltares rapport worden de kosten gebaseerd 

op “het convergerende normvoorstel in het Deltaprogramma”. Zeer opvallend is dat 

de kosten stijgen van euro 2,8 miljard ( Deltares 2013)  naar euro 5,6 miljard. Dat 

roept op zijn minst de vraag op of de selectie van kansrijke strategieën voor 

Rijnmond-Drechtsteden niet opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. 

Er is een fundamenteel verschil van inzicht met Deltares over de kosten van 

dijkaanpassingen. Deltares raamt dat de kosten van voorstel 2) euro 230 miljoen 

hoger zijn dan die van voorstel 1). Dezerzijds wordt ingeschat dat als gevolg van de 

lagere MHW standen in voorstel 2) de kosten een orde euro 1,0 miljard lager liggen 

dan die van voorstel 1). 

 

Voorstel 3). 

Tijdens het bestuderen van de kosten kwam de gedachte op of het door de inzet 

van gemalen, als toevoeging aan voorstel 2), mogelijk zou zijn een zodanige 

verlaging van de MHW standen te realiseren dat dijkaanpassingen grotendeels 

achterwege kunnen blijven.  Ook de buitendijkse gebieden blijven dan grotendeels 

vrij van overstroming.  Globaal is onderzocht wat het effect is van een gemaal met 

een capaciteit van 1000 m3/s in de Nieuwe Maas tesamen met een gemaal van 

2000  m3/s in de Philipsdam of de Haringvlietdam. 

Deze verkenning laat zien dat het huidige MHW bij Rotterdam van N.A.P. + 3,6 m 

kan worden verlaagd tot N.A.P. + 2,6 m. Bij Dordrecht treedt een verlaging op van 

N.A.P. + 2,9 m naar + 2,6 m. Voor het Haringvliet treedt een verlaging op van 
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N.A.P. + 2,6 m naar +2,3 m. Benadrukt moet worden dat deze verlagingen onder 

andere sterk afhangen van de bekkenstand bij sluiting van de Stormvloedkeringen, 

de vorm en duur van de storm, de te realiseren waterstand bij de Philipsdam als 

gevolg van een aangepast sluitingsprogramma van de stormvloedkering in de 

Oosterschelde.  

Geconcludeerd kan worden dat er ten opzichte van de huidige MHW standen in 

principe een aanzienlijke verlaging haalbaar. Verwacht mag worden dat daardoor 

een aanzienlijk deel van de dijkaanpassingen achterwege kan blijven. 

Ingeschat wordt dat in deze situatie de kosten van dijkaanpassingen  sterk afnemen 

van euro 5,6 miljard naar euro 2,5 – 3,0 miljard.  

Integrale nominale investeringskosten tot 2100. 

In de bijlage wordt een meer gedetailleerd overzicht gegeven van de 

investeringskosten. Hieruit blijkt dat ten opzichte van voorstel 1), de kosten van 

voorstel 2) euro 0,5 – 1,0 miljard lager liggen. Bij voorstel 3)  bedraagt de verlaging 

euro 1,8 – 2,3 miljard. 

 

Overige aspecten. 

Op de zoetwater situatie kan thans niet worden ingegaan. De uitkomst van de 

stress-test moet worden afgewacht. Het rapport aangaande de stagnatiekosten van 

sluizen voor de scheepvaart is niet beschikbaar. Ook daar kan dus niet op worden 

ingegaan. 

Verantwoording. 

Bovenvermelde MHW effecten zijn besproken met HKV lijn in water. Men kan zich in 

grote lijnen vinden in de vermelde getallen. Benadrukt wordt dat nader onderzoek 

vereist is. De kosten van de gemalen zijn afgetast bij Nijhuis Pompen. De civiele 

werken ten behoeve van de gemalen zijn dezerzijds geraamd. Hetzelfde geldt voor 

de kosten van de dijkaanpassingen. 

 

Oosterbeek,  2 september 2014. 

Ir. F. Spaargaren. 

 

 

          Bijlage. 

 

Integrale nominale investeringskosten tot 2100. (miljoenen euro’s) 

 

                   Voorstel 1.  Voorstel 2.  Voorstel 3. 

  

Dijkaanpassingen            5.600   4.900 - 4.400  2.500 -  3.000 

Vervangen Maeslantkering         956              -              - 

Sluizen en spuimiddel in N.W.          -           1.500         1.500 

Vervangen Algera kering              pm.           pm.          pm.   

Erosiebestrijding               500            229          229 

Vierde schutsluis Volkerak          120            -              - 

Openen Volkerakdam             -                20            20 

Doorlaatmiddel Philipsdam          -                   175          175 

Doorlaatmiddel Grevelingendam   70              -              -   

Extra kosten doorlaatmiddel Br. Dam   40          -              - 

Gemalen in N.W. en Philipsdam         -              -           550 

 

Totaal                  7.286   6.824 – 6.324  4.974 – 5.474 

Verschil t.o.v. voorstel 1.                462 – 962 2.312 – 1.812 

 


