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OPBOUW EN STATUS VAN HET DOCUMENT  
 

Opbouw 
Dit document bestaat uit drie delen:  
• een nieuwe regionale zoetwaterstrategie (I),  
• het bijbehorende uitvoeringsprogramma (II),  
• een voorstel voor beleidsmatige en juridische verankering van strategie en programma (III). 
 
Daaraan vooraf gaat een bestuurlijke samenvatting. 
 
Benodigde stappen op weg naar een definitieve strategie en uitvoeringsprogramma  
Om te komen tot realisatie van deze strategie en dit uitvoeringsprogramma (UP) dienen ze 
verankerd te worden in de wettelijke planvormen1 (waterplannen) en in relevante plannen van de 
partners (land- en tuinbouw, terreinbeherende organisaties, drinkwaterbedrijven, industrie, 
scheepvaart, etc.).   
 
Tevens vormt dit document de basis voor het regionaal bod van de Hoge Zandgronden in de 
Deltabeslissing. Het concept daarvoor wordt naar verwachting in mei 2014 door de 
Deltacommissaris vastgesteld en aangeboden aan de minister van I&M. Op basis van dit 'aanbod' 
verwachten de regionale bestuurders een substantiële bijdrage van Rijkszijde om uitvoering van 
het UP mogelijk te maken.  
 
Ter bevestiging van het draagvlak bij overheden en niet-overheidspartijen is een 
Intentieverklaring in voorbereiding, die in april ter ondertekening voorligt. Daarmee worden de 
voorwaarden geschapen deze strategie en dit UP inhoudelijk voldragen, bestuurlijk en 
maatschappelijk gedragen en financieel draagbaar te maken voor alle betrokkenen in onze regio. 
 
Voor de goede orde: wat u nu voor u hebt is de ambtelijke 90% versie van strategie en 
uitvoeringsprogramma, die het deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma graag 
uiterlijk 15 februari 2014 ter beschikking heeft ter voorbereiding op de verdere besluitvorming.  
 
Het verdere proces 
Wij beschouwen het '15 februari-bod' als stap op weg naar het advies van de Deltacommissaris 
(concept-Deltabeslissing) aan de minister van I&M dat hij voornemens is uit te brengen in 
april/mei van dit jaar. Nog in februari 2014 stelt de Deltacommissaris een geïntegreerd Deltaplan 
Zoetwater op als bouwsteen voor de Deltabeslissing. De Stuurgroep Deltaplan spreekt daarover 
in april. Vervolgens wordt de Deltabeslissing met Prinsjesdag door de minister aan het parlement 
voorgelegd. Daadwerkelijke toewijzing van middelen vindt dus op zijn vroegst voor 2015 plaats. 
Gedurende de hele looptijd van de eerste fase van de korte termijn (tot 2021) zullen steeds weer 
beslissingen worden genomen op Rijksniveau, in onze eigen besturen en bij gebruikers die de 
maatregelen hier genoemd raken of  zelfs veranderen. Wij zijn ons daarvan bewust en bespreken 
dit ook met onze algemene besturen en de stakeholders in de regio. 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Wettelijke planvormen komen tot stand bij waterschappen, provincies en gemeenten. 
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SAMENVATTING 
 
 
Probleemschets 
De beschikbaarheid van voldoende schoon water is een belangrijke voorwaarde voor economie, 
stad, natuur en landschap in Nederland. Maar die beschikbaarheid is niet vanzelfsprekend. Door 
klimaatverandering staat deze beschikbaarheid in heel Nederland ’s zomers in toenemende mate 
onder druk en in Hoog-Nederland in het bijzonder. Dat leidt tot knelpunten voor land- en 
tuinbouw, natuur, drinkwater, scheepvaart, industrie, recreatie en het stedelijk gebied. 
 
In de verschillende klimaatscenario’s nemen die knelpunten in de toekomst meer of minder 
ingrijpend toe. Dat betekent dat het tijd is voor een herijking. Hoe robuust en veerkrachtig is 
onze zoetwatervoorziening? Wat is nodig om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst 
voldoende water beschikbaar is voor een gezonde economie, een leefbaar land en een robuuste 
ecologie? Hoeveel tijd hebben we daar voor nodig en wat is de urgentie? En hoe gaan we daarbij 
om met onzekerheden rond snelheid en richting van klimaatverandering? 
 
Het gaat hier om een regionale èn een nationale opgave. In Oost- en Zuid-Nederland 
ontwikkelen het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost (ZON) en de Stuurgroep Deltaplan 
Hoge Zandgronden (DHZ) een gezamenlijk programma voor een toekomstbestendige 
watervoorziening op de hoge zandgronden. Binnen het nationale Deltaprogramma is een apart 
deelprogramma Zoetwater (DPZW) ingericht. ZON en DHZ participeren actief binnen dit 
DPZW, gericht op afstemming tussen landelijke, bovenregionale en regionale watersystemen.  

 

 

 
 
Hoog Nederland is goed voor: 
• ruim 50% van het grondoppervlak van 

Nederland 
•  45% van de bevolking en 40% van de 

beroepsbevolking 
• Bijna 40% van de werkgelegenheid in 

Nederland met landbouw en industrie 
als belangrijke pijlers 

• Ca. 40% van alle in Nederland 
gerealiseerde toegevoegde waarde (€ 210 
miljard in 2009) 

• 70% van de Nationale parken, 55% van 
de Natura 2000 gebieden en 50% van de 
Nationale Landschappen in Nederland

 
 
Status document 
Dit document is de 90%-versie van de zoetwaterstrategie met bijbehorend uitvoeringsprogramma 
voor Oost- en Zuid-Nederland. Het is een document ter voorbereiding en onderbouwing van 
besluitvorming dat tot stand is gekomen in samenwerking tussen overheden, maatschappelijke 
organisaties en private partijen binnen de regio’s Oost en Zuid. Het vormt in deze versie de basis 
voor het regionaal bod van de Hoge Zandgronden dat 15 februari zal worden toegestuurd aan de 
programma-organisatie van het Deltaprogramma. Het is een belangrijk werkdocument, in de loop 
van 2014 en 2015 moet het verder uitkristalliseren tot een gezamenlijk en maatschappelijk en 
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bestuurlijk gedragen programma voor beide regio’s. De discussie daarover is gestart in de 
regionale bestuurlijke debatten van oktober 2012 en maart 2013 en wordt in 2014 voortgezet. 
 
 
Naar een nieuwe zoetwaterstrategie voor Oost- en Zuid-Nederland 
In ons waterbeheer zoeken we al eeuwenlang naar een balans tussen teveel en te weinig water. 
Die balans is aan het veranderen: lag de nadruk in het verleden op het zo snel mogelijk afvoeren 
van een teveel aan water, steeds vaker is er sprake van droogteschade door een tekort aan water. 
De uitdaging is om water op het goede moment vast te houden en daarna te benutten, zonder dat 
dit leidt tot een substantiële toename van wateroverlast. En dat terwijl door klimaatverandering 
de kans op wateroverlast eerder toe- dan afneemt. Dat vraagt om een nieuwe zoetwaterstrategie 
en een robuuster watersysteem dat een grotere bandbreedte van weersextremen aankan. 
 
Het draagvlak voor deze nieuwe strategie is in de afgelopen tijd gegroeid. Tijdens de bestuurlijke 
regiodebatten in Oost- en Zuid-Nederland heeft een brede groep bestuurders van 
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheden zich uitgesproken om snel aan de slag 
te gaan om te komen tot een nieuwe strategie én een bijbehorend gezamenlijk 
uitvoeringsprogramma. Het doel daarbij is: 
 

 “Een maatschappelijk gewenst voorzieningenniveau voor voldoende schoon water 
voor een -ook op langere termijn- klimaatbestendig, economisch vitaal en ecologisch 
leefbaar gebied en een brede maatschappelijke coalitie om dit integraal en duurzaam 
te realiseren” 

 
 
Hoofdlijnen nieuwe zoetwaterstrategie  
Wateroverlast hebben we leren bestrijden op basis van de algemeen aanvaarde trits "vasthouden, 
bergen, afvoeren". Het aanpakken van het zoetwatervraagstuk kunnen we ook in zo'n trits 
weergeven: “sparen, aanvoeren, accepteren/adapteren”. Anders gezegd: spaarzaam watergebruik 
en zelfvoorzienendheid zijn het startpunt, aanvoer van water uit hoofdwatersysteem en/of 
grondwatervoorraad is aanvullend en soms zal een tekort aan zoetwater moeten worden 
geaccepteerd. De drie stappen zijn bij concrete keuzes tegelijk aan de orde. Daarbij passen we ons 
steeds aan aan zich wijzigende omstandigheden. De tijdhorizon van de strategie ligt op 2028 
(korte termijn) en 2050 (middellange termijn). Tot die tijd is planvorming nog realistisch. Ook 
sluit deze termijn aan bij gebruikelijke termijnen voor ruimtelijke plannen en 
gebiedsontwikkeling.  
 
In de afgelopen tijd is op basis van onderzoek (zie lit. 7, 8 en 9) en gebiedskennis een dertigtal 
kansrijke maatregelen in beeld gebracht, waaronder verbeteren van de bodemstructuur, opzetten 
van het peil voorafgaand aan een periode van droogte en verhogen van de grondwaterstand in 
combinatie met peilgestuurde drainage, alsmede groen-blauwe structuren in stedelijk gebied en 
het omzetten van naaldbos in loofbos. Die maatregelen komen niet uit de lucht vallen. Veel 
maatregelen zijn bestaande en bewezen ‘best practices’. Waar het nu om gaat is de stap van ‘best’ 
naar ‘common’ practices.  
 
Dat betekent dat we de maatregelen over een grotere oppervlakte gaan inzetten en dat betekent 
op zijn beurt een lang tijdstraject voor benodigde planvorming en uitvoering; een belangrijke 
reden om snel aan de slag te gaan. Maar met welke maatregel begin je wanneer, hoe (snel) schaal 
je op en hoe bouw je mogelijkheden in om te versnellen of juist te temporiseren, afhankelijk van 
de (klimaat)ontwikkelingen? 
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Om daar grip op te krijgen zijn de maatregelen geordend in 4 categorieën, waarvan 2 met een 
focus op uitvoering door publieke partijen en 2 met een focus op uitvoering door private partijen. 
Ook zijn deze categorieën in de tijd geplaatst (zie figuur).  
 

“Geen spijt”  (publiek) 
Kansen en innovaties (privaat)                                        
                                                                    
                                                                    Robuust en veerkrachtig watersysteem (publiek) 
                                                                    Economisch perspectief (privaat) 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                 Accepteren en adapteren 
 

     Korte termijn  1e fase                    Korte termijn 2e fase           Middellange termijn 
     (2016-2021)                     (2022-2027)             (2028-2050) 
 
Voor de korte termijn 1e fase ligt de focus op “geen-spijt”-maatregelen  en het “benutten van 
kansen en innovaties”. Maar er wordt ook al een begin gemaakt met maatregelen voor een 
"robuust en veerkrachtig watersysteem". Voor de korte termijn 2e fase en de middellange termijn 
verschuift de focus naar maatregelen gericht op een “robuust en veerkrachtig watersysteem” en 
maatregelen met “economisch perspectief”. 
 
Daarnaast is het accepteren van en adapteren aan droogteschade continu in beeld: soms zijn de 
maatregelen gewoon duurder dan de daarmee te vermijden droogteschade. Accepteren en 
adapteren is dan maatschappelijk onvermijdelijk. Dat speelt ook nu al, met name in gebieden 
zonder wateraanvoer. In de toekomst zal de noodzaak om te accepteren en adapteren naar 
verwachting toenemen. 
 
Het goede nieuws is, dat klimaatverandering niet alleen een bedreiging vormt. Verlenging van het 
groeiseizoen, hogere temperaturen en een groter 'aanbod' aan kooldioxide schept kansen op een 
hogere agrarische productie, mits voldoende zoet water beschikbaar is. Ook zal   klimaat-
verandering ook in de rest van Europa tot droogte leiden. Een robuuste zoetwatervoorziening is 
dan al gauw tot een niet te onderschatten comparatief en daarmee competitief voordeel. Deze 
kansen exploreren en benutten hoort bij een zoetwaterstrategie. 
 
De voorgestelde fasering kan flexibel worden toegepast om in te spelen op de onzekerheden: zet 
klimaatverandering door, dan kan worden versneld met doorvoeren en opschalen van 
maatregelen; verloopt klimaatverandering langzamer, dan kunnen we temporiseren. 
 
 
Van losse maatregelen naar maatregelenpakketten  
Vanuit bovenstaande denklijn zijn maatregelenpakketten samengesteld voor de korte  termijn 1e 
fase en de korte termijn 2e fase met daarbij een indicatie van de grondoppervlakte waarop deze 
maatregelen toegepast kunnen worden. De effectiviteit van de maatregelenpakketten, de totale 
kosten ervan en de kosteneffectiviteit zijn in onderstaande tabellen indicatief weergegeven voor 
de korte, middellange en lange termijn. Om gevoel te krijgen bij deze cijfers is daarbij telkens een 
vergelijking gemaakt met enkele min of meer ‘bekende’ grootheden. 
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Oost: 
 Pakket Korte 

termijn fase 1 en 
2 (2016 t/m 2027) 

 Ter 
vergelijking 

 

Gemiddelde investeringskosten gedurende de 
planperiode   

€   31 mln/jaar    

Jaarlijkse lastenstijging: afschrijving, rente en 
beheer en onderhoud aan het eind van de 
planperiode (eind 2027) 

€   37 mln/jaar    

Effectiviteit  aan het eind van de planperiode 137 mln m3/jaar  70 mln m3/jaar Huidige jaarlijkse wateraanvoer in 
regio Oost  

Gemiddelde kosten-effectiviteit op basis van de 
jaarlijkse lasten aan het eind van de planperiode  
 

€ 0,23/m3  € 0,20/m3 Huidige kosten-effectiviteit 
beregenen uit grondwater 

Gemiddelde effectiviteit aan het eind van de 
planperiode gerekend over het gehele gebied* 

 14 mm/jaar  gemiddeld 
jaarlijks: 23 mm 
 
eens per 100 
jaar: 80 mm 

Gemiddeld jaarlijks vochttekort voor 
de landbouw in een gemiddeld jaar  
en in een extreem droog jaar** 

*In werkelijkheid worden de  maatregelen natuurlijk niet over het gehele gebied uitgesmeerd, maar daar toegepast waar ze het 
meest effectief zijn.  
 
Dat leidt tot het volgende overzicht van investeringskosten en jaarlijkse kosten voor het totale 
maatregelenpakket regio Oost voor de korte termijn (2016 t/m 2027) en voorgestelde verdeling 
investeringskosten Rijk/regio: 
 

 
 
 
Zuid: 

 Pakket Korte 
termijn fase 1 en 
2 (2016 t/m 2027) 

 Ter 
vergelijking 

 

Gemiddelde investeringskosten gedurende de 
planperiode   

€   32 mln/jaar    

Jaarlijkse lastenstijging: afschrijving, rente en 
beheer en onderhoud aan het eind van de 
planperiode (eind 2027) 

€   39 mln/jaar    

Effectiviteit  aan het eind van de planperiode 94 mln m3/jaar  40 mln m3/jaar Huidige jaarlijkse wateraanvoer in 
regio Zuid  

Gemiddelde kosten-effectiviteit op basis van de 
jaarlijkse lasten aan het eind van de planperiode  
 

€ 0,38/m3  € 0,20/m3 Huidige kosten-effectiviteit 
beregenen uit grondwater 

Gemiddelde effectiviteit aan het eind van de 
planperiode gerekend over het gehele gebied* 

 15 mm/jaar  gemiddeld 
jaarlijks: 23 mm 
 
eens per 100 
jaar: 80 mm 

Gemiddeld jaarlijks vochttekort voor 
de landbouw in een gemiddeld jaar  
en in een extreem droog jaar** 

*In werkelijkheid worden de  maatregelen natuurlijk niet over het gehele gebied uitgesmeerd, maar daar toegepast waar ze het 
meest effectief zijn.  
 
En voor Zuid leidt dat tot het volgende overzicht van investeringskosten en jaarlijkse kosten 
voor het totale maatregelenpakket regio Oost voor de korte termijn (2016 t/m 2025) en 
voorgestelde verdeling investeringskosten Rijk/regio: 
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Kosten en baten 
Tegenover deze kosten staan ook baten. Die zijn op dit abstractieniveau lastig in beeld te 
brengen, exacte baten zijn namelijk altijd in hoge mate afhankelijk van lokale omstandigheden bij 
implementatie. Daarom is een kostenbatenanalyse gemaakt voor het deelgebied Noord-Limburg 
aan de hand van de casus Nieuw Limburgs Peil (NLP) met een maatregelenpakket dat op 
hoofdlijnen te vergelijken is met het maatregelenpakket voor Oost en Zuid. Deze kostenbat-
nanalyse valt in het meest gunstige geval (maximale baten) positief uit: tegenover investerings-
kosten van € 136 mln staan baten van € 153 mln (B/K-ratio = 1,1).  De onzekerheidsmarge is 
echter groot (30%). Als de baten lager uitvallen, of de kosten hoger, kan het saldo van 
maatschappelijke baten minus de  kosten ook negatief uitvallen.  
 
Bij extrapolatie van deze resultaten naar de gehele regio Zuid en Oost vallen de baten 
waarschijnlijk gunstiger uit. De daadwerkelijke kosten en baten van de maatregelen(pakketten) 
zijn in de praktijk natuurlijk altijd sterk afhankelijk van lokale omstandigheden. Het ligt dan voor 
de hand om de maatregelen bij gebiedsgerichte implementatie met name daar in te zetten waar ze 
het meest kosteneffectief zijn en die implementatie vergezeld te laten gaan van een 
kostenbatenanalyse. 
 
Daarnaast is ook gekeken naar de kosten/batenanalyse van de categorie maatregelen voor het 
stedelijk gebied. Met name maatregelen om groenstructuren in bestaand stedelijk gebied te 
versterken scoren goed. 
 
Van maatregelenpakketten naar een uitvoeringsprogramma 
Deze maatregelenpakketten vormen de basis om te komen tot een uitvoeringsprogramma.  Het 
gaat zowel om het voorkomen van droogteschade, als om het benutten van kansen. 
 
Een belangrijke vraag bij de besluitvorming over een uitvoeringsprogramma is of de voorgestelde 
maatregelenpakketten voldoende zijn om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Het 
antwoord op die vraag hangt mede af van hoe sterk de klimaateffecten zullen zijn en dat weten 
we nog niet. Maar de ontwikkelde aanpak biedt wel de mogelijkheid om een start te maken met 
het op niveau houden en waar mogelijk verbeteren van de zoetwatervoorziening in de komende 
jaren tegen aanvaardbare kosten. Afhankelijk van de ontwikkelingen en ervaringen kan worden 
versneld of getemporiseerd en kan besluitvorming plaatsvinden over de insteek voor de 
middellange termijn. Deze flexibele insteek ('adaptief programmeren') is de kern van het beoogde 
uitvoeringsprogramma. 
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Maatschappelijk gewenst voorzieningenniveau 
Met de maatregelen in de categorieën “altijd goed” en “robuust en veerkrachtig watersysteem” 
wordt stap voor stap een voorzieningenniveau gerealiseerd, waarop private partijen kunnen 
inspelen met maatregelen uit de categorieën “kansen en innovaties” en “economisch perspectief”. 
Dit voorzieningenniveau garandeert niet een bepaalde hoeveelheid water ('overheidsgarantie'), 
maar een infrastructuur en afsprakenkader dat optimaal de regionale mogelijkheden benut 
('inspanningsverplichting'). Regio Zuid en Oost zien dit als een invulling van het concept 
“maatschappelijk gewenst voorzieningenniveau” zoals dat ontwikkeld wordt binnen het DPZW. 
 
 
Coalitievorming en verankering in beleidstrajecten 
Om te zorgen dat de plannen werkelijkheid worden, zal gewerkt worden aan de vorming van 
coalities: partijen die gezamenlijk het eigenaarschap voor uitvoering en uitrol van  een set 
maatregelen in een bepaald gebied voor hun rekening nemen. Daarbij komen ook nieuwe 
partijen, met name uit het bedrijfsleven2 en gemeenten, in beeld. 
 
Tenslotte is de governance van het uitvoeringsprogramma van belang: in vier stappen wordt 
duidelijk hoe we ons voornemen de verankering te regelen en zeker te stellen dat het ook echt tot 
uitvoering komt. De Deltabeslissing is daarin een belangrijke stap, maar ervoor en erna zetten 
ook de regio's de nodige stappen. Verdere discussie, consensus- en besluitvorming daarover is in 
heel 2014 aan de orde. 
  

                                                        
2 Het gaat hier niet alleen om het watergebruikende bedrijfsleven (proces-, spoel- en koelwater), maar ook om 
landbouwproducten verwerkende bedrijven (ketenbenadering). 
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DEEL I 
 
 
 
NAAR EEN NIEUWE ZOETWATERSTRATEGIE 
 
 
1. Inleiding 

 
2. Opgave, ambitie, strategie 
 
3. Kaders voor het uitvoeringsprogramma  
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1  INLEIDING 
 
In deze inleiding gaan we in op achterliggende ontwikkelingen die nopen tot een nieuwe 
zoetwaterstrategie, het doel van een dergelijke strategie, het regionale, bovenregionale en 
nationale belang ervan en de verantwoordelijkheden en rollen van Rijk en regio. Tevens bakenen 
we het project af en benoemen we de samenwerkende partijen. 
 
 
1.1 Achtergrond en aanleiding 
De beschikbaarheid van voldoende schoon en zoet water is een belangrijke voorwaarde voor 
economie, wonen, natuur en landschap in Nederland. Maar die beschikbaarheid is niet 
vanzelfsprekend: door klimaatverandering staat deze in heel Nederland ’s zomers in toenemende 
mate onder druk, in Hoog-Nederland in het bijzonder. Dat leidt tot of versterkt bestaande 
knelpunten voor landbouw, natuur, drinkwater, scheepvaart, industrie, recreatie en het stedelijk 
gebied. 
 
Wanneer we praten over Hoog Nederland hebben we het over de regio’s Oost en Zuid (zie 
kaart). Het gaat letterlijk om de hogere delen van Nederland, die slechts beperkt gebruik kunnen 
maken van wateraanvoer vanuit het hoofdwatersysteem (IJssel, IJsselmeer, Maas en kanalen-
stelsels). Maar met kwalitatief goed, zoet grondwater hebben deze regio's een waardevolle troef in 
handen. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hoog Nederland is goed voor: 
• ruim 50% van het grondoppervlak van 

Nederland 
•  45% van de bevolking en 40% van de 

beroepsbevolking 
• Bijna 40% van de werkgelegenheid in 

Nederland met landbouw en industrie als 
belangrijke pijlers 

• Ca. 40% van alle in Nederland gerealiseerde 
toegevoegde waarde (€ 210 miljard in 2009) 

• 70% van de Nationale parken, 55% van de 
Natura 2000 gebieden en 50% van de 
Nationale Landschappen in Nederland



 

Concept strategie en uitvoeringsprogramma zoetwater Hoge Zandgronden 0.4 
 

13 

De beschikbaarheid van voldoende zoet en schoon water nu en in de toekomst is een belangrijke 
voorwaarde om de economische en maatschappelijke ontwikkeling en de natuurlijke rijkdom van 
Hoog Nederland in stand te houden. In droge jaren schiet de watervoorziening in Hoog 
Nederland nu soms al tekort. Bij toenemende tekorten is de aantrekkelijkheid van deze regio's 
om te ondernemen, investeren, wonen en werken in het geding.  
 
Anderzijds is klimaatverandering niet alleen een bedreiging. Verlenging van het groeiseizoen, 
hogere temperaturen en een groter 'aanbod' aan kooldioxide schept kansen op een hogere 
agrarische productie, mits voldoende zoet water beschikbaar is. Deze kans exploreren en 
benutten hoort bij een zoetwaterstrategie. 
 
 
1.2 De zoetwatervoorziening als opgave van regionaal en nationaal belang 
De zoetwatervoorziening is een opgave van regionaal, bovenregionaal en nationaal belang: 
• In Oost- en Zuid-Nederland ontwikkelen het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost en de 

Stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden een gezamenlijk programma om kansrijke en 
innovatieve oplossingen uit te werken en te implementeren en zo toe te werken naar een 
robuust en toekomstbestendig watersysteem (lit. 3).   

• Op nationaal niveau werkt het deelprogramma Zoetwater aan de Deltabeslissing Zoetwater 
2014 en de zoetwateropgave in het Nationaal Waterplan II. De regio's Oost en Zuid 
participeren daarom actief in dit deelprogramma, gericht op afstemming tussen 
hoofdwatersysteem en (boven)regionale watersystemen en tussen Rijk en regio’s. 

 
Dat zijn geen gescheiden opgaven, het is een gezamenlijke opgave. Maar Rijk en regio hebben 
daarin verschillende verantwoordelijkheden. Als regio’s zorgen we voor een inhoudelijk goed 
onderbouwd Uitvoeringsprogramma, het draagvlak daarvoor, een substantieel deel van de 
financiële draagkracht voor het doen uitvoeren daarvan en de procesorganisatie om de opgave in 
Hoog Nederland de komende jaren te realiseren. Daarmee willen we een actieve, betrouwbare en 
aanspreekbare partner zijn voor het Rijk bij het realiseren van zowel de regionale als de nationale 
wateropgaven. Het Rijk is op zijn beurt verantwoordelijk voor: 
• het borgen van de opgaven in Hoog Nederland in het Deltaprogramma en het NWP II; 
• het borgen van wateraanvoer vanuit het hoofdwatersysteem naar Hoog Nederland; 
• internationale afstemming met bovenstrooms gelegen landen; 
• doorgaande kennisontwikkeling en innovatie; 
• het zorgen voor voldoende middelen om samen met de regio de vereiste maatregelen te 

kunnen realiseren; 
• het stimuleren van kansrijke innovaties als onderdeel van het topsectorenbeleid (Water en 

Agro-food) en daaruit voortvloeiende nationale ruimtelijke keuzes als de Greenports. Deze 
innovaties vermarkten in het buitenland via bijvoorbeeld nationale handelsdelegaties. 

 
Samen met het Rijk willen we: 
- bouwen aan beleidskaders en instrumentarium om de specifieke problematiek in Hoog 

Nederland te kunnen adresseren, als integraal onderdeel van het Deltaprogramma; 
- synergie creëren tussen en met (andere deelprogramma's van) het Deltaprogramma, GGOR-

trajecten, Kaderrichtlijn Water, Natura 2000/PAS, WB21, het Gemeenschappelijk Landbouw 
Beleid (GLB), STRONG, Greenports, gemeentelijke rioleringsplannen en sectorale plannen 
zoals het project Natuurlijke Klimaatbuffers en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer; 

- onze afhankelijkheid van het hoofdwatersysteem verkleinen door de zelfvoorzienendheid van 
het regionale systeem te vergroten; 
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- zo goed mogelijk voorgenomen en toegezegde rijksinvesteringen, sectorplannen en 
buitenlandse investeringen maatschappelijk uitnutten; 

- meewerken aan vernieuwing in de omgang met zoetwater (innovatie) en uitontwikkelde 
innovaties versneld breed uitrollen; 

- het draagvlak versterken voor verduurzaming van het zoetwatersysteem (uitdragen dat een 
toekomstbestendig zoetwatersysteem een einde maakt aan dode dieren, verloren oogsten en 
zieke mensen als gevolg het falen van het systeem). 

 
Door de aanpak die we hebben gekozen dragen we bij aan nationale doelen, want: 
• we accommoderen de groeiende vraag naar zoetwater vanuit zelfvoorzienendheid en niet 

door een substantieel grotere aanvoer vanuit het Hoofdwatersysteem. Daarmee kan het 
Hoofdwatersysteem langer zijn functie blijven behouden als hoofdscheepvaartweg, bron voor 
drinkwatervoorziening en industrie en doorspoeling voor de lagere delen van Nederland;  

• er blijft hoogwaardige land- en tuinbouw mogelijk, zodat wij door een betere (internationale) 
concurrentiepositie blijven bijdragen aan de nationale welvaart (TOPsector Agro en Food). 
Ook blijven recreatie- en natuurgebieden van nationaal belang bijdragen aan het nationale 
welzijn en ondersteunen de maatregelen andere wateropgaven (KRW, Klimaatbestendige 
Stad, enz.);  

• wij bieden door innovatie, en (ervaring met) de uitrol/toepassing van die innovatieve 
maatregelen over grotere gebieden en verspreiding van kennis exporteerbare oplossingen 
voor klimaatverandering (Topsector Water)Wij vragen om een rijksbijdrage voor de realisatie 
van ons 'bod' voor de jaren 2016-2021. Er blijken echter ook beperkte mogelijkheden voor 
medefinanciering uit budgetten voor de Topsector Water voor het jaar 2015. Daarvoor 
hebben wij projecten op de plank liggen (in Oost en Zuid) à € 475.000. Een bijdrage in 2015 
zou de realisatie van deze projecten in een stroomversnelling brengen. Het gaat dan om 
'Landbouw op Peil', 'bufferboeren' en 'waterhouderij'..  

 
In meer algemene zin hebben wij al eerder (in het Manifest "Water op de hoogte" van juni 2012) 
het economisch belang van Hoog Nederland in relatie tot een goede zoetwatervoorziening 
beschreven. Hoog Nederland is goed voor: 
• ruim 50% van het grondoppervlak van Nederland 
• 45% van de bevolking en 40% van de beroepsbevolking;  
• Bijna 40% van de werkgelegenheid in Nederland met landbouw en industrie als belangrijke 

pijlers;  
• Ca. 40% van alle in Nederland gerealiseerde toegevoegde waarde (€ 210 miljard in 2009);  
• 70% van de Nationale parken, 55% van de Natura 2000 gebieden en 50% van de Nationale 

Landschappen in Nederland;  
• 65% van alle binnenvaartterminals ligt in Hoog-Nederland.  
 
1.3 Naar een nieuwe zoetwaterstrategie mét uitvoeringsprogramma 
In ons waterbeheer zoeken we al eeuwenlang naar een balans tussen teveel en te weinig water. 
Die balans is aan het veranderen: lag in het verleden de nadruk op het afvoeren van het teveel aan 
water, steeds vaker is er sprake van droogteschade door een tekort aan water. De regio’s Oost en 
Zuid-Nederland kampen zelfs al decennia met droogte en watertekorten. Dat levert schade op 
voor de landbouw, verdroogde natuurgebieden, water(kwaliteits)problemen in stedelijk gebied en 
stremmingen voor de scheepvaart. Deze problemen verergeren door klimaatverandering.  
 
De uitdaging is om water beter vast te houden, zonder dat dit leidt tot een substantiële toename 
van wateroverlast. En dat terwijl door klimaatverandering gelijktijdig de kans op wateroverlast 
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toeneemt. Dat vraagt om een nieuwe zoetwaterstrategie, zowel om het hoofd te bieden aan de 
problemen van vandaag als aan de problemen van morgen.  
 
Dat werken we in dit strategiedocument uit: 
• Deel I beschrijft de urgentie en het hoe en waarom van de nieuwe zoetwaterstrategie ; 
• In deel II komt het  bijbehorende uitvoeringsprogramma met maatregelenpakketten, fasering 

en financiering aan de orde en worden trekkende en participerende partijen benoemd. 
In deel III gaan we in op de benodigde coalities voor de implementatie van maatregelen en 
benoemen we de beleidstrajecten waarin de voorgestelde maatregelen kunnen worden verankerd. 
Uiteraard wordt daarbij de synergie gezocht met andere lopende processen 
 
Daarmee geeft dit strategiedocument richting aan ‘wat’ we gaan doen, ‘waarom’, ’wanneer’, met 
'wie', en ‘hoe’ we dat gaan doen, teneinde onze doelstellingen te realiseren.  
 
 
1.4 Afbakening 
Dit strategiedocument is het resultaat van samenwerking binnen en tussen de projecten ZON en 
DHZ en vormt een logische voortzetting van diverse bestaande beleidsinitiatieven en 
pilotprojecten. Het bouwt voort op kennisontwikkeling uit landelijke onderzoeksprogramma’s 
van STOWA en Kennis voor Klimaat en op bestaande ‘best practices’ op de hoge gronden. 
 
De tijdhorizon van strategie en uitvoeringsprogramma richt zich op 2050. Tot die tijd is 
planvorming nog realistisch. Ook sluit deze termijn aan bij de gebruikelijke termijnen voor 
ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkeling. Binnen dit traject onderscheiden we drie fasen:  
• korte termijn eerste fase (2016 t/m 2021); 
• korte termijn tweede fase (2022 t/m 2027);  
• middellange termijn (2028 t/m 2050). 
Met deze fasering sluiten we in tijdvakken aan op de implementatiefasen van de KRW 
stroomgebiedbeheerplannen, Nationaal Waterplan (I&M), provinciale water- en omgevings-
plannen, gemeentelijke waterplannen en waterbeheerplannen van waterschappen, alsmede de 
programmering van het Deltafonds. 
 
 
1.5 Samenwerkende partijen 
Dit strategiedocument is tot stand gekomen in samenwerking tussen overheden, maat-
schappelijke organisaties en private partijen binnen de regio’s Oost en Zuid. Dat wil zeggen 
provincies, waterschappen en gemeenten, de land- en tuinbouwsector, terreinbeherende 
organisaties, drinkwaterbedrijven en het bedrijfsleven. En uiteraard de Rijksoverheid.  
 
Deze partijen staan gezamenlijk aan de basis van deze strategie en dit uitvoeringsprogramma. Zij 
committeren zich om zich naar vermogen in te zetten, het uitvoeringsprogramma tot realisatie te 
brengen door te participeren in coalities, trekker te zijn van onderdelen en daadwerkelijk 
gezamenlijk uitvoering te geven aan maatregelenpakketten. Het streven is deze coalities de 
komende jaren verder uit te bouwen met andere partijen die het belang inzien van en zich sterk 
willen maken voor een klimaatbestendige watervoorziening en een aantrekkelijk woon-, werk- en 
leefmilieu in Hoog Nederland.  
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2  OPGAVE, AMBITIE, STRATEGIE 
 
In dit hoofdstuk gaan we allereerst in op de gevolgen van klimaatverandering en de knelpunten 
die dat oplevert in regio Oost en Zuid. Vervolgens komt de ambitie van deze regio’s met 
betrekking tot het oplossen en voorkomen van knelpunten aan de orde en de vraag naar het 
bijbehorende voorzieningenniveau voor zoet water. Tegen die achtergrond werken we vervolgens 
de nieuwe zoetwaterstrategie verder uit. Daarbij komen ook de relaties met andere opgaven en de 
meekoppelkansen met nieuw en lopend beleid aan bod. 
 
 
2.1 De  gevolgen van klimaatverandering en knelpunten die dat oplevert 
De  omvang van de zoetwateropgave als gevolg van klimaatverandering is de afgelopen jaren in 
beeld gebracht in de regionale knelpuntenanalyses Oost (lit. 6) en Zuid (lit. 7), mede opgesteld in 
het kader van het Deltaprogramma Zoetwater. Daarbij is uitgegaan van de klimaatscenario’s van 
het KNMI (zie kader).  
 
Vier klimaatscenario’s en hun gevolgen 
 
Het KNMI  onderscheidt vier klimaatscenario’s voor 2050 (zie figuur). De G-scenario’s gaan uit van een kleinere 
stijging van de wereldtemperatuur en de W-scenario’s van een grotere stijging  De +scenario’s gaan uit van een 
gewijzigd luchtstromingspatroon boven Europa, met een toename van oostenwind in de zomer met extra droogte en 
warmte. Voor de droogteproblematiek in de zomer betekent dit dat het neerslagtekort in de zomer: 
• ongeveer gelijk blijft (G- en W- scenario),  
• sterk kan toenemen (G+- en W+-scenario).  
 

 
Figuur: klimaatscenario’s KNMI 2006 
 
In 2014 komt het KNMI met een actualisatie. Naar verwachting verandert er weinig ten opzichte van de bestaande 
scenario’s: 
• De waargenomen snelle opwarming in West-Europa ontwikkelt zich in de richting van de warme W/W+-

scenario’s. 
• De waargenomen toename van zware buien ontwikkelt zich in de richting van de ‘natte’ G/W-scenario’s.  
• De waargenomen hogere temperaturen en bijbehorende verdamping en uitdroging ontwikkelen zich in de 

richting van de ‘droge’ scenario's. 
 
In alle scenario’s treedt variatie op in natte en droge jaren, en soms zelfs binnen jaren (droge voorzomer / natte 
nazomer of omgekeerd). Tevens neemt in alle scenario’s de neerslagsom tijdens extreem natte perioden toe, bij W+ 
in 2050 met ongeveer 10%. Hoewel het totale neerslagtekort in de zomer toeneemt, neemt gelijktijdig ook de kans 
op wateroverlast toe. Om inzicht te krijgen in de maximale bandbreedte van de mogelijke klimaateffecten zijn in de 
knelpuntenanalyses vooral de effecten van het G-scenario en het W+-scenario onderzocht: 
• het G-scenario laat weinig structurele effecten zien t.o.v. de huidige situatie; 
• bij het W+-scenario neemt de neerslag in de zomer met 19% af en de potentiële verdamping met 15% toe. Het 

verdampingsoverschot neemt hierdoor sterk toe. Omdat dit bij W+ in geheel West-Europa gebeurt, nemen ook 
de rivierafvoeren van Rijn, IJssel en Maas in droge perioden af. Hierdoor neemt de beschikbare hoeveelheid 
aanvoerwater vanuit deze rivieren navenant af. 
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Uit de analyses komt naar voren dat zich in de huidige situatie in droge perioden al regelmatig 
knelpunten voordoen. Bij scenario W+ neemt de watervraag in de zomer sterk toe en het -
aanbod sterk af. Zonder maatregelen leidt dit tot een forse toename van knelpunten door droogte 
en watertekorten. 
 
Die knelpunten hebben betrekking op een veelheid aan functies: het gaat zowel om land- en 
tuinbouw, natuur, drinkwater, scheepvaart, industrie en energievoorziening, recreatie, stedelijk 
gebied als om bodemdaling (zie kader). Het gaat daarbij niet alleen om watertekorten. Ook de 
kansen op wateroverlast nemen gelijktijdig toe. Watertekort èn wateroverlast veroorzaken 
bovendien in 'droge' periodes kwaliteitsverlies van het beschikbare water en daarmee gaat het dus 
ook over waterkwaliteit en kwaliteit van leefomgeving. 
 
Knelpunten voor functies op de hoge zandgronden in Oost en Zuid bij klimaatscenario W+3 
 
Landbouw 
Dalende grondwaterstanden. Dit leidt tot een afname van de verdamping door landbouwgewassen en tot droogte-
schade. De gemiddelde opbrengstderving gaat met een factor 2 tot 2,5 toenemen. Bij gelijkblijvende prijzen 
betekent dit een gemiddelde opbrengstderving van circa € 150 miljoen/jaar voor de regio’s Oost en Zuid samen. 
 
Natuur (grootste effecten voor regenwatergevoede systemen) 
Stijgende temperatuur kan leiden tot algenbloei en zuurstofarmoede in het oppervlaktewater. Daling van peilen en 
droogval in bovenlopen en middenlopen van beken. Dit kan een knelpunt zijn voor de aquatische natuur als de 
beken bij het huidige klimaat niet droogvallen. Inlaat van gebiedsvreemd water kan gevolgen hebben voor de 
voedselrijkdom en andere kwaliteitsparameters van het oppervlaktewater. 
 
Drinkwater 
Kwantiteit is geen probleem, kwaliteit kan achteruitgaan. In Limburg kunnen wél vaker beperkingen optreden 
voor de drinkwatervoorziening uit ondiepe grondwaterpakketten en oppervlaktewater. 
 
Scheepvaart 
De bevaarbaarheid van de IJssel loopt terug door aflaadbeperkingen bij laagwater. Er kan hinder bij sluizen in de 
kanalen ontstaan doordat zo veel mogelijk water bespaard moet worden (beperkt schutten en volle sluizen). 
 
Industrie en energievoorziening 
Beperkingen waterinname en lozingen door te hoge temperatuur. De gevolgen zijn nog onduidelijk. 
 
Recreatie 
De geschiktheid van oppervlaktewater om in te zwemmen neemt af, door toename blauwalg en bacteriële 
verontreinigingen. Ook voor de pleziervaart kan hinder bij sluizen ontstaan. 
 
Stedelijk gebied 
Oplopende temperatuur stedelijk gebied (hittestress) en daling waterstand geeft hoger mortaliteitscijfer, 
stankoverlast, botulisme, blauwalg en vissterfte en verminderde kwaliteit van de woonomgeving. 
 
Bodemdaling 
Extra maaivelddaling van maximaal 10 cm in veengebieden (kop van Overijssel). 
 
Waterveiligheid 
Waterveiligheid is geen knelpunt. De weinige veendijken in het gebied zijn prioriteit nr. 1 van de verdringingsreeks. 

 
 
 
 
 

                                                        
3 We geven hier alleen de consequenties aan van het W+scenario. Dit scenario maakt de mogelijke consequenties van 
extremere omstandigheden het beste zichtbaar.  
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2.2 Onze ambitie 
Het doel van de nieuwe zoetwaterstrategie is een maatschappelijk gewenst voorzieningenniveau 
voor voldoende en schoon zoet water voor een ook op de lange termijn houdbaar 
(klimaatbestendig) economisch vitaal en ecologisch en humaan leefbaar gebied. Dat betekent dat 
voldoende en schoon zoet water moet bijdragen aan de gewenste kwaliteit van economische 
activiteiten, natuur en landschap en de stedelijke omgeving. Daartoe moeten bestaande en 
dreigende droogteproblemen worden aangepakt, zonder (grond)wateroverlast of verslechterende 
waterkwaliteit te veroorzaken; bij voorkeur dragen oplossingen juist bij aan vermindering van die 
problemen. Dit zal naast spaarzaam en efficiënt omgaan met water soms ook vragen om 
herschikking van het grondgebruik om watersystemen robuuster in te kunnen richten (zie 
illustratie).  
 
We streven naar een robuust(er) watersysteem dat, ook in toekomstige situaties met grotere 
weersextremen, in staat is om zowel watertekorten als wateroverlast te voorkomen of te 
temperen. Daarvoor is een grondige herinrichting van dat watersysteem nodig waarbij water in 
beginsel zo traag mogelijk via de ondergrond wordt afgevoerd en wateroverlast wordt 
voorkomen door aanvullende maatregelen. 
 
Als we de tekorten echter weten te beperken en/of ons aan de gevolgen daarvan weten aan te 
passen, geeft de ontwikkeling in het klimaat ook nieuwe kansen: door verlenging van het 
groeiseizoen, hogere temperaturen en een groter 'aanbod' aan kooldioxide kan de agrarische 
productie omhoog. Daarnaast leidt klimaatverandering ook in de rest van Europa tot droogte: 
een robuuste zoetwatervoorziening biedt dan al gauw een niet te onderschatten comparatief en 
daarmee competitief voordeel. Ook de ontwikkeling van de natuur kan positief worden 
beïnvloed, als we de juiste combinaties van maatregelen nemen.  
 
Het doel is om te komen tot: 
  

“Een maatschappelijk gewenst voorzieningenniveau4 voor voldoende schoon water voor    
een - ook op de lange termijn klimaatbestendig - economisch vitaal en ecologisch 
leefbaar gebied en een brede maatschappelijke coalitie om dit integraal duurzaam te 
realiseren”. 

 
Illustratie: een robuust watersysteem 

 
 

                                                        
4 Zie paragraaf I.2.3 
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Wij streven dus naar een robuust(er) watersysteem, waarbij watervoorraadvorming even 
belangrijk wordt als waterafvoer. Daarbij worden het benodigde tempo en de precieze richting 
mede bepaald door de feitelijke veranderingen in het klimaat. Maar hoe eerder we beginnen, hoe 
meer tijd we hebben en hoe beter we aan kunnen sluiten op bestaande investeringsritmes.  
 
Het gaat niet alleen om een inhoudelijke ambitie, maar ook om draagvlak. De integrale ambitie 
vereist een geïntegreerde bestuurlijke aanvliegroute die gedragen wordt door de relevante partijen 
in het gebied. Die gedragenheid is daarmee onlosmakelijk deel van de ambitie. 
 
 
2.3 Voorzieningenniveau 
Binnen het deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma (DPZW) is het initiatief 
genomen om een zgn. voorzieningenniveau te definiëren waarmee de overheid aan private 
partijen duidelijk maakt waar men rekening mee moet/kan houden als het gaat om de 
zoetwatervoorziening. Private partijen en andere overheden kunnen daar dan op aansluiten in 
hun bedrijfsvoering en beleidskeuzes.  
 
Daarover denken de regio's Oost en Zuid als volgt: 
• Beschikbaarheid van zoet water is in ons gebied in de eerste plaats afhankelijk van wat er aan 

neerslag valt. Aangezien het weer een grillige factor is, is daar altijd onzekerheid over, welke 
maatregelen ook genomen worden. 

• Daarnaast kan water worden onttrokken aan grond- of oppervlaktewater. Dat is aan regels 
gebonden. In droge tijden worden beperkingen opgelegd om te zorgen dat standen of 
kwaliteiten niet onderschreden worden en het grondwatersysteem niet uitgeput raakt. En in 
zeer droge tijden is het beschikbare water gewoon op.  

• Ook de vraag naar zoet water is grillig. In verschillende periodes van het jaar is er een 
verschillende behoefte. Dat is soms zelfs een kwestie van enkele dagen of een week (zo is 
bijv. snijmais tijdens de bloei erg gevoelig voor watertekorten). Droogte samenvallend met 
een piekvraag is van een heel andere orde dan droogte zonder een dergelijke piekvraag. 

Deze stapeling van onzekerheden maakt dat het bij een voorzieningenniveau nooit kan gaan om 
een bepaalde hoeveelheid gegarandeerd water van een bepaalde kwaliteit. Het kan hoogstens gaan 
om het scheppen van een infrastructuur die optimaal de regionale mogelijkheden benut en het 
geven van duidelijkheid waar grenzen en risico’s liggen. We zien dit als een inspannings-, niet als 
een resultaatverplichting. We werken dat in paragraaf 3.1 verder uit. 
 
Een bijzonder categorie in relatie tot het voorzieningenniveau is de drinkwatervoorziening. Uit 
oogpunt van volksgezondheid dienen hier wel garanties te zijn. Die zijn ook vastgelegd in de wet.  
 
 
2.4  Uitwerking nieuwe zoetwaterstrategie 
In onze zoetwaterstrategie gaat het om meer dan een optelsom van losse maatregelen. De 
volgende uitgangspunten liggen er aan ten grondslag en worden door betrokken partijen gedeeld: 
• neem de trits sparen - aanvoeren5 - accepteren/adapteren als leidraad; 
• ga daarbij uit van zelfvoorziening als startpunt en investeer daartoe in sparen van water en 

zuinig watergebruik; 
• beschouw wateraanvoer als waardevolle aanvulling, stel de bestaande wateraanvoer veilig, 

optimaliseer deze qua gebied en inlaatcapaciteit met ca. 10%; 

                                                        
5 Grote delen van de hoge zandgronden kennen geen wateraanvoer van buiten. Voor deze gebieden geldt daarom 
feitelijk de 'trits' 'sparen - accepteren - adapteren'. 
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• accepteer dat er op momenten een tekort aan zoetwater optreedt en pas de regionale 
economie, leefomgeving en natuur(doeltypen) daar op aan. Zodra er sprake van is dat niet 
meer aan de totale vraag kan worden voldaan, treedt de verdringingsreeks in werking;  

• werk toe naar een nieuwe balans tussen watertekort en risico op wateroverlast; 
• maak gebruik van meekoppelkansen met ontwikkelingen gericht op waterkwaliteit, 

waterkwantiteit, waterveiligheid, stedelijke herstructurering, natuur en andere ontwikkelingen; 
• benut het ruimtelijke ordeningsspoor als ondersteunend en/of sturend instrument voor 

het realiseren van maatregelen; 
• organiseer samenwerking ('coalities') om de trits waar te maken, zuinigheid tussen de oren te 

krijgen en meekoppelkansen fluïde te maken; 
 
In het navolgende kader zijn de kernwoorden van deze uitgangspunten verder uitgewerkt. 
 

 

Kernwoorden nader uitgewerkt 
 
Het begrip zelfvoorziening dient zo te worden opgevat, dat in eerste instantie gebruik wordt gemaakt van het 
beschikbare gebiedseigen grond- en oppervlaktewater. Dit geldt voor de hoge zandgronden als geheel, maar evenzeer 
voor deelgebieden daarbinnen en zelfs voor afzonderlijke gebruikers van zoet water. 
 
Daarbij wordt ingezet op sparen en voorraadvorming in het eigen gebied door een deel van het jaarlijkse 
neerslagoverschot op te slaan dat nu nog in het winterhalfjaar wordt afgevoerd. In Oost- en Zuid-Nederland speelt 
het grondwatersysteem bij die opslag de hoofdrol. Opslag op maaiveld is veelal veel duurder, maar kan niettemin 
lokaal een optie zijn. Daarbij is de interactie tussen grond- en oppervlaktewater van belang, alsmede het risico op 
(grond)wateroverlast. De bruikbaarheid van het beschikbare water kan verder worden vergroot door er spaarzaam 
mee om te gaan. Gebiedseigen water heeft bovendien een bij het gebied passende kwaliteit, die positief is voor 
natuur en  leefomgeving.  
 
Zeker in droge perioden is aanvoer van buiten een welkome aanvulling. Ongeveer 1/3 deel van regio’s Oost en Zuid 
kunnen van water worden voorzien (via IJssel/IJsselmeer en Maas). De doelmatigheid van deze aanvoer kan nog 
worden vergroot. Wij zien goede mogelijkheden om de huidige wateraanvoer qua areaal en qua infrastructuur met 
betrekkelijk geringe inspanningen verder te optimaliseren. Dit kan leiden tot een uitbreiding van de gewenste 
aanvoercapaciteit en -areaal in de orde van 10%. Deze aanvoer is tevens in belangrijke mate ondersteunend aan het 
sparen, vooral door aanvulling van de grondwatervoorraad.  
 
Er zullen echter steeds vaker perioden voorkomen dat de eigen voorraad op is en aanvoer niet mogelijk. Dat 
betekent soms tekorten accepteren en adapteren: aanpassen van de bedrijfsvoering en wellicht ook aanpassing van 
bijvoorbeeld natuurdoeltypen. In sommige gevallen is het technisch wel mogelijk om tekorten te voorkomen, maar 
(bedrijfs)economisch slimmer om tekorten te accepteren.  
 
Het sparen van water in de bodem vraagt om een nieuwe balans tussen watertekort en risico op wateroverlast. Ook 
nu al is op de hoge zandgronden in sommige gevallen de droogteschade groter dan de schade door wateroverlast. 
Dat vraagt om een nieuw evenwicht, waarbij  het de inzet is om droogteschade aan landbouw en natuur te 
verminderen. Keerzijde kan zijn dat op een deel van het areaal het risico op wateroverlast toeneemt. Dat risico kan 
veelal beheersbaar worden gemaakt door het nemen van aanvullende maatregelen als peilgestuurde drainage. Soms is 
ook functieverandering een oplossing. 
 
Meekoppelkansen zijn er altijd. Ook vanuit andere beleidssporen is er sprake van ‘werk aan de winkel’ met 
betrekking tot het watersysteem. Een koppeling met taakstellingen voortvloeiend uit de Kaderrichtlijn Water, het 
gewenste grond- en oppervlaktewaterregime  (GGOR) en de Ecologische Hoofdstructuur liggen voor de hand.  
Alleen al voor de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen KRW gaan er veel waterlopen ‘op de schop’. Dat 
vraagt om meekoppelen met zelfvoorziening en voorraadvorming. Zie verder § III.2.1. 
 
Het ruimtelijke ordeningsspoor  kan worden benut om functies beter te positioneren. Zo kunnen gebieden vanuit 
het oogpunt van watervoorziening geschikter  zijn voor specifieke teelten. Aldus kan de zoetwatervoorziening 
mederichtinggevend worden voor ruimtelijke positionering van functies. De zin daarvan zal per locatie aangetoond 
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moeten worden, het gaat immers om ingrijpende veranderingen, veelal als onderdeel van gebiedsontwikkeling. Zie 
verder § III.1. 
 
De zoetwateropgave is niet iets van afzonderlijke partijen, daarvoor is deze opgave te complex. Elke mogelijke 
maatregel vraagt om afstemming tussen meerdere partijen. Coalities van partijen kunnen gezamenlijk voor elkaar 
krijgen wat afzonderlijke partijen niet lukt. Alleen in samenwerking zal het lukken om samenhangende maatregelen te 
realiseren en meekoppelkansen te benutten. 
 
 
Deze strategische uitgangspunten zijn van belang voor alle betrokken partijen. Voor de 
overheden gaat het om de concretisering van de in de Grondwet (artikel 21) neergelegde 
overheidstaak "De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en 
verbetering van het leefmilieu". Ook is de in de Waterwet vastgelegde verantwoordelijkheid van 
waterschappen voor de waterstaatkundige verzorging van hun beheergebieden relevant, inclusief 
het voorkomen van droogte.  
 
Ook anderen hebben daarin een taak. Zo vatten maatschappelijke organisaties, terreinbeheerders, 
agrarische en niet-agrarische bedrijven in ons gebied dat ook op; dit document is daarom een 
coproductie van overheden en niet-overheden. 
 
 
2.5 Relaties met andere opgaven en meekoppelkansen met nieuw en lopend beleid 
In de vorige paragraaf zijn de relaties en meekoppelkansen met andere lopende watergerelateerde 
dossiers (KRW, GGOR, EHS) al benoemd. Verder ligt het voor de hand aan te sluiten bij 
samenwerking in de waterketen en bescherming van grondwaterzones. 
 
Maar er zijn meer relaties, in de eerste plaats die met andere Deelprogramma’s van het Delta-
programma. Voor het noordelijk deel van de oostelijke zandgronden is met name de relatie met 
het Deelprogramma IJsselmeer relevant. Wij rekenen er op dat de in het IJsselmeer aanwezige 
voorraad zijn functie voor ons gebied kan blijven vervullen. Tevens gaan we er vanuit dat de 
huidige afvoerverdeling tussen IJssel en Nederrijn gehandhaafd blijft. In het Zuiden speelt de 
beschikbaarheid (en kwaliteit) van Maaswater voor de zuidelijke zandgronden en de relatie met de 
drinkwatervoorziening uit de Maas een rol (deelprogramma Rivieren). Verder hebben Strategie 
en uitvoeringsprogramma ook betrekking op stedelijk gebied. Er worden maatregelen voorgesteld 
om het stedelijk gebied klimaatbestendiger te maken (deelprogramma Nieuwbouw en 
Herstructurering). Zie verder § III.2.3. 
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3  KADERS VOOR HET UITVOERINGSPROGRAMMA 
 
De uitgangspunten van de in hoofdstuk 2 beschreven zoetwaterstrategie hebben als centrale 
leidraad de trits: 'sparen – aanvoeren – accepteren & adapteren'. Aanvullend op de in paragraaf 
I.2.4 geformuleerde uitgangspunten beschrijven we in dit hoofdstuk een aantal uitgangspunten 
die we hanteren bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma in deel II van dit document. Ook 
de fasering van maatregelenpakketten komt aan de orde evenals de publieke en private 
verantwoordelijkheden. Tenslotte gaan we in op benodigde kaders, afspraken en regels. 
 
 
3.1 Uitgangspunten voor het uitvoeringsprogramma 
Bij het ontwikkelen van het uitvoeringsprogramma zijn de uitgangspunten van de strategie (zie § 
I.2.4) leidend. Daarnaast hanteren we de volgende uitgangspunten:  
• er zijn op de hoge gronden ook nu al problemen met de watervoorziening in droge zomers. 

Deze actuele problematiek dient nog (grotendeels) opgelost te worden. Daarmee is er 
urgentie om snel aan de slag te gaan. Die urgentie wordt versterkt doordat het traject om 
te komen van ‘best’ naar ‘common’ practices al gauw enige tientallen jaren beloopt. Om 
problemen in 2050 te voorkomen moet je nu beginnen; 

• om in te kunnen spelen op de onzekerheid rond klimaatverandering is het zaak om 
flexibiliteit in de aanpak in te bouwen, om zo naar believen te kunnen versnellen of 
temporiseren bij doorzettende of zich niet of anders voor doende klimaatverandering; 

• aanvullend aan fysieke maatregelen zijn ook niet-fysieke maatregelen nodig in de sfeer van 
planvorming, het aanpassen van beleidskaders, bewustwording en educatie, inzicht in 
mogelijkheden, aanpassingsbereidheid en mede daartoe communicatie.  

 
 
3.2 Ordening van maatregelen 
Op basis van de genoemde uitgangspunten zijn de kansrijke maatregelen allereerst geordend in  
vier categorieën, waarmee we grip krijgen op verantwoordelijkheden en prioriteiten:  
1. 'geen spijt' maatregelen; 
2. maatregelen die kansen en innovaties benutten; 
3. maatregelen voor een robuust en veerkrachtig watersysteem; 
4. maatregelen, die economisch perspectief bieden. 
Deze ordening sluit nauw aan bij de lagenbenadering zoals die voor regio Oost is ontwikkeld (lit. 
…..). 
 
Maatregelen in categorie 1 en 3 liggen vooral in de publieke verantwoordelijkheidssfeer, maat-
regelen in categorie 2 en 4 vooral in de private sfeer. Het onderscheid is overigens niet strikt, 
veelal zal er bij de implementatie sprake zijn van publiek/private samenwerking en zijn er relaties 
tussen de categorieën. De maatregelencategorieën zijn in het kader verder uitgewerkt. 
 
Vier categorieën maatregelen uitgewerkt 
 
1. Geen spijt'-maatregelen  
De 'geen spijt'-maatregelen komen tegemoet aan de huidige droogteproblemen, ze werken altijd de goede kant op 
(ongeacht hoe het klimaat zich ontwikkelt) of ze bevorderen een denken vanuit klimaatrobuustheid. Het gaat vaak 
om bestaande ‘best practices’, die kunnen worden opgeschaald.  Criteria voor aanduiding als “geen spijt” 
maatregelen volgens de regio’s Oost en Zuid (1): 
• Maatregelen zijn ook bij minder ingrijpende klimaat- en sociaal-economische scenario’s (kosten)effectief; 
• Maatregelen dragen ook onder de huidige omstandigheden bij aan een betere zoetwatervoorziening; 
• Maatregelen bieden mogelijkheden tot mee-koppelen met bestaande projecten; 
• Maatregelen sluiten aan bij toekomstige gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. 
 



 

Concept strategie en uitvoeringsprogramma zoetwater Hoge Zandgronden 0.4 
 

23 

2. Maatregelen die kansen en innovaties benutten 
De praktijk laat zien dat watergebruikers en -verbruikers soms van groot nut voor elkaar kunnen zijn. Oplossingen 
kunnen gevonden worden in het verbinden van waterstromen (de een heeft over en de ander tekort) of het leren 
van elkaars technieken (innovaties). Door actief op kansen en innovaties te screenen en deze mogelijkheden te 
benutten kan een belangrijke bijdrage aan een zuinig watergebruik worden geleverd.  Ook hier spelen bestaande 
‘best practices’ een belangrijke rol. Bij dit type maatregelen zijn met name private partijen aan zet. 
 
3. Maatregelen voor een robuust en veerkrachtig watersysteem 
Dit betreft maatregelen die er voor zorgen dat het regionale watersysteem berekend is op een grotere bandbreedte 
van weersextremen. Lokaal hebben waterschappen daar soms al een begin mee gemaakt, maar een meer 
systematische uitrol over grotere gebieden is gewenst. In feite gaat het om een herontwerp van het watersysteem 
gericht op een nieuwe balans tussen watertekort en wateroverlast, zowel in het landelijke - als het stedelijk gebied. 
Hier is tijd voor nodig, zowel voor ontwerp als voor uitvoering. Insteek is een ontwerp dat zoveel mogelijk 
gebruiksfuncties zo optimaal mogelijk bedient en dat daarnaast de extremen aan te veel en te weinig water 
beheersbaar houdt.  
 
Naast fysieke maatregelen in het watersysteem betreft het ook R.O.-maatregelen. In een robuust systeem zijn de 
meest waterafhankelijke functies bij voorkeur gepositioneerd op locaties waar ook in droge perioden nog 
voldoende water beschikbaar is. Voor dit type maatregelen ligt het initiatief allereerst bij de regionale overheden 
vanuit hun wettelijke taken. Maar al snel is een dialoog met maatschappelijke organisaties en private partijen zoals 
de landbouw en terreinbeherende organisaties aan de orde om te komen tot realisatie. 
 
4. Maatregelen, die economisch perspectief bieden  
Zowel landbouw, bedrijfsleven als recreatie zijn in belangrijke mate afhankelijk van de beschikbaarheid van 
voldoende water. Water als grondstof, procesfactor of als drager. Dit type maatregelen is gericht op het behoud 
van het perspectief op economische ontwikkeling door terugdringen van de watervraag en optimalisatie van de 
watervoorziening. Vaak vraagt dat om investeringen voordat geprofiteerd kan worden van de baten. Ook bouwen 
dit soort maatregelen veelal voort op maatregelen die zich richten op een robuust en veerkrachtig watersysteem. 
Private partijen zijn hier als eerste aan zet.  
 

 
Vanuit deze ordening worden in deel II van dit strategiedocument maatregelenpakketten 
samengesteld en een uitvoeringsprogramma opgesteld. 
 
Voor realisatie van het uitvoeringsprogramma wordt, mede op basis van de uitgangspunten en in 
nauwe aansluiting op de perioden voor de stroomgebiedbeheerplannen, de volgende tijdsindeling 
en planning gehanteerd:  
− Korte termijn, eerste fase (KT1): de jaren 2016 t/m 2021 
− Korte termijn, tweede fase (KT2): de jaren 2022 t/m 2027 
− Middellange termijn (MT): 2028 – 2050  
 
Daarmee kunnen de categorieën maatregelen in de tijd worden gepositioneerd (zie figuur).  
 

'Geen spijt' (publiek) 
Kansen en innovaties (privaat)                                        
                                                                     
                                                                    Robuust en veerkrachtig watersysteem (publiek) 
                                                                    Economisch perspectief (privaat) 
                                                                                                                                            

Accepteren en adapteren                         
                                                                                                                                                        

     KT1                    KT2       MT 
     (2016-2021)                         (2022-2027)             (2028-2050) 
 
In het begin ligt de focus op 'geen spijt'-maatregelen en het “benutten van kansen en innovaties”. 
Voor het vervolg verschuift de focus stap voor stap naar maatregelen gericht op een “robuust en 
veerkrachtig watersysteem” en maatregelen met “economisch perspectief”.  Daarnaast is ook het 
accepteren van droogteschade in beeld: zelfs in de huidige situatie wegen de kosten van bepaalde 
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maatregelen niet op tegen die van droogteschade. Naar de toekomst toe zal dat alleen maar 
toenemen. Accepteren en adapteren is dan maatschappelijk onvermijdelijk.  
 
Deze werkwijze geeft invulling aan de discussie over het concept “maatschappelijk gewenst 
voorzieningenniveau” (zie paragraaf I.2.3). De overheden binnen regio Oost en Zuid zijn van 
mening dat met het uitvoeren van 'geen spijt'-maatregelen en maatregelen gericht op “een 
robuust en veerkrachtig watersysteem” voldaan wordt aan het maatschappelijk gewenste 
voorzieningenniveau. Daarmee wordt een voorziening gecreëerd waarop private partijen kunnen 
inspelen met maatregelen vanuit de categorieën “kansen en innovaties” en “economisch 
perspectief”. Dit is geen voorziening, die een bepaalde hoeveelheid water garandeert. Maar wel 
een voorziening, die optimaal de mogelijkheden van de regio’s benut.  
 
 
3.3 Kaders, afspraken en regels  
De verwachtingen en risico’s t.a.v. de beschikbaarheid en het onttrekken van water moeten via 
beleidskaders, afspraken en instrumenten beschreven worden. Een belangrijk deel daarvan 
bestaat al: provinciale omgevingsvisies, waterbeheerplannen waterschappen, provinciale 
verordening en waterschapskeur, bestemmingsplannen, waterakkoorden, verdringingsreeks, 
GGOR-kaarten, kaarten met streefpeilen, peilbesluiten, etc. Daar kunnen een aantal nieuwe 
zaken aan toegevoegd worden zoals: risico’s en faalkansen, afspraken tussen overheden en private 
partijen over ruimte voor eigen sturing, afspraken over beprijzen van water.   
 
Met het oog op een eenduidig beeld is het aan te bevelen het bijbehorende beleidskader op één 
plek samen te vatten zodat het beleid en de praktijk van de zoetwatervoorziening en het handelen 
in tijden van calamiteiten eenduidig vastligt. Dit werken we verder uit in deel III. 
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DEEL II 
 
 
 
UITVOERINGSPROGRAMMA 
 
 
1. Inleiding 

 
2. Maatregelenpakketten voor de regio Oost 
 
3. Maatregelenpakketten voor de regio Zuid 
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1. INLEIDING 
 
 
1.1 Van losse maatregelen naar maatregelenpakketten 
In dit deel II doen we voorstellen voor maatregelenpakketten voor de korte termijn, zowel  voor de 
eerste fase (2016-2021) als de tweede fase (2022-2027). Die fasering sluit aan op de begrotings-
cyclus van het Deltaprogramma. Verder geven we een doorkijk naar de lange termijn (2028-2050). 
 
De maatregelenpakketten vormen de kern van het Uitvoeringsprogramma zoetwater Oost en 
Zuid Nederland. De pakketten zijn apart uitgewerkt voor Oost en voor Zuid. De verschillen in 
grondgebruik, stedelijke omgeving en economische structuur rechtvaardigen dit. Minstens zo 
belangrijk is dat dit ruimte laat voor specifieke bestuurlijke keuzes in de afzonderlijke regio’s.  
 
De maatregelen vinden hun basis in de onderzoeken en stukken die de afgelopen jaren zijn 
opgesteld vanuit de projecten ZON en DHZ.  De concept-maatregelpakketten zijn  in meerdere 
rondes besproken met betrokkenen tijdens ambtelijke werksessies en tijdens bestuurlijke 
regiodebatten. Daarbij is het beeld van kansrijkheid en draagvlak in een aantal stappen 
aangescherpt en zijn maatregelen soms afgevallen of juist toegevoegd.  
 
De maatregelen zijn ook ingebracht in de rekentool van het landelijke Deltaprogramma 
zoetwater. Met deze rekentool worden de effecten van en samenhang tussen de maatregelen in 
Oost en Zuid met de zoetwatermaatregelen in het landelijke hoofdsysteem en in de andere 
zoetwaterregio’s onderzocht.   Uitkomsten nog afstemmen. 
 
 
1.2 Baten van de maatregelenpakketten 
Tegenover de kosten van de maatregelenpakketten staan ook baten. Die zijn op dit 
abstractieniveau moeilijk in beeld te brengen, want de baten zijn in hoge mate afhankelijk van 
lokale omstandigheden bij de implementatie van de maatregelen.  
 
Om toch zicht te krijgen op de baten is voor het deelgebied Noord-Limburg een kostenbaten-
analyse gemaakt aan de hand van de casus Nieuw Limburgs Peil (NLP). Deze kostenbatenanalyse 
is terug te vinden in bijlage 3. Binnen NLP worden op het schaalniveau van geheel Noord-
Limburg maatregelen genomen om te komen tot een robuust watersysteem. Op hoofdlijnen is 
het maatregelenpakket voor NLP vergelijkbaar met het maatregelenpakket voor Oost en Zuid. 
Deze kostenbatenanalyse voor NLP valt in het meest gunstige geval (maximale baten) positief uit: 
tegenover investeringskosten van € 136 mln staan baten van € 153 mln (B/K-ratio = 1,1).  De 
onzekerheidsmarge is echter groot (30%). Als de baten lager uitvallen, of de kosten hoger, kan 
het saldo van maatschappelijke baten minus de  kosten ook negatief uitvallen.  
 
Bij extrapolatie van deze resultaten naar de gehele regio Zuid en Oost vallen de baten 
waarschijnlijk gunstiger uit. Door de drainerende werking van de Maas is het effect van eenzelfde 
pakket van maatregelen in Noord-Limburg waarschijnlijk lager dan in andere delen van Zuid- en 
Oost Nederland. Verder zijn in het UP voor Zuid- en Oost-Nederland voor de Korte Termijn 
met name kosteneffectieve maatregelen opgenomen, die geen onderdeel uitmaken van NLP. 
Anderzijds zijn in de rest van Zuid- en Oost-Nederland waarschijnlijk  extra mitigerende 
maatregelen nodig om natschade te voorkomen.  
 
De daadwerkelijke kosten en baten van de maatregelen(pakketten) zijn in de praktijk natuurlijk 
altijd sterk afhankelijk van lokale omstandigheden. Het ligt dan voor de hand om de maatregelen 
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bij gebiedsgerichte implementatie met name daar in te zetten waar ze het meest kosteneffectief 
zijn en die implementatie vergezeld te laten gaan van een kostenbatenanalyse. 
 
Daarnaast is ook gekeken naar de kosten/batenanalyse van de categorie maatregelen voor het 
stedelijk gebied. Met name maatregelen om groenstructuren in bestaand stedelijk gebied te 
versterken scoren goed. 
 
 
1.3 Toetsing maatregelenpakketten aan criteria Deltaplan Zoetwater en Deltafonds 
 
De maatregelenpakketten voldoen op hoofdlijnen aan de criteria van het Deltaplan Zoetwater en 
het Deltafonds (zie kader 1). 
 

 
Kader 1: Maatregelenpakketen in relatie tot Criteria Deltaplan Zoetwater en Deltafonds 
 
In dit kader worden de maatregelenpakketten getoetst aan de concept criteria voor het Deltaplan Zoetwater en het 
Deltafonds  (mail DGRW d.d. 13 december 2013). 
 
 

 
 
 
Criteria Deltaplan 
• Legitimiteit. De maatregelenpakketen verkleinen de zoetwateropgave . Per maatregel is de effectiviteit in beeld 

gebracht uitgedrukt, in bespaarde m3 zoet water. Ook de effectiviteit van de totale maatregelenpakketten is in 
beeld gebracht. Daarmee dragen de maatregelenpakketten bij aan de generieke doelen voor zoetwater. 

• Doelmatigheid – maatschappelijk rendement. De doelmatigheid van de maatregelenpakketten is in beeld gebracht 
aan de hand van een kostenbatenanalyse van de casus Nieuw Limburgs Peil (bijlage 7).In deze casus blijkt 
sprake van een positieve Baten/Kosten-ratio van 1,1. Bij extrapolatie van deze resultaten naar de gehele regio 
Oost- en Zuid vallen deze baten waarschijnlijk nog gunstiger uit. De exacte baten zijn overigens altijd sterk 
afhankelijk van lokale omstandigheden. Door maatregelen steeds daar in te zetten waar ze het grootste 
rendement opleveren kan de kostenbatenanalyse in de praktijk nog gunstiger uitvallen.  

• Doelmatigheid – urgentie van het probleem. De urgentie van het probleem volgt uit het feit dat er  in droge periodes 
ook nu al sprake is van vochttekorten op de hoge zandgronden. Deze tekorten nemen naar de toekomst toe 
onder invloed van klimaatverandering alleen maar toe. 

• Mate van (on)zekerheid en beheersing daarvan. De kostenbatenanalyse NLP kent een onzekerheid van ca. 30%. Dat 
betekent dat de baten ook lager kunnen uitvallen dan de kosten. Die onzekerheid wordt beheerst door een 
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adaptieve benadering bij de implementatie: 
- Losse maatregelen worden genomen daar waar ze het meeste rendement opleveren. 
- In de 1e fase wordt met name ingezet op  ‘geen spijt’ maatregelen en maatregelen om ‘kansen en 

innovaties’ te benutten en wordt een begin gemaakt met maatregelen voor een robuust watersysteem en 
maatregelen met economisch perspectief. In de 2e fase verschuift de nadruk  (zie schema § I.3.2) 

• Mogelijkheden gevolgenbeperking.   De strategie richt zich op preventie waar dat kosteneffectief is. Maar adapteren 
en accepteren  (“ongewenste gevolgen beperken”) is ook onderdeel van de strategie. 

• Haalbaarheid.  De inschatting is dat het haalbaar is om de maatregelen tijdig te realiseren. Daarvoor is het nodig 
de maatregelen te verankeren in de (waterbeheer)plannen van regionale overheden , marktpartijen  en 
maatschappelijke organisaties. Het traject daarvoor is uitgezet (zie deel III van dit UP). 

 
Criteria Deltafonds – algemeen 
• Eisen conform instellingsbesluit Deltafonds De maatregelenpakketten hebben in hoofdzaak betrekking op het 

regionale watersysteem. De inzet is om een deel van de maatregelen te bekostigen vanuit de regio: 
- zonder bijdrage uit het Deltafonds 
- mét een bijdrage uit het Deltafonds. Het gaat daarbij om maatregelen die het hoofdwatersysteem 

ontlasten, meekoppelen met KRW, natuur en ruimtelijk beleid en/of bijdragen aan leefomgeving of 
concurrentiekracht  

Een ander deel van de maatregelenpakketten heeft betrekking op gebruiksfuncties.  De inzet is om een deel 
van de maatregelen te bekostigen vanuit gebruiksfuncties : 
- zonder bijdrage uit het Deltafonds 
- mét een bijdrage uit het Deltafonds. Het gaat daarbij met name om de (brede uitrol van) innovatieve 

maatregelen. 
 
Criteria Deltafonds – regionaal watersysteem 
• Bijdragen aan nationale belangen, verkleining opgave hoofdwatersysteem en meekoppelen met KRW, natuur en ruimtelijk beleid. 

Zie hiervoor onder algemeen. 
• Overstijgen regionale draagkracht De maatregelenpakketten vragen om een forse gezamenlijke investering vanuit de 

partijen in de regio. Een bijdrage vanuit het Rijk is van groot belang als incentive voor diverse partijen om ook 
zelf daadwerkelijk te investeren. 
Medefinanciering Regio en evt. Markt  circa 67%van de totale investeringen wordt gedragen door de regio, zie het 
concept-regionaal bod Hoge Zandgronden voor 15 februari 2014.  

• Inzichtelijk maken dat de opgave als een gezamenlijke opgave wordt opgepakt door de mogelijkheden voor zelfvoorziening te 
vergroten. Dit uitvoeringsprogramma wordt gedragen door een groot aantal partijen in de regio. 
Zelfvoorzienendheid is de kern van  de aanpak. 

 
 Criteria Deltafonds – gebruikers 
• Innovatie. Een deel van de maatregelen bij gebruikers betreft (een brede uitrol van) innovatieve maatregelen. 

Alleen voor dit type maatregelen bij gebruikers wordt een bijdrage uit het Deltafonds gevraagd. 
• Bijdragen aan generieke doelen. De innovatieve maatregelen bij gebruikers dragen bij aan zuinig omgaan met water. 
• Bijdrage van de innovaties aan diverse doelen. De in te zetten innovatieve maatregelen zijn zo gekozen dat ze de mate 

van doelrealisatie vergroten en bijdragen aan verbetering van kosten-baten saldo’s.  Het gaat dus om 
innovatieve maatregelen die de testfase al voorbij zijn. 

• Inzichtelijk maken dat de opgave als een gezamenlijke opgave wordt opgepakt door de mogelijkheden voor zelfvoorziening te 
vergroten. Dit uitvoeringsprogramma wordt gedragen door een groot aantal partijen in de regio. 
Zelfvoorzienendheid is de kern van  de aanpak. 
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2. MAATREGELENPAKKETTEN REGIO OOST   
 
In dit hoofdstuk worden maatregelenpakketten voor de korte termijn (eerste fase 2016 t/m 2021 
en tweede fase 2022 t/m 2027) beschreven voor regio Oost en wordt een doorkijk gegeven naar 
de middellange termijn. Achtergrondinformatie bij deze pakketten is te vinden in bijlage 5  
 
2.1 Voorstellen voor de Korte Termijn 1e fase  
In het uitvoeringspakket voor de korte termijn 1e fase gaat het in totaal om 34 maatregelen. De 
nadruk ligt daarbij (cf. de denklijn van §I.3.2)  op maatregelen die 'geen spijt' zijn en maatregelen 
die “kansen en innovaties benutten”. Verder wordt een start gemaakt met maatregelen voor een 
robuuster watersysteem, maatregelen met economisch perspectief en maatregelen gericht op 
accepteren en adapteren.   
 

'Geen spijt'  (publiek) 
Kansen en innovaties (privaat)                                        
                                                                    
                                                                    Robuust en veerkrachtig watersysteem (publiek) 
                                                                    Economisch perspectief (privaat) 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                 Accepteren en adapteren 
 

     Korte termijn  1e fase                    Korte termijn 2e fase           Middellange termijn 
     (2016-2021)                     (2022-2027)             (2028-2050) 
 
Alle maatregelen worden zoveel mogelijk toegepast daar waar ze de grootste effectiviteit hebben. 
Dat komt de kosteneffectiviteit ten goede. Zo worden landbouwmaatregelen als eerste uitgevoerd 
in gebieden waar sprake is van de grootste droogteschade (zowel nu als in de toekomst). 
Daarnaast zijn de baten van een verbeterde bodemvochtvoorziening hoger in akkerbouw- en 
tuinbouwgebieden (kapitaalintensieve teelten) dan voor grasland en maïs. Hierdoor is een aantal 
maatregelen wel kosteneffectief voor akker- en tuinbouw, maar niet of minder voor 
melkveehouderij. Dit is in het pakket meegenomen. Deze uitwerking zal t.z.t. bij de 
implementatie in de deelgebieden zijn beslag krijgen. 
 
In bijlage 1 is het uitvoeringspakket voor de korte termijn – 1e fase als volgt beschreven: 
• een korte omschrijving van de maatregelen;  
• de oppervlakte waarop de maatregel wordt toegepast;  
• de totale benodigde investering, alsmede de totale jaarlijkse kosten; 
• het percentage van deze kosten dat betrekking heeft op de zoetwatervoorziening (zie kader 

2); 
• de netto investering en de netto kosten per jaar; 
• de effectiviteit t.b.v. het verminderen van het vochttekort (m3 en mm/ha); 
• de kosteneffectiviteit (€€/m3). 
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Kader 2: kostentoedeling zoetwatervoorziening 
Een deel van de maatregelen heeft bredere doelen dan alleen de zoetwatervoorziening.  Dat is een logisch 
uitvloeisel van het feit dat is gezocht naar synergie met andere programma’s.  Soms vindt een maatregel zijn 
motivatie zelfs vooral vanuit andere doelen en lift de zoetwatervoorziening daarop mee. Daarom wordt de 
financiering van deze maatregelen geheel of gedeeltelijk toegerekend aan deze andere beleidssporen. Dat wordt  
per maatregel vertaald in een percentage van de kosten dat betrekking heeft op de zoetwatervoorziening.  Bij de 
kostenberekening wordt uitgegaan van het deel dat is toe te schrijven aan de zoetwatervoorziening.  
 
Voorbeelden: 
• Maatregelen in stedelijk gebied als afkoppelen en infiltreren  hebben maar beperkt effect op droogteproblemen als 

gevolg van klimaatverandering. Het sec ten behoeve van droogte/-hittestress uitvoeren van deze maatregelen  
is veelal niet doelmatig. De motivatie om  deze maatregel toch te nemen komt voort uit andere opgaven, zoals 
de stedelijke wateropgave, het beperken van wateroverlast, de basisinspanning voor de riolering, het ontlasten 
van rioolwaterzuiveringen en het voeden van beken/oppervlaktewater. Op basis van expert-judgement is 
voor afkoppelen en infiltreren (code S1) het kostenaandeel t.b.v. de zoetwatervoorziening ingeschat op 10%6. 

• De mogelijkheden voor aanleg van een gescheiden rioolstelsel liggen vooral in nieuw stedelijk gebied, waar de 
toepassing van genoemde maatregelen veelal al ‘common practice’ is. Derhalve is het kostenaandeel 
zoetwatervoorziening voor deze maatregel (code S2) gesteld op 0%. 

• Realisatie van groenblauwe structuren in stedelijk gebied krijgt grotendeels zijn beslag vanuit het kader van  
herstructurering, met opgaven/doelen als voorkomen wateroverlast, waterkwaliteit op peil houden, verhogen 
beleving en recreatieve waarde. Meer stedelijk groen levert ook een bijdrage aan het voorkomen van 
hittestress. Net als bij afkoppelen en infiltreren geldt dat in bestaand stedelijk gebied meegekoppeld wordt 
met maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van genoemde opgaven/doelen. Het kostenaandeel voor 
de bestaande stad tbv de zoetwatervoorziening is ingeschat op 10%. (tabel 1 en 2, code S4). In geval van 
nieuwbouw is het uitgangspunt dat er klimaatbestendig wordt ontwikkeld. Derhalve is voor nieuwbouw het 
kostenaandeel zoetwatervoorziening voor deze maatregel (code S3) gesteld op 0%.      

• Uitvoeren van de PAS heeft als hoofddoel vermindering van de ecologische gevolgen van stikstofdepositie, maar 
leidt ook tot het opheffen van verdroging in en rondom Natura2000-gebieden.  Het kostenaandeel 
zoetwatervoorziening voor deze maatregel (code N2) is gesteld op 0%.   

• Uitvoering van KRW-maatregelen richt zich in eerste instantie op verbetering van de waterkwaliteit. Maar diverse 
maatregelen zijn zowel gunstig voor waterkwaliteit als voor de zoetwatervoorziening. Met name het 
vasthouden en bergen van water leidt tot een geleidelijker afvoerverloop, wat gunstig is voor de aquatische 
natuurwaarden en zoetwatervoorziening. Het kostenaandeel zoetwatervoorziening voor deze maatregel (code 
N3) is gesteld op 0%.   

• Verbeteren van de bodemstructuur en verhogen van het organische stofgehalte van de bodem leiden tot beter vasthouden van 
water, maar de motivatie voor deze maatregel komt evenzeer voort uit een betere benutting van meststoffen, 
minder ziekten en plagen en daarmee een hogere opbrengst.  Het kostenaandeel zoetwatervoorziening voor 
deze maatregel (codeL3 en L4) is gesteld op 30%.   

• Robuuster inrichten van beekdalen heeft vele doelen: waterveiligheid, natuur, KRW, landbouw, landschap, recreatie 
en zoetwatervoorziening. Het kostenaandeel zoetwatervoorziening voor deze maatregel (codeA6) is gesteld 
op 50%.   

 
Daarnaast is er soms sprake van staand of autonoom beleid. Dat geldt bijvoorbeeld voor het behouden van de 
huidige wateraanvoer, maar ook voor de bestaande plannen voor renovatie van de sluis bij Eefde. De kosten 
daarvan rekenen we niet toe aan de zoetwatervoorziening. Wel kunnen zoetwaterwensen worden meegenomen in 
de dimensionering van de aanpassingen (op dit moment maakt uitbreiding van de gemaalcapaciteit geen onderdeel 
uit van het renovatieproject).  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
6 PM: bron vermelden. 
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Het totale overzicht met alle afzonderlijke maatregelen is terug te vinden in bijlage 1. In tabel 1 
zijn de uitkomsten samengevat. Uit deze tabel is het volgende af te leiden: 
 
Effectiviteit  
• De totale effectiviteit van dit maatregelenpakket bedraagt 58 miljoen m3 water/jaar. Om een 

idee te geven van de orde van grootte: de huidige wateraanvoer in regio Oost bedraagt ca. 70 
miljoen m3/jaar. 

• 67% daarvan komt voort uit 'geen spijt'-maatregelen en het benutten van kansen en 
innovaties en 32% uit maatregelen gericht op een robuust watersysteem en maatregelen 
gericht op economisch perspectief. 2% komt voort uit accepteren en adapteren. 

• Voor de categorie “overige maatregelen” is de effectiviteit niet in m3 water uit te drukken. 
Deze maatregelen dragen op andere wijze bij aan een klimaatrobuust systeem (waterkwaliteit, 
scheepvaart, voorkomen hittestress). 
 

Tabel 1: Effectiviteit en kosten van het maatregelenpakket voor Oost-Nederland Korte 
termijn fase 1 (2016 t/m 2021) 

 Effectiviteit 
(Mm3) 

% Investeringskosten 
(mln €€) 

% Jaarlijkse kosten aan 
einde periode (mln €€) 

% 

Geen spijt maatregelen 20,8 36% € 41,1 31% € 3,7 27% 
Kansen en innovaties 17,8 31% € 30,5 23% € 3,7 26% 
Robuust watersysteem 4,9 8% € 26,9 21% € 1,4 10% 
Economisch perspectief 13,7 24% €26,6 20% € 2,8 20% 
Accepteren en 
adapteren 

1,0 2% € 0,0 0% € 0,5 3% 

Overige maatregelen 0,0 0% € 5,9 5% € 0,0 14% 
Totaal 58,2  € 131,0  € 14,0  

 
Kosten 
• De totaal benodigde investeringen bedragen € 131 mln 
• De jaarlijkse kosten (inclusief afschrijving van de investeringen) lopen in  deze periode op tot 

€ 14 mln per jaar in 2021 
Een deel van de maatregelen wordt uit andere beleidskaders ge(mede)financiert. Die bijdrage 
blijft buiten de beschouwing.  

 
Kosteneffectiviteit 
• De gemiddelde kosten van de maatregelen die kwantitatief bijdragen aan de zoetwater-

voorziening bedragen € 0,21/m3.   
 
Kostendragers 
Voorgesteld wordt om de investeringskosten voor deze fase  globaal als volgt te verdelen: 
• 67% voor rekening van de regionale overheden, regionale bedrijfsleven en regionale 

maatschappelijke organisaties totaal ca. € 87 mln 
• 33% voor rekening van het Rijk: totaal ca. € 44 mln 
 
 
2.2 Voorstellen voor de Korte Termijn 2e fase  
Voor de korte termijn tweede fase (2022 t/m2027) worden dezelfde 34 maatregelen in 
ogenschouw genomen. De “geen spijt’-maatregelen en maatregelen gericht op “kansen en 
innovaties” worden verder opgeschaald. Daarnaast verschuift de focus naar maatregelen gericht 
op een robuuster watersysteem en maatregelen met economisch perspectief.  
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Het totale overzicht met alle afzonderlijke maatregelen is terug te vinden in bijlage 2.  
In tabel 2 is het uitvoeringspakket voor de korte termijn – 2e fase samengevat. Uit de tabel blijkt 
het volgende: 
 
Effectiviteit  
• De effectiviteit van het totale maatregelenpakket neemt toe tot 137 miljoen m3 water/jaar.  
• 58 % daarvan hangt samen met geen spijt-maatregelen en het benutten van kansen en 

innovaties en 40% met maatregelen gericht op een robuust watersysteem en economisch 
perspectief. 2% komt voort uit accepteren en adapteren. 

• Voor de categorie “overige maatregelen” is de effectiviteit niet in m3 water uit te drukken. 
Deze maatregelen dragen op andere wijze bij aan een klimaatrobuust systeem (waterkwaliteit, 
scheepvaart, voorkomen hittestress). 

 
Tabel 2: Effectiviteit en kosten van het maatregelenpakket voor Oost-Nederland Korte 
termijn fase 2 (2022 t/m 2027) 

 Effectiviteit 
(Mm3) 

% Investeringskosten 
(mln €€) 

% Jaarlijkse kosten aan 
einde periode (mln €€) 

% 

Geen spijt maatregelen 40,8 30% € 41,1 17% € 7,4 20% 
Kansen en innovaties 38,5 28% € 62,5 26% € 9,9 27% 
Robuust watersysteem 31,5 23% € 85,9 35% € 8,4 23% 
Economisch perspectief 23,5 17% €22,1 9% € 4,9 13% 
Accepteren en adapteren 3,0 2% € 0,0 0% € 1,3 4% 
Overige maatregelen 0,0 0% € 31,7 13% € 4,9 13% 
Totaal 137,3  € 243,4  € 36,8  

 
Kosten 
• De totaal benodigde investeringen voor fase 2 bedragen € 243 mln; 
• De jaarlijkse kosten (inclusief afschrijving van de investeringen) lopen in  deze periode op tot 

€ 37 mln per jaar in 2027. 
Een deel van de maatregelen wordt uit andere beleidskaders ge(mede)financiert. Die bijdrage 
blijft buiten de beschouwing.  
 
Kosteneffectiviteit 
• De gemiddelde kosten van de maatregelen die in kwantitatieve zin bijdragen aan de 

zoetwatervoorziening bedragen € 0,23/m3.   
 
Kostendragers 
Voorgesteld wordt om de investeringskosten in deze fase  op dezelfde wijze te verdelen als voor 
fase 1:  
• circa 67% voor rekening van de regionale overheden en maatschappelijke partijen:  totaal ca. 

€ 162 mln 
• circa 33% voor rekening van het Rijk: totaal ca. € 81 mln 
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2.3 Het totale pakket voor de korte termijn voor regio Oost 
In tabel 3 is samengevat  wat het totale pakket voor de gehele korte termijn voor regio Oost 
oplevert: 
 
Tabel 3: opbrengsten totale pakket korte termijn (fase 1 en 2 van 2016 t/m 2027) voor 
regio Oost 

 Pakket Korte 
termijn fase 1 en 
2 (2016 t/m 2027) 

 Ter 
vergelijking 

 

Gemiddelde investeringskosten gedurende de 
planperiode   

€   31 mln/jaar    

Jaarlijkse lastenstijging: afschrijving, rente en 
beheer en onderhoud aan het eind van de 
planperiode (eind 2027) 

€   36 mln/jaar    

Effectiviteit  aan het eind van de planperiode 137 mln m3/jaar  70 mln m3/jaar Huidige jaarlijkse wateraanvoer in 
regio Oost  

Gemiddelde kosten-effectiviteit op basis van de 
jaarlijkse lasten aan het eind van de planperiode  
 

€ 0,23/m3  € 0,20/m3 Huidige kosten-effectiviteit 
beregenen uit grondwater 

Gemiddelde effectiviteit aan het eind van de 
planperiode gerekend over het gehele gebied* 

 14 mm/jaar  gemiddeld 
jaarlijks: 23 mm 
 
eens per 100 
jaar: 80 mm 

Gemiddeld jaarlijks vochttekort voor 
de landbouw in een gemiddeld jaar  
en in een extreem droog jaar** 

*In werkelijkheid worden de  maatregelen natuurlijk niet over het gehele gebied uitgesmeerd, maar daar waar ze het meest effectief 
zijn.  
**Het vochttekort in een gemiddeld jaar van 23 mm leidt tot verminderde opbrengst van 6% voor de landbouw, bij gelijk gehouden 
prijzen voor landbouwproducten is dit ± € 40 miljoen. Het vochttekort van 80 mm in een extreem droog jaar leidt tot een 
opbrengstderving van 21 % voor de landbouw, dit is ± € 150 miljoen (TAUW, 2012). 
 
 
Het totale kostenplaatje is samengevat in tabel 4. 
 
Tabel 4: investeringskosten en jaarlijkse kosten totale maatregelenpakket regio Oost voor 
de korte termijn (2016 t/m 2027) en voorgestelde verdeling investeringskosten Rijk/regio 
 

 
 
2.4 Voorstellen voor de Lange termijn regio Oost 
De benodigde investeringen op lange termijn zijn nog erg onzeker. Een globale inschatting is dat 
de extra jaarlijkse kosten voor de middellange termijn (2028-2050) voor regio Oost (in 2050) 
ongeveer 75 M€ bedragen.  
PM in volgende versie nader uit te werken 
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3. MAATREGELENPAKKETTEN REGIO ZUID 
In dit hoofdstuk wordt maatregelenpakketten voor de korte termijn (eerste fase 2016 t/m 2021 en 
tweede fase 2022 t/m 2027) beschreven voor regio Zuid en wordt een doorkijk gegeven naar de 
middellange termijn. Achtergrondinformatie bij deze pakketten is te vinden in bijlage 6. 
 
3.1 Voorstellen voor de Korte Termijn 1e fase  
In het uitvoeringspakket voor de korte termijn 1e fase gaat het in totaal om 37 maatregelen. De 
nadruk ligt daarbij (cf. de denklijn van §I.3.2)  op 'geen spijt'-maatregelen en maatregelen die 
“kansen en innovaties benutten”. Deze maatregelen worden op een grote oppervlakte uitgerold. 
Verder wordt een start gemaakt met maatregelen voor een robuuster watersysteem, maatregelen 
met economisch perspectief en maatregelen gericht op accepteren en adapteren.   
 

'Geen spijt'  (publiek) 
Kansen en innovaties (privaat)                                        
                                                                    
                                                                    Robuust en veerkrachtig watersysteem (publiek) 
                                                                    Economisch perspectief (privaat) 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                 Accepteren en adapteren 
 

     Korte termijn  1e fase                    Korte termijn 2e fase           Middellange termijn 
     (2016-2021)                     (2022-2027)             (2028-2050) 
 
 
Alle maatregelen worden zoveel mogelijk toegepast daar waar ze de grootste effectiviteit hebben. 
Dat komt de kosteneffectiviteit ten goede. Zo worden landbouwmaatregelen als eerste uitgevoerd 
in gebieden waar sprake is van de grootste droogteschade (zowel nu als in de toekomst). 
Daarnaast zijn de baten van een verbeterde bodemvochtvoorziening hoger in akkerbouw- en 
tuinbouwgebieden (kapitaalintensieve teelten) dan voor grasland en maïs. Hierdoor is een aantal 
maatregelen wel kosteneffectief voor akker- en tuinbouw, maar niet of minder voor 
melkveehouderij. Dit is in het pakket meegenomen. Deze uitwerking zal t.z.t. bij de 
implementatie in deelgebieden zijn beslag krijgen. 
 
In bijlage 3 is het uitvoeringspakket voor de korte termijn – 1e fase als volgt beschreven: 
• een korte omschrijving van de maatregelen;  
• de oppervlakte waarop de maatregel wordt toegepast;  
• de totale benodigde investering, alsmede de totale jaarlijkse kosten; 
• het percentage van deze kosten dat betrekking heeft op de zoetwatervoorziening (zie kader 

3); 
• de netto investering en de netto kosten per jaar; 
• de effectiviteit t.b.v. het verminderen van het vochttekort (m3 en mm/ha); 
• de kosteneffectiviteit (€€/m3). 
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Kader 3: kostentoedeling zoetwatervoorziening 
Een deel van de maatregelen heeft bredere doelen dan alleen de zoetwatervoorziening.  Dat is een logisch 
uitvloeisel van het feit dat is gezocht naar synergie met andere programma’s.  Soms vindt een maatregel zijn 
motivatie zelfs vooral vanuit andere doelen en lift de zoetwatervoorziening daarop mee. Daarom wordt de 
financiering van deze maatregelen geheel of gedeeltelijk toegerekend aan deze andere beleidssporen. Dat wordt  
per maatregel vertaald in een percentage van de kosten dat betrekking heeft op de zoetwatervoorziening.  Bij de 
kostenberekening wordt uitgegaan van het deel dat is toe te schrijven aan de zoetwatervoorziening.  
 
Voorbeelden: 
• Maatregelen in stedelijk gebied als afkoppelen en infiltreren  hebben maar beperkt effect op droogteproblemen als 

gevolg van klimaatverandering. Het sec ten behoeve van droogte/-hittestress uitvoeren van deze maatregelen  
is veelal niet doelmatig. De motivatie om  deze maatregel toch te nemen komt voort uit andere opgaven, zoals 
de stedelijke wateropgave, het beperken van wateroverlast, de basisinspanning voor de riolering, het ontlasten 
van rioolwaterzuiveringen en het voeden van beken/oppervlaktewater. Op basis van expert-judgement is 
voor afkoppelen en infiltreren (code S1) het kostenaandeel t.b.v. de zoetwatervoorziening ingeschat op 10%7. 

• De mogelijkheden voor aanleg van een gescheiden rioolstelsel liggen vooral in nieuw stedelijk gebied, waar de 
toepassing van genoemde maatregelen veelal al ‘common practice’ is. Derhalve is het kostenaandeel 
zoetwatervoorziening voor deze maatregel (code S2) gesteld op 0%. 

• Realisatie van groenblauwe structuren in stedelijk gebied krijgt grotendeels zijn beslag vanuit het kader van  
herstructurering, met opgaven/doelen als voorkomen wateroverlast, waterkwaliteit op peil houden, verhogen 
beleving en recreatieve waarde. Meer stedelijk groen levert ook een bijdrage aan het voorkomen van 
hittestress. Net als bij afkoppelen en infiltreren geldt dat in bestaand stedelijk gebied meegekoppeld wordt 
met maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van genoemde opgaven/doelen. Het kostenaandeel voor 
de bestaande stad tbv de zoetwatervoorziening is ingeschat op 10%. (tabel 1 en 2, code S4). In geval van 
nieuwbouw is het uitgangspunt dat er klimaatbestendig wordt ontwikkeld. Derhalve is voor nieuwbouw het 
kostenaandeel zoetwatervoorziening voor deze maatregel (code S3) gesteld op 0%.      

• Uitvoeren van de PAS heeft als hoofddoel vermindering van de ecologische gevolgen van stikstofdepositie, maar 
leidt ook tot het opheffen van verdroging in en rondom Natura2000-gebieden.  Het kostenaandeel 
zoetwatervoorziening voor deze maatregel (code N2) is gesteld op 0%.   

• Uitvoering van KRW-maatregelen richt zich in eerste instantie op verbetering van de waterkwaliteit. Maar diverse 
maatregelen zijn zowel gunstig voor waterkwaliteit als voor de zoetwatervoorziening. Met name het 
vasthouden en bergen van water leidt tot een geleidelijker afvoerverloop, wat gunstig is voor de aquatische 
natuurwaarden en zoetwatervoorziening. Het kostenaandeel zoetwatervoorziening voor deze maatregel (code 
N3) is gesteld op 0%.   

• Verbeteren van de bodemstructuur en verhogen van het organische stofgehalte van de bodem leiden tot beter vasthouden van 
water, maar de motivatie voor deze maatregel komt evenzeer voort uit een betere benutting van meststoffen, 
minder ziekten en plagen en daarmee een hogere opbrengst.  Het kostenaandeel zoetwatervoorziening voor 
deze maatregel (codeL3 en L4) is gesteld op 30%.   

• Robuuster inrichten van beekdalen heeft vele doelen: waterveiligheid, natuur, KRW, landbouw, landschap, recreatie 
en zoetwatervoorziening. Het kostenaandeel zoetwatervoorziening voor deze maatregel (codeA6) is gesteld 
op 50%.   

 
Daarnaast is er soms sprake van staand of autonoom beleid. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bestaande plannen 
voor renovatie van de sluis bij Eefde. De kosten daarvan rekenen we niet toe aan de zoetwatervoorziening. Wel 
kunnen zoetwaterwensen worden meegenomen in de dimensionering van de aanpassingen (op dit moment maakt 
uitbreiding van de gemaalcapaciteit geen onderdeel uit van het renovatieproject)..  

 
 
 
 
  

                                                        
7 PM: bron vermelden. 
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Het totale overzicht met alle afzonderlijke maatregelen is terug te vinden in bijlage 3.  Dat is in 
tabel 5 samengevat. Uit tabel 5 is het volgende af te leiden: 
 
Effectiviteit  
• De totale effectiviteit van dit maatregelenpakket bedraagt 45 miljoen m3 water/jaar. Om een 

idee te krijgen van de orde van grootte : de huidige wateraanvoer in regio Zuid bedraagt ca. 
40 miljoen m3/jaar. 

• 57% daarvan komt voort uit geen spijt-maatregelen en het benutten van kansen en innovaties 
en 33% uit maatregelen gericht op een robuust watersysteem en maatregelen gericht op 
economisch perspectief. 9% komt voort uit accepteren en adapteren . 

• Voor de categorie “overige maatregelen” is de effectiviteit nauwelijks in m3 water uit te 
drukken. Deze maatregelen dragen op andere wijze bij aan een klimaatrobuust systeem 
(waterkwaliteit, scheepvaart, voorkomen hittestress). 
 

Tabel 5: Effectiviteit en kosten van het maatregelenpakket voor Zuid-Nederland Korte 
termijn fase 1 (2016 t/m 2021) 

 Effectiviteit 
(Mm3) 

% Investeringskosten 
(mln €€) 

% Jaarlijkse kosten aan 
einde periode (mln €€) 

% 

Geen spijt maatregelen 11,1 24% € 32,2 20% € 2,9 17% 
Kansen en innovaties 14,9 33% € 44,5 28% € 4,5 26% 
Robuust watersysteem 11,9 26% € 68,7 43% € 4,7 27% 
Economisch perspectief 3,4 7% € 8,4 5% € 1,2 7% 
Accepteren en 
adapteren 

3,9 9% € 0,0 0% € 2,0 12% 

Overige maatregelen 0,2 1% € 5,6 4% € 2,0 12% 
Totaal 45,4  € 159,4  € 17,3  

 
 
Kosten 
• De totaal benodigde investeringen bedragen € 159 mln 
• De jaarlijkse kosten (inclusief afschrijving van de investeringen) lopen in  deze periode op tot 

€ 17,3 mln per jaar in 2021 
Een deel van de maatregelen wordt uit andere beleidskaders ge(mede)financiert. Die bijdrage 
blijft buiten de beschouwing.  

 
Kosteneffectiviteit 
• De gemiddelde kosten van de maatregelen die kwantitatief bijdragen aan de zoetwater-

voorziening bedragen € 0,34/m3.   
 
Kostendragers 
Voorgesteld wordt om de investeringskosten voor deze fase  globaal als volgt te verdelen: 
• 67% voor rekening van de regionale overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen 

(volgens een nader te bepalen verdeelsleutel): totaal ca. € 106 mln; 
• 33% voor rekening van het Rijk: totaal ca. € 53 mln. 
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3.2 Voorstellen voor de Korte Termijn 2e fase  
Voor de korte termijn tweede fase (2022 t/m 2027) worden dezelfde 37 maatregelen in 
ogenschouw genomen. De “geen spijt’-maatregelen en maatregelen gericht op “kansen en 
innovaties” worden verder opgeschaald. Daarnaast verschuift de focus naar maatregelen gericht 
op een robuuster watersysteem en maatregelen met economisch perspectief.  
 
Het totale overzicht met alle afzonderlijke maatregelen voor de korte termijn – 2e fase is terug te 
vinden in bijlage 4.  In tabel 6 is dit pakket samengevat. Uit de tabel blijkt het volgende: 
 
Effectiviteit  
• De effectiviteit van het totale maatregelenpakket neemt toe tot 94 miljoen m3 water/jaar.  
• 51 % daarvan hangt samen met geen spijt-maatregelen en het benutten van kansen en 

innovaties en 31% uit maatregelen gericht op een robuust watersysteem en economisch 
perspectief. 8% Komt voort uit accepteren en adapteren. 

• Voor de categorie “overige maatregelen” is de effectiviteit niet in m3 water uit te drukken. 
Deze maatregelen dragen op andere wijze bij aan een klimaatrobuust systeem (waterkwaliteit, 
scheepvaart, voorkomen hittestress). 

 
Tabel 6: Effectiviteit en kosten van het maatregelenpakket voor Zuid-Nederland Korte 
termijn fase 2 (2022 t/m 2027) 

 Effectiviteit 
(Mm3) 

% Investeringskosten 
(mln €€) 

% Jaarlijkse kosten aan 
einde periode (mln €€) 

% 

Geen spijt maatregelen 19,7 21% € 23,3 10% € 5,0 13% 
Kansen en innovaties 28,3 30% € 44,4 19% € 9,0 23% 
Robuust watersysteem 31,9 24% € 137,8 60% € 15,6 40% 
Economisch perspectief 6,4 7% € 12,9 6% € 2,6 7% 
Accepteren en 
adapteren 

7,9 8% € 0,0 0% € 4,0 10% 

Overige maatregelen 0,4 0% € 11,0 5% € 3,0 8% 
Totaal 94,5  € 229,4  € 39,3  

 
 
Kosten 
• De totaal benodigde investeringen voor fase 2 bedragen € 229 mln 
• De jaarlijkse kosten (inclusief afschrijving van de investeringen) lopen in  deze periode op tot 

€ 39 mln per jaar in 2027 
Een deel van de maatregelen wordt uit andere beleidskaders ge(mede)financiert. Die bijdrage 
blijft buiten de beschouwing.  
 
Kosteneffectiviteit 
• De gemiddelde kosten van de maatregelen die in kwantitatieve zin bijdragen aan de 

zoetwatervoorziening bedragen € 0,38/m3.   
 
Kostendragers 
Voorgesteld wordt om de investeringskosten in deze fase  globaal als volgt te verdelen: 
• 67% voor rekening van de regionale overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen: 

totaal ca. € 154 mln; 
• 33% voor rekening van  het Rijk: totaal ca. € 76 mln 
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3.3 Het totale pakket voor de korte termijn voor regio Zuid 
In tabel 7 is samengevat wat  het totale pakket voor de gehele korte termijn voor regio Zuid 
oplevert: 
 
Tabel 7: opbrengsten totale pakket korte termijn (fase 1 en 2 van 2016 t/m 2027) voor 
regio Zuid 

 Pakket Korte 
termijn fase 1 en 
2 (2016 t/m 2027) 

 Ter 
vergelijking 

 

Gemiddelde investeringskosten gedurende de 
planperiode   

€   32 mln/jaar    

Jaarlijkse lastenstijging: afschrijving, rente en 
beheer en onderhoud aan het eind van de 
planperiode (eind 2027) 

€   39 mln/jaar    

Effectiviteit  aan het eind van de planperiode 94 mln m3/jaar  40 mln m3/jaar Huidige jaarlijkse wateraanvoer in 
regio Zuid  

Gemiddelde kosten-effectiviteit op basis van de 
jaarlijkse lasten aan het eind van de planperiode  
 

€ 0,38/m3  € 0,20/m3 Huidige kosten-effectiviteit 
beregenen uit grondwater 

Gemiddelde effectiviteit aan het eind van de 
planperiode gerekend over het gehele gebied* 

 15 mm/jaar  gemiddeld 
jaarlijks: 23 mm 
 
eens per 100 
jaar: 80 mm 

Gemiddeld jaarlijks vochttekort voor 
de landbouw in een gemiddeld jaar  
en in een extreem droog jaar** 

*In werkelijkheid worden de  maatregelen natuurlijk niet over het gehele gebied uitgesmeerd, maar daar waar ze het meest effectief 
zijn.  
**Het vochttekort in een gemiddeld jaar van 23 mm leidt tot verminderde opbrengst van 6% voor de landbouw, bij gelijk gehouden 
prijzen voor landbouwproducten is dit ± € 40 miljoen. Het vochttekort van 80 mm in een extreem droog jaar leidt tot een 
opbrengstderving van 21 % voor de landbouw, dit is ± € 150 miljoen (TAUW, 2012). 
 
 
Het totale kostenplaatje voor de gehele korte termijn (2016 t/m 2027) is samengevat in tabel 8. 
 
Tabel 8: investeringskosten en jaarlijkse kosten totale maatregelenpakket regio Zuid voor 
de korte termijn (2016 t/m 2027) en voorgestelde verdeling investeringskosten Rijk/regio 

 
 
 
3.4 Voorstellen voor de Lange termijn regio Zuid 
De benodigde investeringen op middellange termijn zijn nog erg onzeker. Een globale inschatting 
is dat de extra jaarlijkse kosten voor de lange termijn (2029-2050) voor  regio Zuid (in 2050) 
ongeveer 80M€ bedragen.  
PM in volgende versie nader uit te werken 
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DEEL III 
 
INSTRUMENTARIUM 
 
Dit deel gaat over hoe we er voor kunnen zorgen dat de plannen ook werkelijkheid worden. Dan 
gaat het zowel om de verankering van de maatregelen in beleid als om de vorming van coalities: 
partijen die gezamenlijk het eigenaarschap voor uitvoering en uitrol van (een) bepaalde 
(maatregel(en) voor hun rekening nemen. Het gaat hierbij om het leggen van een relatie tussen de 
maatregelen van deel II en de instrumenten die overheden en maatschappelijke organisaties ten 
dienste staan om de maatregelen te verankeren in hun beleidsvorming en de voorbereiding van 
uitvoering. 
 
In bijlage 8 en 9)  zijn de maatregelen en de beleidsinstrumenten aan elkaar gekoppeld, zodat in 
één oogopslag duidelijk is waar maatregelen zouden moeten landen en hoe en door wie ze 
gefinancierd zouden moeten worden. Over de instrumenten kan nog het volgende worden 
opgemerkt: 
 
 
1.1 Watergerelateerd instrumentarium 
Het watergerelateerde instrumentarium valt voor een groot deel binnen de reguliere taken van de 
betrokken decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten). Denk daarbij aan: 
• herinrichting en het robuust maken van het watersysteem (waterschappen),  
• investeringen in het landelijk gebied en in natuurontwikkeling (provincies), 
• aanpassing van het rioolstelsel, stedelijk watersysteem en groenbeleid (gemeenten).  
 
Via dit instrumentarium wordt een optimale inrichting van het watersysteem en de ruimte 
nagestreefd, gericht op het zo goed mogelijk vasthouden en distribueren van het beschikbare 
water. Deze inrichting wordt aan alle kanten ingekaderd en afgewogen vanuit risico’s op 
wateroverlast, de verschillende belangen die verschillende watercondities vragen, etc. 
 
Ook van de niet-overheden mag verwacht worden dat zij zich binnen hun eigen mogelijkheden 
en verantwoordelijkheidsbereik inzetten om het eventuele probleem van tekort aan water zo klein 
mogelijk te maken. Specifieker gaat het om:  
• de drinkwatersector kan een belangrijke bijdrage leveren vanuit de zorg voor een veilige 

drinkwatervoorziening, in de eerste plaats binnen grondwaterbeschermingsgebieden, maar 
ook door een rol te spelen bij transport en opslag van water. Tevens kan vanuit de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de drinkwatersector meegewerkt worden bij het 
robuuster maken van het watersysteem. Daarvan profiteert de sector uiteindelijk ook zelf. 
Ook hier geldt dat het vooral gaat om de inzet van bestaand en regulier instrumentarium, 
gericht op sparen en aanvoeren. 

• afzonderlijke grondeigenaren, met name de agrarische sector, kunnen een rol spelen 
door lokale interventies in het watersysteem op basis van door henzelf opgestelde 
bedrijfswaterplannen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van reguliere investerings- en 
beheerbudgetten, eventueel ondersteund vanuit GLB/POP3 (zie ook paragraaf III.4). De 
agrarische sector heeft aangegeven zich daar in het kader van het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer actief in te willen opstellen. Dat bestrijkt de hele trits. 

• beheerders van natuurterreinen kunnen een rol spelen bij het klimaatrobuuster maken van 
het natuurbeleid. Met het project Natuurlijke Klimaatbuffers doen zij dat feitelijk al. Daarmee 
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wordt niet alleen water gespaard, ook worden waar mogelijk de aanvoermogelijkheden vanuit 
natuurgebieden naar omliggend agrarisch gebied vergroot. Desondanks moet worden 
overwogen welke natuurdoeltypen niet meer houdbaar zijn bij klimaatverandering en welke 
andere doeltypen extra of nieuwe kansen bieden. Natuur- en milieueducatie kan hierin een 
ondersteunende en draagvlakversterkende rol spelen (bijv. vanuit het nationale natuur- en 
educatieprogramma Duurzaam Door). Hier is overigens ook een rol voor het Rijk weggelegd 
(zie III.2.3). 

• Ook de scheepvaart (zowel beroeps- als recreatievaart) heeft belang bij combinatie met 
andere (zoetwater)belangen. In samenwerking met RWS en provincies kunnen oplossingen 
als terugpompen van sluiswater, verminderde lek van sluizen en kleinere diepgang van 
schepen in droge perioden, helpen om de uitdagingen het hoofd te bieden. Hier gaat het om 
sparen, behouden en optimaliseren van de huidige aanvoer en accepteren.  

 
Als regio’s Oost en Zuid willen we een groot deel van de knelpunten oplossen of voorkomen, 
door in te zetten op zelfvoorzienendheid, inclusief het accepteren van onvermijdelijk tekorten in 
extreem droge perioden. Dat is een serieuze paradigmaverschuiving. Om deze uitdaging het 
hoofd te bieden vinden we het belangrijk om met de rijksoverheid afspraken te maken over:  
• Optimalisatie van wateraanvoer vanuit het hoofdwatersysteem. 's Rijks belangrijkste instrument hiertoe 

is het Deltaprogramma. Via de Deltabeslissingen zou het Rijk moeten garanderen dat: 
- de huidige afvoerverdeling van het Rijnwater in stand blijft (relatie met deelprogramma 

Rivieren en IJsselmeergebied); 
- de huidige onttrekking van water aan de IJssel en het IJsselmeer voor de 

zoetwatervoorziening van de hoge zandgronden in Oost-Nederland in stand blijft en 
ruimte geboden wordt voor extra ontrekking in de orde van 10% voor verdere 
optimalisatie(relatie met deelprogramma Rivieren en IJsselmeergebied); 

- vanuit de Maas water beschikbaar blijft voor die delen van de zuidelijke zandgronden die 
van daaruit ook nu van water worden voorzien, inclusief de hiervoor genoemde 
optimalisatie (relatie deelprogramma Rivieren). 

• Internationale afspraken met onze bovenstrooms gelegen internationale buren over de waterafvoer van de Rijn 
en (vooral) de Maas. Maar het geldt ook voor afspraken rond grensoverschrijdende regionale 
wateren als de Dommel en de Overijsselse Vecht. Wij verwachten dat deze garanties zoveel 
mogelijk in Deltabeslissingen worden vastgelegd.  

• Inzet van financiële middelen daar waar het gaat om regionale maatregelen in relatie met het 
hoofdsysteem, innovaties en maatregelen die betekenis hebben voor nationale doelen.  

• Toekomstgerichte aanpassing van natuurdoeltypen en natuurwetgeving Dat impliceert ook dat het nodig 
is om bij de EU een meer adaptieve natuurbenadering in het kader van N2000 te 
bewerkstelligen.  

 
 

1.2 Ruimtelijke ordeningsinstrumentarium 
Het is zaak om de zoetwatervoorziening zo goed mogelijk te positioneren binnen de ruimtelijke 
ordeningskaders. Inzet is er voor te zorgen dat de zoetwatervoorziening een volwaardige positie 
krijgt binnen de bestaande ruimteclaims in de regio’s. Hierbij gaat het niet alleen om het 
verbeteren van de zoetwatervoorziening in droge tijden, maar om de klimaatrobuuste inrichting 
van gebieden. We doen dit door gebruik te maken van een integrale aanpak, van beleid tot 
uitvoering, waarbij aansluiting wordt gezocht bij andere ruimtelijke claims. 
 
Om de zoetwatervoorziening zo goed mogelijk te positioneren moet helder gemaakt worden wat 
de wateropgave is en wat de ruimtelijke consequenties van die wateropgave zijn. Hierbij moet 
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rekening worden gehouden met gebiedsspecifieke kenmerken en bestaande perspectieven, 
functies en structuren.  

 
Uit een eerste verkenning volgt dat het bestaande R.O. instrumentarium van provincies en 
gemeenten in Oost en Zuid Nederland al vele mogelijkheden biedt om ruimte te bieden voor 
zoetwater.  
 
Wij streven ernaar om klimaatbestendigheid (en daarmee dus ook de zoetwatervoorziening) als 
mede-ordenend principe op te nemen in de ruimtelijke ordening. Ruimtelijke keuzes ten aanzien 
van de zoetwatervoorziening zijn het resultaat van een afwegingsproces. In dit proces zoeken we 
op verschillende niveaus actief naar koppelingen met andere doelen, functies en ruimteclaims, 
bijvoorbeeld EHS, Natura2000, landbouw, KRW, stedelijke (her)ontwikkeling, infrastructuur of 
duurzame energievoorziening: 
• Strategisch/structuurniveau: provincies formuleren in samenspraak met waterschappen en 

gebiedspartners een visie of perspectief op de lange termijn om te komen tot een robuust 
watersysteem – voor zover nog niet beschikbaar. In deze visies wordt in samenhang met 
gebiedstypen op hoofdlijnen beschreven hoe het waterbeheer zich dient te ontwikkelen, 
welke inrichting van het watersysteem gewenst is en hoe deze zich verhouden tot de 
verwachte klimatologische ontwikkelingen; 

• Gebiedsopgaven: vervolgens moeten deze visies of perspectieven doorwerken in de 
beleidsplannen en regels van provincies, gemeenten en waterschappen. Dat kan door deze 
visies of perspectieven gebiedsgericht en concreet te alloceren aan bijvoorbeeld een locatie of 
een gebiedstype. Provincies en waterschappen stellen zich in samenspraak met 
gebiedspartners de vraag welke zoetwatermaatregelen op welke wijze gebiedsspecifiek 
worden ingebed in de bestaande ruimtelijke ordening. Moeten de regio’s bijvoorbeeld 
gebiedsdelen anders gaan inrichten? Moeten zij aanvullende eisen stellen in specifieke 
gebiedstypen, zoals het voorkomen van bebouwing in beekdalen of het voorschrijven van 
grasland in beekdalen? Het is zaak om in deze fase daadwerkelijk concrete koppelingen te 
maken tussen zoetwatermaatregelen en andere ruimteclaims, zoals stedelijke ontwikkeling en 
infrastructuur. Nieuwe infrastructuur kan in het kader van bijvoorbeeld compensatieplicht 
veel baat hebben bij het creëren van natuur en waterberging; 

• Concrete planologische inpassing van zoetwatermaatregelen vergt een blik op het beschikbare 
instrumentarium. Zoetwatermaatregelen die leiden tot een ruimtelijke verandering moeten 
worden verankerd in bestemmingsplannen, al dan niet gecombineerd met ruimtelijke 
veranderingen voortkomend uit andere sporen. Grondruil is mogelijk via wettelijke kaders 
van de WILG, of op eigen initiatief. De regio’s Zuid en Oost ondersteunen grondruil actief 
(bijvoorbeeld: www.kavelruildrenthe.nl). Een laatste instrumenten zijn de vergunningsstelsels  

 
Daarbij geldt als uitgangspunt dat alle maatregelen steeds moeten leiden tot het behoud of de 
versterking van landschappelijke waarden en de ruimtelijke kwaliteit. Een ander belangrijk 
aandachtspunt is de relatie met de op handen zijnde Omgevingswet. 
 
 
1.3 Financieel instrumentarium 
Een aanzienlijk  deel van de financiering van de benodigde maatregelenpakketten zal komen uit 
de eigen financiële middelen van de decentrale overheden. Omwille van de nog te doorlopen 
democratische besluitvorming kan er nog geen onvoorwaardelijk financieel commitment worden 
afgegeven voor de financiering daarvan. Uiteindelijk zullen aan de algemene besturen 
concept(meerjaren)begrotingen worden voorgelegd, waarin ieders aandeel in deze kosten is 
opgenomen. Dit uiteraard voor zover de algemene financieel-economische omstandigheden en 
beleidsmatige financiële kaders (zoals de Wet Houdbare OverheidsFinanciën) dat toelaten.  

http://www.kavelruildrenthe.nl/
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De samenwerkende maatschappelijke organisaties en koepels van bedrijven hebben binnen de 
marges van hun bestuurlijke mogelijkheden dezelfde intentie.  
 
Er zijn echter in het Uitvoeringsprogramma ook maatregelen opgenomen die bijdragen aan 
nationale belangen.Voor dergelijke maatregelen en de investeringen die daarmee gemoeid zijn 
doen de regio's Zuid en Oost een beroep op rijksmiddelen.  
 
Wij zijn namelijk van mening dat dit UP bijdraagt aan nationale belangen. Door de aanpak die we 
hebben gekozen: 
• leggen we vanuit ons gebied een veel kleinere claim op het Hoofdwatersysteem dan wanneer 

de effecten van klimaatverandering zouden moeten worden opgevangen met extra toevoer 
vanuit dat HWS. Wij vergroten onze zelfvoorzienendheid fors, beperken daardoor de claim 
op water vanuit het HWS tot 20% van het Maaswater en 27,5% van het IJsselwater, zoals nu.  

• blijft hoogwaardige land- en tuinbouw floreren en door een betere concurrentiepositie 
bijdragen aan de nationale welvaart, blijven recreatie- en natuurgebieden van nationaal belang 
bijdragen aan het nationale welzijn en aan andere wateraspecten (KRW, Klimaatbestendige 
Stad, enz). Door innovatie en verspreiding van kennis worden exporteerbare oplossingen 
geboden voor klimaatverandering. 
 
 

1.4 Governance 
Alle betrokken partijen hebben de intentie dit investeringsprogramma op basis van de daaraan 
ten grondslag liggende strategie tot uitvoering te brengen. Commitment daarvoor, het 'organisatie 
arrangement' zoals DPZW dat noemt, bewerkstellingen we door: 
• als eerste stap een 'aanbod' van de kant van de dagelijkse besturen van de in ons gebied 

gelegen overheden: provincies en waterschappen en enkele gemeenten, uit te brengen in 
februari 2014; 

• als tweede stap het opstellen en draagvlak voor voorbereiden van een Intentieverklaring, 
waarin overheden én maatschappelijke partners zich vastleggen op uitvoering van dit UP 
voor de periode tot 2028; 

• als derde (parallelle) stap het zoeken van draagvlak voor de inhoud van de Intentieverklaring 
bij de algemene besturen van betrokken overheden, zodat de Intentieverklaring ook werkelijk 
getekend kan worden in april 2014. 'Aanbod' en Intentieverklaring vormen samen de basis 
voor ons aandeel in de Deltabeslissing van medio 2014; 

• als vierde stap inpassing van alle geaccepteerde maatregelen uit dit UP in de planfiguren van 
overheden en niet-overheden, conform de kruistabellen die als bijlage aan dit deel III zijn 
toegevoegd. Dit proces doorlopen we in de tweede helft van 2014. Daarmee is afstemming 
met het proces van de tweede generatie Stroomgebiedbeheerplannen zeker gesteld. 
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Subbijlage 1 concept 12 februari 2014

 Maatregelen Oost Nederland Korte termijn 1e fase (2016 t/m 2021)

code maatregel

Indicatieve 
opper-
vlakte (ha)

Investerings-
kosten (€€)

Jaarlijkse 
kosten (€€) % zoetw

Investerings-
kosten (€€)

Jaarlijkse 
kosten (€€)

Effectiviteit
 in 2021
(Mm³)

Effectiv.
(mm/ha) in 
2021

Kosten-
effectiviteit
€/m3

Geen spijt maatregelen  €     41.140.000  €     3.732.600 20,84
A1a Behouden huidige wateraanvoer 289.000 -€                   -€                  0% -€                   -€                 0,0 0 0,00
N2 Programmatische aanpak stikstof (PAS) (opheffen verdroging) 70.000 350.000.000€    31.500.000€     0% -€                   -€                 9,8 14 0,00
N3 Uitvoeren KRW-maatregelen** 600 km 125.000.000€    11.250.000€     0% -€                   -€                 Overig* 0 nvt
L1 Tijdelijke peilopzet voorafgaand aan een droge periode 20.000 -€                   30.000€            100% -€                   30.000€           0,8 4 0,04

A3
Peil optimaliseren: dynamisch peilbeheer door slimmer 
ontwerp/sturing watersysteem (niet beekdalen) 90.000 2.500.000€        225.000€          100% 2.500.000€        225.000€         1,8 2 0,13

A2
Seizoensberging in wateraanvoergebieden: In detailwaterlopen 
(niet beekdalen) dmv stuwtjes. 70.000 64.400.000€      5.796.000€       60% 38.640.000€      3.477.600€      8,4 12 0,41

Kansen en innovaties  €     30.475.000  €     3.662.750 17,78
L4 Verbeteren bodemstructuur / grasland 70.000 -€                   -€                  30% -€                   -€                 7,7 11 0,00
L3 Verbeteren bodemstructuur / akkerbouw 30.000 -€                   3.000.000€       30% -€                   900.000€         3,3 11 0,27

L6
Efficiënter beregenen - slimmer beregenen o.b.v. veld- of 
satellietwaarnemingen 10.000 -€                   20.000€            100% -€                   20.000€           1,0 10 0,02

A5 Conservering: vergroten grondwatervoeding op perceel niveau 35.000 28.000.000€      2.520.000€       100% 28.000.000€      2.520.000€      4,9 14 0,51
N1 Naaldbos omzetten buiten N2000 (naar heide of loofbos) 5.500              9.900.000€        891.000€          25% 2.475.000€        222.750€         0,9 16             0,25
D2 Hergebruik spoelwater drinkwaterwinning

Robuust watersysteem  €     26.930.000  €     1.375.200 4,90
A1b Optimaliseren wateraanvoer ( 5% capaciteitsuitbreiding) 2.000 1.650.000€        148.500€          100% 1.650.000€        -€                 0,5 25 0,30
S1 Afkoppelen verhard oppervlak 600 180.000.000€    7.200.000€       10% 18.000.000€      720.000€         2,1 350 0,34

A4
Conservering  in vrij-afwaterende gebieden: drainagebasis 
verhogen in detailwatergangen (niet beekdalen) 0 -€                   -€                  60% -€                   -€                 0,0 0 0,00

A6
Beekdalen robuust inrichten:drainagebasis+ aanpassen 
peilbeheer + tijdelijke waterberging op maaiveld 2.000 3.600.000€        324.000€          50% 1.800.000€        162.000€         0,4 21 0,40

N5
Waterberging in oppervlaktewater in gebieden met minder 
kritische natuurdoelen 500 400.000€           36.000€            100% 400.000€           36.000€           1,0 200 0,04

N4
Water vasthouden in grondwater in gebieden met minder 
kritische natuurdoelen 6.350 5.080.000€        457.200€          100% 5.080.000€        457.200€         0,9 14 0,51

N6 Vergroten wateraanvoer naar laagveenreservaten 0 -€                   -€                  0% -€                   -€                 0,0 0 0,00

Economisch perspectief  €     26.550.000  €     2.762.500 13,72
L8b Toename bestaande beregening met 5% 60.000 -€                   340.000€          100% -€                   340.000€         1,7 3 0,20
L7 Uitbreiden beregening uit oppervlaktewater 6.000 7.500.000€        675.000€          100% 7.500.000€        675.000€         3,4 57 0,20
L8a Uitbreiden areaal beregening uit grondwater 15.000 18.750.000€      1.687.500€       100% 18.750.000€      1.687.500€      8,6 57 0,20
L5 Efficiënter beregenen - druppelirrigatie i.p.v. beregenen 500 1.000.000€        200.000€          30% 300.000€           60.000€           0,0 8 1,60

Accepteren en adapateren  €                    -    €        450.000 1,00
L2 Optimalisatie gewaskeuze - 15.000 -€                   900.000€          50% -€                   450.000€         1,0 7 0,45

Overige maatregelen*  €       5.900.000  €     2.031.000 0,00

N7 Verbinden van natuurgebieden (robuustheid vergroten) 0 -€                   -€                  0% -€                   -€                 0 0 0
S2 Aanleg van gescheiden stelsel in nieuw stedelijk gebied Bestaand beleid -€                   -€                  0% -€                   -€                 Overig* 0 nvt
S3 Groenblauwe structuren in nieuw stedelijk gebied Bestaand beleid -€                   -€                  0% -€                   -€                 Overig* 0 nvt
S4 Groenblauwe structuren in bestaand stedelijk gebied 100 5.000.000€        450.000€          10% 500.000€           45.000€           Overig* 0 nvt
SR1 Wateraanvoer t.b.v. bevaarbaar houden (en stabiliteit kades) onderdeel A1 onderdeel onderdeel 100% bestaande geldst bestaande gelds Overig* -            nvt
SR2 Zuinig schutten bij sluizen pm pm pm pm pm pm Overig* -            nvt

SR3 Renovatie scheepvaartsluis en gemaal Eefde *** 1 stuk ng
1e helft 2014 -€                  0% -€                   -€                 0 0 0

SR4
Optimaliseren waterhuishouding + inrichting zwemplassen 9 
stuks 9 stuks 5.400.000€        486.000€          100% 5.400.000€        486.000€         Overig* -            nvt

NF1
Niet-fysieke maatregelen: beleidskaders, planvorming, 
communicatie/educatie, themakaarten sted geb nvt -€                   500.000€          100% - 500.000€         Overig* -            nvt

NF2 Onderzoek nvt -€                   1.000.000€       100% - 1.000.000€      Overig* -            nvt

Totaal 808.180.000 69.636.200 130.995.000€    
Jaarlijks 14.014.050€    58.235.500

Jaarl. kosten maatr met effectiviteit in m3 11.983.050€   
Daarvan jaarl. Effectiviteit in m3 58.235.500
Daarvan gemiddelde kosteneffectiviteit in eur/m3 0,21

*   De effectiviteit van deze maatregelen is niet in m3 water uit te drukken, maar leidt op andere wijze tot een klimaatrobuuster systeem (bijv. verkoeling, behoud waterkwaliteit, scheepvaart e.d.). 
** Maatregelen A2, A3 en A5 zorgen voor een robuuster watersysteem en leveren daarmee ook een bijdrage aan KRW-doelen. Het % bijdrage vanuit zoetwater is daarom bij maatregel N3 op nul gesteld. De N3-
maatregelen dienen echter wel  opnieuw beschouwd te worden vanuit het oogpunt van zoetwatervoorziening.
*** De renovatie van scheepvaartsluis en aanvoergemaal Eefde komt tot stand in een apart traject, waarvoor rijk en regionale partijen financiering hebben geregeld. De aanvoercapaciteit gaat van 14 naar 21 m3/s

Totale kosten Kosten toegerekend aan 
zoetwater

Effectiviteit



Subbijlage 2 concept 12 februari 2014

 Maatregelen Oost Nederland Korte termijn 2e fase (2022 t/m 2027)

code maatregel

Indicatieve 
opper-
vlakte (ha)

Investerings-
kosten (€€)

Jaarlijkse 
kosten (€€) % zoetw

Investerings-
kosten (€€)

Jaarlijkse 
kosten (€€)

Effectiviteit
 in 2021
(Mm³)

Effectiv.
(mm/ha) in 
2021

Kosten-
effectiviteit
€/m3

Geen spijt maatregelen  €         41.140.000  €      7.435.200 40,84
A1a Behouden huidige wateraanvoer 289.000 0 0 0% 0 0 0,0 0 0,00
N2 Programmatische aanpak stikstof (PAS) 70.000 350.000.000 63.000.000 0% 0 0 19,6 14 0,00
N3 Uitvoeren KRW-maatregelen ** 600 km 125.000.000     22.500.000   0% -                         -                   Overig* -              nvt
L1 Tijdelijke peilopzet voorafgaand aan een droge periode 20.000 0 30.000 100% 0 30.000 0,8 4 0,04

A3
Peil optimaliseren: dynamisch peilbeheer door slimmer 
ontwerp/sturing watersysteem 90.000 2.500.000 450.000 100% 2.500.000 450.000 3,6 2 0,13

A2
Seizoensberging in wateraanvoergebieden: In detailwaterlopen 
(niet beekdalen) door middel van stuwtjes 70.000 64.400.000 11.592.000 60% 38.640.000 6.955.200 16,8 12 0,41

Kansen en innovaties  €         62.475.000  €      9.895.500 38,46
L4 Verbeteren bodemstructuur grasland 60.000 0 0 30% 0 0 14,3 11 0,00
L3 Verbeteren bodemstructuur akkerbouw 20.000 0 5.000.000 30% 0 1.500.000 5,5 11 0,27

L6
Efficiënter beregenen - slimmer beregenen o.b.v. veld- of 
satellietwaarnemingen 5.000            -                   30.000          100% -                         30.000              1,5 10               0,02

A5 Conservering: vergroten grondwatervoeding op perceel niveau 75.000 60.000.000 7.920.000 100% 60.000.000 7.920.000 15,4 14 0,51
N1 Naaldbos buiten N2000 deels omzetten in heide of loofbos 5.500            9.900.000         1.782.000     25% 2.475.000              445.500            1,8 16               0,25
D2 Hergebruik spoelwater drinkwaterwinning

Robuust watersysteem  €         85.940.000  €      8.358.300 31,53
A1b Optimaliseren wateraanvoer ( 5% capaciteitsuitbreiding) 12.000 9.900.000 1.039.500 100% 9.900.000 1.039.500 3,5 25 0,30
S1 Afkoppelen verhard oppervlak 600 180.000.000 14.400.000 10% 18.000.000 1.440.000 4,2 350 0,34

A4
Conservering  in vrij-afwaterende gebieden: drainagebasis 
verhogen in detailwatergangen (niet beekdalen) 80.000          73.600.000       6.624.000     60% 44.160.000            3.974.400         11,2 14               0,35

A6
Beekdalen robuust inrichten:drainagebasis+ aanpassen 
peilbeheer + tijdelijke waterberging op maaiveld 8.000 14.400.000 1.620.000 50% 7.200.000 810.000 2,1 21 0,40

N5
Waterberging in oppervlaktewater in gebieden met minder 
kritische natuurdoelen 2.000 1.600.000 180.000 100% 1.600.000 180.000 5,0 200 0,04

N4
Water vasthouden in grondwater in gebieden met minder 
kritische natuurdoelen 6.350 5.080.000 914.400 100% 5.080.000 914.400 1,8 14 0,51

N6 Vergroten wateraanvoer naar laagveenreservaten 5.000 0 0 100% 0 0 3,8 76 0,00

Economisch perspectief  €         22.150.000  €      4.855.000 23,52
L8b Toename bestaande beregening met 5% 60.000 0 340.000 100% 0 340.000 1,7 3 0,20
L7 Uitbreiden beregening uit oppervlaktewater 2.000 2.500.000 900.000 100% 2.500.000 900.000 4,6 57 0,20
L8a Uitbreiden beregening uit grondwater 15.000 18.750.000 3.375.000 100% 18.750.000 3.375.000 17,1 57 0,20
L5 Efficiënter beregenen - druppelirrigatie i.p.v. beregenen 1.500            3.000.000         800.000        30% 900.000                 240.000            0,2 8                 1,60

Accepteren en adapateren -€                        €      1.350.000 3,00
L2 Optimalisatie gewaskeuze - 30.000          -                   2.700.000     50% -                         1.350.000         3,0                      7                 0,45               

Overige maatregelen*  €         31.650.000  €      4.879.500 0,00
N7 Verbinden van natuurgebieden (robuustheid vergroten) 5.000            250.000.000     22.500.000   10% 25.000.000            2.250.000         Overig* -              nvt
S2 Aanleg van gescheiden stelsel in nieuw stedelijk gebied Bestaand bele 0 0 0% 0 0 Overig* 0 nvt
S3 Groenblauwe structuren in nieuw stedelijk gebied Bestaand bele 0 0 0% 0 0 Overig* 0 nvt
S4 Groenblauwe structuren in bestaand stedelijk gebied 250               12.500.000       1.575.000     10% 1.250.000              157.500            Overig* -              nvt
SR1 Wateraanvoer t.b.v. bevaarbaar houden (en stabiliteit kades) onderdeel van onderdeel onderdeel 100% bestaande geldstro bestaande gelds Overig* -              nvt
SR2 Zuinig schutten bij sluizen pm pm pm pm pm pm Overig* -              nvt
SR3 Aanpassen sluis Eefde voor scheepvaart 0 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 0 nvt

SR4 Optimaliseren waterhuishouding + inrichting 9 zwemplassen 9 stuks 5.400.000         972.000        100% 5.400.000              972.000            Overig* -              nvt

NF1
Niet-fysieke maatregelen: beleidskaders, planvorming, 
communicatie/educatie, themakaarten sted geb nvt 0 500000 100% 0 500000 Overig* 0 nvt

NF2 Onderzoek nvt 0 1.000.000     100% - 1.000.000         Overig* -              nvt

Totaal 1.188.530.000 171.743.900 243.355.000€        
Jaarlijks 36.773.500€     137.345.000

31.894.000
Jaarl. kosten maatr met effectiviteit in m3 137.345.000
Daarvan jaarl. Effectiviteit in m3 0,23
Daarvan gemiddelde kosteneffectiviteit in eur/m3

Totale kosten Kosten toegerekend aan 
zoetwater

* De effectiviteit van deze maatregelen is niet in m3 water uit te drukken, maar leidt op andere wijze tot een klimaatrobuuster systeem (bijv. verkoeling, behoud waterkwaliteit, scheepvaart e.d.). 
** Maatregelen A2, A3 en A5 zorgen voor een robuuster watersysteem en leveren daarmee ook een bijdrage aan KRW-doelen. Het % bijdrage vanuit zoetwater is daarom bij maatregel N3 op nul gesteld. De N3-
maatregelen dienen echter wel  opnieuw beschouwd te worden vanuit het oogpunt van zoetwatervoorziening.

Effectiviteit



Subbijlage 3 concept 12 februari 2014

Zuid-Nederland: Korte Termijn 1e fase (2016 t/m 2021)

code

Indicatieve 
opper-
vlakte (ha)

Investerings-
kosten (€€)

Jaarlijkse 
kosten (€€) % zoetw

Investerings-
kosten (€€)

Jaarlijkse 
kosten (€€)

Effectiviteit
 in 2021
(Mm³)

Effectiv.
(mm/ha) 
in 2021

Kosten-
effectiviteit
€/m3

Geen spijt maatregelen  €      32.180.000  €    2.926.200 11,12
A1a Behouden huidige wateraanvoer 195.000 16.620.000€        -€                   0% -€                    -€                 0,0 0 0,00

N2 Programmatische aanpak stikstof (PAS) (opheffen verdroging) 17.000 85.000.000€        7.650.000€       0% -€                    -€                 2,4 14 0,00
N3 Uitvoeren KRW-maatregelen ** 0 187.500.000€      16.875.000€     0% -€                    -€                 Overig* 0 nvt
L1 Tijdelijke peilopzet voorafgaand aan een droge periode 20.000 -€                     30.000€             100% -€                    30.000€           0,8 4 0,04

A3
Peil optimaliseren: dynamisch peilbeheer door slimmer 
ontwerp/sturing watersysteem (niet beekdalen 70.000 1.250.000€          112.500€           100% 1.250.000€         112.500€        1,4 2 0,08

A2
Seizoensberging in wateraanvoergebieden: In detailwaterlopen 
(niet beekdalen) door middel van stuwtjes. 40.000 36.800.000€        3.312.000€       60% 22.080.000€       1.987.200€     4,8 12 0,41

A1b1
Optimaliseren wateraanvoer (capaciteitsuitbreiding Noordervaart 
van 4,3 m3/s naar 5,4 m3/s) huidig areaal 8.850.000€          796.500€           100% 8.850.000€         796.500€        1,7 0 0,47

Kansen en innovaties  €      44.525.000  €    4.507.250 14,92
L4 Verbeteren bodemstructuur / grasland 25.000 -€                     -€                   30% -€                    -€                 2,8 11 0,00
L3 Verbeteren bodemstructuur / akkerbouw 15.000 -€                     1.500.000€       30% -€                    450.000€        1,7 11 0,27

L6
Efficiënter beregenen - slimmer beregenen o.b.v. veld- of 
satellietwaarnemingen 25.000 -€                     50.000€             100% -€                    50.000€           2,5 10 0,02

A5 Conservering: vergroten grondwatervoeding op perceel niveau 55.000 44.000.000€        3.960.000€       100% 44.000.000€       3.960.000€     7,7 14 0,51
N1 Naaldbos omzetten buiten N2000, naar loofbos of heide 500 900.000€             81.000€             25% 225.000€            20.250€           0,1 16 0,25
D2 Hergebruik spoelwater 3 stuks 300.000€             27.000€             100% 300.000€            27.000€           0,2 0 0,11

Robuust watersysteem  €      68.680.000  €    4.681.200 11,92

A1b
Optimaliseren wateraanvoer (capaciteitsuitbreiding Noordervaart 
van 5,4 m3/s naar 6,1 m3/s) huidig areaal -€                     -€                   100% -€                    -€                 0,0 0 0,00

S1 Afkoppelen verhard oppervlak 1.000 300.000.000€      12.000.000€     10% 30.000.000€       1.200.000€     3,5 350 0,34

A4
Conservering  in vrij-afwaterende gebieden: drainagebasis 
verhogen in detailwatergangen (niet beekdalen) 15.000 13.800.000€        1.242.000€       60% 8.280.000€         745.200€        2,1 14 0,35

A6 Beekdalen robuust herinrichten 20.000 36.000.000€        3.240.000€       50% 18.000.000€       1.620.000€     4,1 21 0,40

A7 Waterbuffers/ waterbergingsgebieden bij kleine stedelijke kernen 2 stuks 2.000.000€          180.000€           100% 2.000.000€         180.000€        0,4 0 0,45
N4a Water vasthouden in natuurgebieden (vochtige bossen) 10.000 8.000.000€          720.000€           100% 8.000.000€         720.000€        1,4 14 0,51
N4b Water vasthouden in natuurgebieden (natuurgraslanden) 3.000 2.400.000€          216.000€           100% 2.400.000€         216.000€        0,4 14 0,51
ZL1 Graften herstellen 0 -€                     -€                   50% -€                    -€                 0,0 0 0,00

Economisch perspectief  €        8.400.000  €    1.195.000 3,35
L8b Toename bestaande beregening met 5% 60.000 -€                     340.000€           100% -€                    340.000€        1,7 3 0,20
L8a Uitbreiden areaal beregening uit grondwater 0 -€                     -€                   100% -€                    -€                 0,0 0 0,00
L12 Waterbuffers lokaal op percelen bij agrariërs 100 stuks 7.500.000€          675.000€           100% 7.500.000€         675.000€        1,5 0 0,45
L5 Efficiënter beregenen - druppelirrigatie i.p.v. beregenen 1.500 3.000.000€          600.000€           30% 900.000€            180.000€        0,1 8 1,60
ZL3 Waterbuffers lokaal op percelen bij agrariërs 0 -€                     -€                   100% -€                    -€                 0,0 0 0,00

Accepteren en adapteren  €                     -    €    2.000.000 3,93
L10 Optimalisatie gewaskeuze: meer gras minder mais 10.000 -€                     1.000.000€       50% -€                    500.000€        0,6 6 0,83
L2 Optimalisatie gewaskeuze - droogteresistentere gewassen 50.000 -€                     3.000.000€       50% -€                    1.500.000€     3,3 7 0,45

Overige maatregelen*  €        5.600.000  €    2.004.000 0,24
S2 Aanleg van gescheiden stelsel in nieuw stedelijk gebied Bestaand beleid -€                     -€                   100% -€                    -€                 Overig* 0 nvt
S3 Groenblauwe structuren in nieuw stedelijk gebied Bestaand beleid -€                     -€                   100% -€                    -€                 Overig* 0 nvt
S4 Groenblauwe structuren in bestaand stedelijk gebied 100 5.000.000€          450.000€           10% 500.000€            45.000€           Overig* 0 nvt
D1 Reallocatie Waterproductiebedrijf Macharen 1                     28.000.000€        2.520.000€       0% -€                    -€                 Overig* nvt
D2 Hergebruik spoelwater 3 stuks 300.000€             27.000€             100% 300.000€            27.000€           0,2 0,11
D3 Maatregelen WML divers -€                     -€                   0% -€                    -€                 Overig* 0 nvt
SR1 Wateraanvoer t.b.v. bevaarbaar houden (en stabiliteit kades) onderdeel A1 onderdeel A1 onderdeel A1 100%ande geldstromen de geldstromen Overig* 0 nvt
SR2 Zuinig schutten bij sluizen 22 stuks PM PM 0% PM PM Overig* 0 nvt
SR4 Optimaliseren waterhuishouding + inrichting zwemplassen 8 stuks 4.800.000€          432.000€           100% 4.800.000€         432.000€        Overig* 0 nvt
ZL2 Bosstroken aanleggen op hellingen 0 -€                     -€                   50% -€                    -€                 Overig* 0 nvt
NF1 Niet-fysieke maatregelen: nvt -€                     500.000€           100% -€                    500.000€        Overig* 0 nvt
NF2 Onderzoek nvt -€                     1.000.000€       100% -€                    1.000.000€     Overig* 0 nvt

Totaal 792.020.000€      62.536.000€     159.385.000€     
Jaarlijks 17.313.650€   45.482.500

Jaarl. kosten maatregelen met effectiviteit in m3 15.309.650€     
Daarvan jaarl. Effectiviteit in m3 45.482.500
Daarvan gemiddelde kosteneffectiviteit in eur/m3 0,34

* De effectiviteit van deze 'overige' maatregelen is niet in m3 water uit te drukken, maar leidt op andere wijze tot een klimaatrobuuster systeem (bijv. verkoeling, behoud waterkwaliteit, scheepvaart e.d.). 
** Maatregelen A2, A3 en A5 zorgen voor een robuuster watersysteem en leveren daarmee ook een bijdrage aan KRW-doelen. Het % bijdrage vanuit zoetwater is daarom bij maatregel N3 op nul gesteld. De N3-
maatregelen dienen echter wel  opnieuw beschouwd te worden vanuit het oogpunt van zoetwatervoorziening.

Totale kosten Kosten toegerekend aan 
zoetwater

Effectiviteit 
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Zuid-Nederland: Korte Termijn 2e fase (2022 t/m 2027)

code maatregel

Indicatieve 
opper-
vlakte (ha)

Investerings-
kosten (€€)

Jaarlijkse 
kosten (€€) % zoetw

Investerings-
kosten (€€)

Jaarlijkse 
kosten (€€)

Effectiviteit
 in 2021
(Mm³)

Effectiv.
(mm/ha) in 
2021

Kosten-
effectiviteit
€/m3

Geen spijt maatregelen  €        23.330.000  €      5.025.900 19,7
A1a Behouden huidige wateraanvoer 195.000 -€                 -€                  0% -€                      -€                   0,0 0 0,00

N2 Programmatische aanpak stikstof (PAS) (opheffen verdroging) 17.000 85.000.000€    15.300.000€     0% -€                      -€                   4,8 14 0,00
N3 Uitvoeren KRW-maatregelen ** 0 187.500.000€  33.750.000€     0% -€                      -€                   Overig* 0 nvt
L1 Tijdelijke peilopzet voorafgaand aan een droge periode 20.000 -€                 30.000€            100% -€                      30.000€             0,8 4 0,04

A3
Peil optimaliseren: dynamisch peilbeheer door slimmer 
ontwerp/sturing watersysteem (niet beekdalen) 70.000 1.250.000€      225.000€          100% 1.250.000€           225.000€           2,8 2 0,08

A2
Seizoensberging in wateraanvoergebieden: In detailwaterlopen 
(niet beekdalen) door middel van stuwtjes. 40.000 36.800.000€    6.624.000€       60% 22.080.000€         3.974.400€       9,6 12 0,41

A1b1
Optimaliseren wateraanvoer (capaciteitsuitbreiding 
Noordervaart van 4,3 m3/s naar 5,4 m3/s) huidig areaal -€                 796.500€          100% -€                      796.500€           1,7 0 0,00

Kansen en innovaties  €        44.425.000  €      8.975.500 28,3
L4 Verbeteren bodemstructuur / grasland 25.000 -€                 -€                  30% -€                      -€                   5,5 11 0,00
L3 Verbeteren bodemstructuur / akkerbouw 15.000 -€                 3.000.000€       30% -€                      900.000€           3,3 11 0,27

L6
Efficiënter beregenen - slimmer beregenen o.b.v. veld- of 
satellietwaarnemingen 10.000 -€                 70.000€            100% -€                      70.000€             3,5 10 0,02

A5 Conservering: vergroten grondwatervoeding op perceel niveau 55.000 44.000.000€    7.920.000€       100% 44.000.000€         7.920.000€       15,4 14 0,51
N1 Naaldbos omzetten buiten N2000, naar loofbos of heide 500 900.000€         162.000€          25% 225.000€              40.500€             0,2 16 0,25
D2 Hergebruik spoelwater 2 stuks 200.000€         45.000€            100% 200.000€              45.000€             0,4 0 0,11

Robuust watersysteem  €      137.820.000  €    15.585.000 31,9

A1b2
Optimaliseren wateraanvoer (capaciteitsuitbreiding 
Noordervaart van 5,4 m3/s naar 6,1 m3/s) huidig areaal 41.800.000€    3.762.000€       100% 41.800.000€         3.762.000€       1,1 0 3,42

S1 Afkoppelen verhard oppervlak 1.000 300.000.000€  24.000.000€     10% 30.000.000€         2.400.000€       7,0 350 0,34

A4
Conservering  in vrij-afwaterende gebieden: drainagebasis 
verhogen in detailwatergangen (niet beekdalen) 60.000 55.200.000€    6.210.000€       60% 33.120.000€         3.726.000€       10,5 14 0,35

A6 Beekdalen robuust herinrichten 20.000 36.000.000€    6.480.000€       50% 18.000.000€         3.240.000€       8,2 21 0,40

A7
Waterbuffers/ waterbergingsgebieden bij kleine stedelijke 
kernen 2 stuks 2.000.000€      360.000€          100% 2.000.000€           360.000€           0,8 0 0,45

N4a Water vasthouden in natuurgebieden (vochtige bossen) 10.000 8.000.000€      1.440.000€       100% 8.000.000€           1.440.000€       2,8 14 0,51
N4b Water vasthouden in natuurgebieden (natuurgraslanden) 3.000 2.400.000€      432.000€          100% 2.400.000€           432.000€           0,8 14 0,51
ZL1 Graften herstellen 5.000 5.000.000€      450.000€          50% 2.500.000€           225.000€           0,7 14 0,32

Economisch perspectief  €        12.850.000  €      2.648.500 6,4
L8b Toename bestaande beregening met 5% 60.000 -€                 340.000€          100% -€                      340.000€           1,7 3 0,20
L8a Uitbreiden areaal beregening uit grondwater 2.000 2.500.000€      225.000€          100% 2.500.000€           225.000€           1,1 57 0,20
L12 Waterbuffers lokaal op percelen bij agrariërs 100 stuks 7.500.000€      1.350.000€       100% 7.500.000€           1.350.000€       3,0 0 0,45
L5 Efficiënter beregenen - druppelirrigatie i.p.v. beregenen 4.500 9.000.000€      2.400.000€       30% 2.700.000€           720.000€           0,5 8 1,60
ZL3 Waterbuffers lokaal op percelen bij agrariërs 2 stuks 150.000€         13.500€            100% 150.000€              13.500€             0,1 0 0,23

Accepteren en adapteren  €                        -    €      4.000.000 7,9
L10 Optimalisatie gewaskeuze: meer gras minder mais 10.000 -€                 2.000.000€       50% -€                      1.000.000€       1,2 6 0,83
L2 Optimalisatie gewaskeuze - droogteresistentere gewassen 50.000 -€                 6.000.000€       50% -€                      3.000.000€       6,7 7 0,45

Overige maatregelen*  €        11.000.000  €      2.994.000 0,4
S2 Aanleg van gescheiden stelsel in nieuw stedelijk gebied Bestaand beleid -€                 -€                  100% -€                      -€                   Overig* 0 nvt
S3 Groenblauwe structuren in nieuw stedelijk gebied Bestaand beleid -€                 -€                  100% -€                      -€                   Overig* 0 nvt
S4 Groenblauwe structuren in bestaand stedelijk gebied 200 10.000.000€    1.350.000€       10% 1.000.000€           135.000€           Overig* 0 nvt
D1 Reallocatie Waterproductiebedrijf Macharen 0 -€                 2.520.000€       0% -€                      -€                   Overig* 0 nvt
D2 Hergebruik spoelwater 2 stuks 200.000€         45.000€            100% 200.000€              45.000€             0 0 0,11
D3 Maatregelen WML divers -€                 750.000€          0% -€                      -€                   Overig* 0 nvt
SR1 Wateraanvoer t.b.v. bevaarbaar houden (en stabiliteit kades) onderdeel A1 onderdeel A1 onderdeel A1 100% bestaande geldstro bestaande gelds Overig* 0 nvt
SR2 Zuinig schutten bij sluizen 22 stuks PM PM 0% PM PM Overig* 0 nvt

SR4 Optimaliseren waterhuishouding + inrichting zwemplassen 8 stuks 4.800.000€      864.000€          100% 4.800.000€           864.000€           Overig* 0 nvt
ZL2 Bosstroken aanleggen op hellingen 500 10.000.000€    900.000€          50% 5.000.000€           450.000€           Overig* 0 nvt
NF1 Niet-fysieke maatregelen: nvt -€                 500.000€          100% -€                      500.000€           Overig* 0 nvt
NF2 Onderzoek nvt -€                 1.000.000€       100% -€                      1.000.000€       Overig* 0 nvt

Totaal 850.200.000€  131.314.000€   229.425.000€       
Jaarlijks 39.228.900€     94.520.000

Jaarl. kosten maatr met effectiviteit in m3 36.234.900€  
Daarvan jaarl. Effectiviteit in m3 94.520.000
Daarvan gemiddelde kosteneffectiviteit in eur/m3 0,38

* De effectiviteit van deze maatregelen is niet in m3 water uit te drukken, maar leidt op andere wijze tot een klimaatrobuuster systeem (bijv. verkoeling, behoud waterkwaliteit, scheepvaart e.d.). 
** Maatregelen A2, A3 en A5 zorgen voor een robuuster watersysteem en leveren daarmee ook een bijdrage aan KRW-doelen. Het % bijdrage vanuit zoetwater is daarom bij maatregel N3 op nul gesteld. De N3-
maatregelen dienen echter wel  opnieuw beschouwd te worden vanuit het oogpunt van zoetwatervoorziening.

Totale kosten Kosten toegerekend aan 
zoetwater Effectiviteit 



Bijlage 5 MAATREGELEN BIJLAGE 
 
TOELICHTING MAATREGELEN CONCEPT UITVOERINGSPROGRAMMA 
ZOETWATER OOST NEDERLAND 

 
1. INLEIDING 
 
In deze bijlage zijn de maatregelen uit het ontwerp UitvoeringsProgramma (UP) nader 
beschreven en onderbouwd voor de zoetwaterregio Oost Nederland. Hierbij is met name 
aandacht besteed aan: 
- een beschrijving van het doel en het verwachte effect van de maatregelen; 
- een beschrijving waar de maatregel toegepast kan worden; 
- een onderbouwing van de globale investeringskosten zijn; 
- waar mogelijk zijn de kosteneffectiviteit, uitgedrukt in euro per m³ water, beschreven. 
 
Voor de jaarlijkse kosten van rente en afschrijving is voor de meeste maatregelen 
uitgegaan van een kengetal van 4% van de investeringskosten, uitgaande van 
afschrijvingstermijnen langer dan 20 jaar. Voor de maatregelen met korte 
afschrijvingstermijnen zijn de jaarlijkse kosten voor rente en afschrijving apart geraamd. 
Voor de jaarlijkse exploitatiekosten is uitgegaan van en kengetal van 5% van de 
investeringskosten of, indien van toepassing, apart geraamd. 
 
De onderbouwing is tot stand gekomen op basis van de volgende gegevens en 
rapportages: 
- regionale rapportages zoetwatervoorziening Oost en Zuid (ref. 1 en 2); 
- vertaling strategie voor nationale rekentool door regio Oost; 
- aanscherping maatregelen in regionale werksessies; 
- kostenkengetallen en ervaringscijfers; 
- expert-judgement. 
 
In deze onderbouwing van de maatregelen zijn steeds de totale arealen genoemd waar 
een maatregel toepasbaar is. De verdeling van deze arealen over de planperioden korte 
termijn (KT 2016-2021), middellange termijn (MLT 2022-2028) en lange termijn (LT 2029-
2050), is uitgewerkt in de tabellen bij het uitvoeringsprogramma. 
 
Leeswijzer 
Hierna wordt de toelichting op de maatregelen beschreven, in de volgorde: Algemeen 
(code A), Landbouw (L), Natuur (N), Stedelijk (S) en Scheepvaart en Recreatie (SR). 
 
 

  



Witteveen+Bos, ZL384-247 concept d.d. 25 februari 2013, Toelichting op maatregelen UP 2 

1.1. Behouden huidige wateraanvoer (A1a en SR1) 
 
Het totale oppervlak van de huidige aanvoergebieden in de regio Oost is ongeveer 289.000 
ha (35% van de hele regio Oost). hiervan is 235.000 ha (80%) landbouw. Gemiddeld wordt 
hier jaarlijks 120 Mm³ water aangevoerd (70 Mm³ uit de IJssel en 50 Mm³ uit het 
IJsselmeer. Ref.1.+vallei-gebied) 120 Mm³ verdeeld over 289.000 ha geeft een 
hoeveelheid van 40 mm. In tabel 1. is een overzicht gegeven van het watergebruik van het 
ingelaten water. 
 
Tabel 1. Watergebruik inlaatwater  
watervraag  watervraag (mm) 
wateraanvoer vanuit hoofdwatersysteem 41 
openwaterverdamping  3 
overige verliesposten (schut- en lekverliezen) 1 
totaal potentieel beschikbaar water 37 
  
daadwerkelijk beschikbaar water (70 %) 26 
  
beschikbaar water voor verlagen vochttekort in beregende gebieden (22.000 ha) 57 
beschikbaar water voor verlagen vochttekort in overig deel wateraanvoergebied (267.000 ha) 23 

 
In een gemiddeld jaar is de openwaterverdamping gedurende het groeiseizoen ongeveer 
100 mm. Het oppervlak open water in de wateraanvoergebieden is ingeschat op 3%. 
Hiermee komt de totale hoeveelheid open waterverdamping op ca. 9 Mm³, 7,5% van de 
totale wateraanvoer. Ingeschat is dat nog eens 3 Mm³ (2,5%) van het water verloren gaat 
aan schut- en lekverliezen en doorspoeling.  
 
Uiteindelijk komt 108 Mm³ (90%) oftewel 37 mm van het aangevoerde water via infiltratie of 
beregening potentieel ten goede aan de gebruiksfuncties in de regio. Ingeschat is dat circa 
70% van dit water uiteindelijk gebruikt kan worden voor het verminderen van het 
vochttekort. De overige 30% gaat verloren bij interceptieverliezen bij beregening of kan 
uiteindelijk niet door de planten uit de bodem onttrokken worden. Uiteindelijk is 75 Mm³ 
oftewel 26 mm daadwerkelijk beschikbaar. Van deze 75 Mm³ wordt 12,5 Mm³ gebruikt in de 
beregende gebieden, 57 mm over 22.000 ha. In de niet beregende gebieden is dan nog 
62,5 Mm³ beschikbaar, 23 mm over 267.000 ha. 
 
De maatregel heeft als aanvullend effect dat de regionale vaarwegen ook bevaarbaar 
blijven voor de beroeps- en recreatievaart en dat de kades stabiel blijven. Deze maatregel 
is opgenomen in het uitvoeringsplan onder code SR1. 
 
Voor deze maatregel zijn geen investeringskosten (groot onderhoud en vervanging) 
geraamd omdat dit een handhaving van de huidige situatie is. Op termijn dient wel het 
opvoergemaal bij de sluis van Eefde gerenoveerd te worden. De kosten hiervan worden 
momenteel onderzocht. Het is kosteneffectief om een capaciteitsuitbreiding (ondermeer in 
verband met maatregelen L7 en L9) integraal mee te nemen in de renovatie.  
 
Voor de exploitatiekosten van wateraanvoer kan worden uitgegaan van circa EUR 0,05/m³. 
Dit zijn puur de kosten van de wateraanvoer en dus niet de beheerkosten van het 
watersysteem zelf. Uitgaande van een gemiddelde wateraanvoer van 120 Mm³/jaar zijn de 
jaarlijkse exploitatiekosten van wateraanvoer ongeveer 6 miljoen euro. 
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De effectiviteit van deze maatregel is 250 m³/ha per jaar (75 Mm³ voor 289.000 ha). De 
gemiddelde jaarlijkse kosten zijn EUR 20,--/ha (6 miljoen euro voor 289.000 ha). De 
kosteneffectiviteit van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,08/m³ water toegevoegd 
aan de wortelzone. 
 
1.2. Optimaliseren wateraanvoer, 5% capaciteitsuitbreiding (A1b) 
 
Het totale oppervlak van alle aanvoergebieden samen is 289.000 ha. Dit oppervlak wordt 
met 5% (14.000 ha) vergroot. Hiermee wordt ook de huidige jaarlijkse watervraag van 120 
Mm³ vergroot met 6 Mm³ naar 126 Mm³. Dit kan bereikt worden door de huidige 
wateraanvoer -verdeling over het zomerhalfjaar te optimaliseren en hoeft niet tot een 
toename van de piekwatervraag (vanuit de IJssel) in zeer droge perioden te leiden. Er zijn 
vijf vrij afwaterende gebieden, grenzend aan huidige wateraanvoergebieden en met een 
grote toename van droogteschade bij W+, waar extra water naar aangevoerd zou kunnen 
worden.  
 
Van de 6 Mm³ die extra wordt aangevoerd kan 3,6 Mm³ (60%) gebruikt worden voor het 
aanvullen van de grondwaterstand en voor beregening. Voor deze nieuwe 
aanvoergebieden zijn verder dezelfde uitgangspunten gehanteerd als in de bestaande 
aanvoergebieden. Dit wil zeggen dat 10% van het gebied (1.500 ha) beregend wordt. 
Hierbij is het uitgangspunt dat vooral de meest kapitaalintensieve teelten in de gebieden 
met de grootste drooglegging beregend worden. In de beregende gebieden is dan 57 mm 
water beschikbaar voor het terug dringen van het vochttekort. Uiteindelijk komt in 10 % van 
het gebied (gebied met beregening) 57 mm water beschikbaar voor het verminderen van 
het vochttekort. In de niet beregende gebieden (12.500 ha) is 23 mm beschikbaar voor het 
verminderen van het vochttekort . 
 
De investeringskosten (ref.1) van deze maatregel zijn ongeveer EUR 11.500.000,--, 
bestaande uit EUR 825,--/ha voor gemaal, verbreden watergangen en grondaankoop. Voor 
de exploitatiekosten is uitgegaan van 5% van de investeringskosten. De uiteindelijke 
jaarlijkse kosten zijn 1 miljoen euro, uitgaande van 9% rente, afschrijving en 
exploitatiekosten. 
 
De effectiviteit van deze maatregel is 250 m³/ha per jaar (3,6 Mm³ voor 14.000 ha). De 
gemiddelde jaarlijkse kosten zijn EUR 75,--/ha (1 miljoen euro voor 14.000 ha). De 
kosteneffectiviteit van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,30/m³ water toegevoegd 
aan de wortelzone. 
 
1.3. Seizoensberging in wateraanvoergebieden (niet in beekdalen), stuwtjes 

plaatsen in detailwatergangen (A2) 
 
In de detailwatergangen in de wateraanvoergebieden (niet in de beekdalen) worden 
stuwtjes geplaatst. Het ontwerp moet in combinatie met maatregelen ter voorkoming van 
piekafvoeren/ wateroverlast zoals peilgestuurde drainage. Het totale oppervlak van de 
aanvoergebieden is 274.000 ha. Het oppervlak van de beekdalen in de aanvoergebieden is 
ongeveer 93.000 ha. Het totale oppervlak waar deze maatregel toegepast kan worden 
(buiten de beekdalen) is ongeveer 180.000 ha. Het plaatsen van stuwen staat haaks op de 
KRW doelstellingen m.b.t. vismigratie. Stuwen dienen dusdanig te worden ingericht dat ze 
vispasseerbaar zijn. 
 
Door deze maatregel toe te passen in combinatie met maatregel A3 zal de 
grondwaterstand gemiddeld met ongeveer 20 cm worden verhoogd. Bij diepe 
grondwaterstanden (tot 2 meter diep) zal er daardoor per groeiseizoen ongeveer 14 mm 
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extra capillaire nalevering zijn naar de wortelzone van de gewassen (bron: 
Cultuurtechnisch Vademecum). Hierdoor wordt rechtstreeks het vochttekort met 14 mm 
verminderd. In gebieden waar de grondwaterstand al hoog is en tot in de wortelzone van 
de gewassen komt zal het effect groter kunnen zijn. In deze studie is echter ook hier een 
effect van 14 mm aangehouden. 
 
Om wateroverlast of natschade te voorkomen zullen in de lager gelegen gebieden 
waarschijnlijk aanvullende maatregelen genomen moeten worden zoals de aanleg van 
peilgestuurde drainage, dammetjes of knijpstuwtjes om tijdelijke berging op maaiveld te 
faciliteren. Afhankelijk van het gebied is ingeschat dat in ongeveer 2% (ervaring Nieuw 
Limburgs Peil) tot 5% van het gebied aanvullende maatregelen genomen moeten worden. 
Voor de kostenraming is uitgegaan van 5%. 
 
De meest kansrijke (kosteneffectieve locaties) waar deze maatregel uitgevoerd kan worden 
zijn landbouwgebieden waar relatief veel akkerbouw of kapitaalintensieve teelten 
voorkomen of in de nabijheid van natte natura 2000-gebieden, waar in de huidige situatie in 
een gemiddeld jaar al verdroging optreedt. Afhankelijk van de klimaatverandering kan deze 
maatregel over de regio uitgebreid worden naar het maximale potentieel van 180.000 ha. 
 
In de regionale rapportage Zoetwatervoorziening Oost Nederland, Gevolgen van droogte 
voor het waterbeheer, Tauw 2012 (ref.1) is opgenomen dat deze maatregel EUR 2.000,--
/ha kost in de vrij-afwaterende gebieden, gebaseerd op de maatregelenpakketten voor 
Landbouw op Peil. In de regio zuid Nederland is gerekend met EUR 800,--/ha, gebaseerd 
op Nieuw Limburgs Peil. Deze EUR 800,--/ha sluit aan bij de ervaringscijfers van 
Witteveen+Bos, en is daarom gehanteerd in de kostenraming. Over 180.000 ha komen de 
totale kosten uit op 145 miljoen euro.  
 
Om wateroverlast of natschade te voorkomen dienen aanvullende maatregelen genomen 
te worden. Ten behoeve van de kostenraming is uitgegaan van de aanleg van 
peilgestuurde drainage op 5% van het potentiële oppervlak van deze maatregel. De kosten 
van de aanleg van samengestelde peilgestuurde drainage zijn EUR 2.400/ha. Over 9.000 
ha worden de totale kosten dan circa 22 miljoen euro. De totale kosten van deze maatregel 
worden daarmee geraamd op 167 miljoen euro. De uiteindelijke jaarlijkse kosten zijn 15 
miljoen euro, uitgaande van 9% rente, afschrijving en exploitatiekosten. 
 
De effectiviteit van deze maatregel is in combinatie met maatregel A3 140 m³/ha per jaar 
(14 mm/ha/jaar). Hiervan is 120 m³/ha per jaar toegekend aan maatregel A2 en 20 m³/jaar 
aan maatregel A3.  
 
De gemiddelde jaarlijkse kosten vanuit de zoetwatervoorziening zijn EUR 50,--/ha (60% 
van 15 miljoen euro voor 180.000 ha, 40% van deze kosten is bijdrage vermindering 
wateroverlast). De kosteneffectiviteit van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,40/m³ 
water toegevoegd aan de wortelzone. 
 
1.4. Peil optimaliseren (niet in beekdalen), door een slimmer ontwerp van het 

regionale watersysteem (A3) 
 
Door een slimmer ontwerp en een slimmere sturing van het regionale watersysteem kan er 
een dynamisch/flexibel peilbeheer gevoerd worden in de wateraanvoergebieden. Deze 
maatregel wordt genomen in de hoofdwatergangen, en niet in de detailwatergangen. 
Maatregelen in de detailwatergangen zijn opgenomen onder maatregel A2 
(seizoensberging in detailwatergangen). Het totale areaal waar deze maatregel toegepast 
kan worden is hetzelfde als A2, namelijk 180.000 ha. 
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Het doel van deze maatregel is om in het begin van het voorjaar water vast te houden in 
het hoofdwatersysteem. Tijdelijk kunnen dan iets hogere peilen geaccepteerd worden. Ook 
na hevige regenval in het voorjaar of in de zomer kunnen tijdelijk hogere peilen 
geaccepteerd worden. Met deze maatregel worden naast de extra berging in het 
hoofdwatersysteem ook de grondwaterstanden iets verhoogd. Het water dat extra wordt 
vastgehouden kan in een droge periode gebruikt worden.  
 
In combinatie met maatregel A2 wordt verwacht dat door deze maatregel de 
grondwaterstand met 20 cm wordt verhoogd. Zoals bij maatregel A2 is uitgewerkt komt dan 
14 mm extra water beschikbaar voor het verlagen van het vochttekort van landbouw en 
natte natuur.  
 
De kosten van deze maatregel zitten vooral in de herinrichting van de hoofdwatergangen 
en een slimmere sturing. Uitgangspunt is dat er geen kosten zijn voor het aanpassen van 
de stuwen, of dat de stuwen worden aangepast in de reguliere vervangingsperiode. 
Ingeschat is dat de kosten ongeveer 1 miljoen euro per waterschap zijn . De totale kosten 
van deze maatregel komen daarmee op 5 miljoen euro. De uiteindelijke jaarlijkse kosten 
zijn 0,45 miljoen euro, uitgaande van 9% rente, afschrijving en exploitatiekosten. 
 
De effectiviteit van deze maatregel is in combinatie met maatregel A2 140 m³/ha per jaar 
(14 mm/ha/jaar). Hiervan is 120 m³/ha per jaar (12 mm/ha/jr) toegekend aan maatregel A2 
en 20 m³/jaar (2 mm/ha/jr) aan maatregel A3.  
 
De gemiddelde jaarlijkse kosten zijn EUR 2,50/ha (0,45 miljoen euro voor 180.000 ha). De 
kosteneffectiviteit van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,13/m³ water toegevoegd 
aan de wortelzone. 
 
1.5. Conservering in vrij-afwaterende gebieden (niet in beekdalen), drainagebasis 

verhogen in detailwatergangen (A4) 
 
Door het verhogen van de bodemhoogte in detailwaterlopen met 40 cm wordt de 
grondwaterstand aan het begin van het groeiseizoen met gemiddeld 20 cm verhoogd. Om 
wateroverlast in de lager gelegen gebieden te voorkomen wordt deze maatregel niet in de 
beekdalen toegepast. In totaal kan door deze maatregel en in combinatie met maatregel A5 
in 380.000 ha van de vrij-afwaterende gebieden de grondwaterstand worden opgezet. Van 
deze 380.000 ha is 190.000 ha toegekend aan maatregel A4 en 190.000 ha aan maatregel 
A5. 
 
Door deze maatregel toe te passen in combinatie met maatregel A5 zal de 
grondwaterstand gemiddeld met ongeveer 20 cm worden verhoogd. Bij diepe 
grondwaterstanden (tot 2 meter diep) zal er op jaarbasis ongeveer 14 mm extra capillaire 
opstijging zijn (bron: Cultuurtechnsch Vademecum). 
 
Om wateroverlast of natschade te voorkomen zullen in de lager gelegen gebieden 
waarschijnlijk aanvullende maatregelen genomen moeten worden zoals de aanleg van 
peilgestuurde drainage, dammetjes of knijpstuwtjes, om tijdelijke berging op maaiveld te 
faciliteren. Afhankelijk van het gebied is ingeschat dat in ongeveer 2% (ervaring Nieuw 
Limburgs Peil) tot 5% van het gebied aanvullende maatregelen genomen moeten worden. 
Voor de kostenraming is hiervoor uitgegaan van 5%. 
 
In de regionale rapportage van Oost Nederland is opgenomen dat deze maatregel EUR 
3.500,--/ha kost in de vrij-afwaterende gebieden, gebaseerd op de maatregelenpakketten 
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voor Landbouw op Peil. Bij DHZ is gerekend met EUR 800,--/ha, gebaseerd op Nieuw 
Limburgs Peil. Deze EUR 800,--/ha sluit aan bij de ervaringscijfers van Witteveen+Bos, en 
is daarom gehanteerd in de kostenraming. Over 190.000 ha komen de totale kosten uit 
ongeveer 152 miljoen euro.  
 
Om wateroverlast of natschade te voorkomen dienen aanvullende maatregelen genomen 
te worden. Ten behoeve van de kostenraming is uitgegaan van de aanleg van 
peilgestuurde drainage op 5% van het potentiële oppervlak van deze maatregel. De kosten 
van de aanleg van samengestelde peilgestuurde drainage zijn EUR 2.400/ha. Over 10.000 
ha worden de totale kosten dan 24 miljoen euro. De totale kosten van deze maatregel 
worden daarmee geraamd op 176 miljoen euro. De uiteindelijke jaarlijkse kosten zijn 15,8 
miljoen euro, uitgaande van 9% rente, afschrijving en exploitatiekosten. 
 
De effectiviteit van deze maatregel is in combinatie met maatregel A5 140 m³/ha per jaar 
(14 mm/ha/jaar). De gemiddelde jaarlijkse kosten vanuit de zoetwatervoorziening zijn EUR 
50,--/ha (60% van 15,8 miljoen euro voor 190.000 ha, 40% van deze kosten is bijdrage 
vermindering wateroverlast). De kosteneffectiviteit van deze maatregel komt daarmee op 
EUR 0,36/m³ water toegevoegd aan de wortelzone. 
 
1.6. Vergroten grondwatervoeding (niet in beekdalen) op perceelsniveau (A5) 
 
Deze maatregel wordt voornamelijk toegepast in de vrij-afwaterende gebieden en voor een 
klein deel in de aanvoergebieden (niet in beekdalen). Deze maatregel dient gecombineerd 
te worden met maatregel A2 en A4. Het doel van deze maatregel is om op perceelsniveau 
meer water vast te houden en de detailafvoer te verminderen, voor zover dat nog mogelijk 
is en niet is voorzien bij maatregelen A2 en A4. Dit wordt bereikt door het plaatsen van 
knijpstuwtjes en dammetjes en regelbare klimaatadaptieve drainage.  
 
In totaal kan door deze maatregel en in combinatie met maatregel A4 in ongeveer 380.000 
ha van de vrij-afwaterende gebieden de grondwaterstand worden opgezet. Van deze 
380.000 ha is 190.000 ha toegekend aan maatregel A4 en 190.000 ha aan maatregel A5. 
Om overlap met maatregel A2 te voorkomen en omdat deze maatregel in de 
aanvoergebieden beperkter toepasbaar is, is geen areaal in de aanvoergebieden 
opgenomen. 
 
Voor de kosten van deze maatregel is uitgegaan van EUR 800,--/ha. De totale kosten van 
deze maatregel komen daarmee op ongeveer 152 miljoen euro. De uiteindelijke jaarlijkse 
kosten zijn 13,7 miljoen euro, uitgaande van 9% rente, afschrijving en exploitatiekosten. 
 
De effectiviteit van deze maatregel is 140 m³/ha per jaar (14 mm/ha/jaar). De gemiddelde 
jaarlijkse kosten zijn EUR 70,--/ha (13,7 miljoen euro voor 190.000 ha). De 
kosteneffectiviteit van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,50/m³ water toegevoegd 
aan de wortelzone. 
 
1.7. Beekdalen robuust herinrichten: verhogen drainagebasis, aanpassen 

peilbeheer en tijdelijke berging op maaiveld (A6) 
 
Deze maatregel kan toegepast worden in de beekdalen van de vrij-afwaterende gebieden. 
De maatregel wordt niet toegepast in stedelijk gebied, op de stuwwallen en in gebieden 
met keileem of hoogveen. Het resterende oppervlak waar deze maatregel wel toegepast 
kan worden bedraagt ongeveer 70.000 ha. Met deze maatregel worden beken verondiept 
en ingericht ten behoeve van natuurlijke dynamiek en morfologie. 
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Door het verhogen van de drainagebasis met 40 cm wordt de grondwaterstand aan het 
begin van het groeiseizoen met 20 cm verhoogd. Uitgaande van een poriënvolume van 
20% waarvan de helft vulbaar is met water (luchtinsluiting) kan 20 mm extra water 
vastgehouden worden. Ingeschat is dat hiervan 14 mm (70 %) door de gewassen gebruikt 
kan worden voor het verlagen van het vochttekort. Ingeschat is dat het invloedsgebied van 
de grondwaterstandverhoging ongeveer twee keer zo groot is als het oppervlak van het 
beekdal. 
 
Daarnaast wordt in natte perioden tijdelijk water geborgen op maaiveld. Hierdoor is er meer 
water beschikbaar in droge periode voor natuur, landbouw en recreatie en neemt de 
piekafvoer af. Tijdelijke wateroverlast op de percelen dient wel ingepast te worden in de 
bedrijfsvoering van landbouw en natuur. Uitgangspunt is dat op 2% van het oppervlak in de 
beekdalen (70.000 ha) tijdelijk water wordt geborgen op grasland. Dit is 1.500 ha. Voor 
deze maatregel worden geen gronden aangekocht. Door deze maatregel kan er voor het 
totale oppervlak van 70.000 ha nog eens 7 mm water door de gewassen gebruikt worden. 
 
De totale kosten zijn ingeschat op EUR 1.800,-- ha. Over 70.000 ha zijn de kosten dan 126 
miljoen euro. De uiteindelijke jaarlijkse kosten zijn 11,3 miljoen euro, uitgaande van 9% 
rente, afschrijving en exploitatiekosten.  
 
De effectiviteit van deze maatregel is 210 m³/ha per jaar (21 mm/ha/jaar). De gemiddelde 
jaarlijkse kosten zijn EUR 80,--/ha (50% van 11,3 miljoen euro voor 70.000 ha, 50% van de 
kosten is KRW en NBW). De kosteneffectiviteit van deze maatregel komt daarmee op EUR 
0,40/m³ water toegevoegd aan de wortelzone. 
 
1.8. Tijdelijke peilopzet ten behoeve van de landbouw (L1) 
 
Bij deze maatregel worden de peilen in het oppervlaktewater van de 
wateraanvoergebieden voor het begin van een droge periode met 20 cm opgezet, onder de 
aanname dat er dan nog voldoende water in het hoofdwatersysteem beschikbaar is en/of 
dat er dan regenbuien vallen die kunnen worden vastgehouden. Uitgangspunt is dat de 
peilen maximaal kunnen worden opgezet in 75% van de wateraanvoergebieden (niet in 
stedelijke gebieden of andere gebieden waar peilopzet niet gewenst is). Dit is een totaal 
van 200.000 ha. Na overleg is besloten dat het reëel is om in 10% van deze 200.000 ha 
(20.000 ha) de peilen op te zetten. De 20 cm extra waterschijf is vervolgens beschikbaar 
voor beregening en voor het aanvullen van de grondwaterstand. 
 
Bij een oppervlak open water van 3% komt 1,2 Mm³ water beschikbaar, waarvan 
uiteindelijk 0,85 Mm³ (70%) in de wortelzone terecht komt en gebruikt kan worden voor het 
verlagen van het vochttekort van de landbouw. Verspreid over het gebied waar de peilen 
worden opgezet komt dit neer op 4,25 mm. 
 
Voor deze maatregel hoeft alleen extra water vanuit het hoofdwatersysteem aangevoerd te 
worden. Er is vanuit gegaan dat er geen investeringsmaatregelen getroffen hoeven te 
worden om de peilen op te zetten. De exploitatiekosten van wateraanvoer vanuit het 
hoofdwatersysteem bedragen EUR 0,05/m³. Uitgangspunt is dat van de totale hoeveelheid 
water die extra wordt opgezet 50% wordt aangevoerd en 50% wordt vastgehouden. De 
kosten van deze maatregel komen daarmee op EUR 0,025/m³, dit is ook de 
kosteneffectiviteit van deze maatregel. Uitgangspunt is verder dat deze maatregel 
gemiddeld één keer per jaar toegepast wordt. De jaarlijkse kosten komen daarmee op 
ongeveer EUR 30.000,--.  
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1.9. Optimalisatie gewaskeuze, droogteresistentere gewassen/soorten (L2) 
 
In de gebieden met de hoogste droogteschade (ca. 20%) van het areaal landbouw) van de 
regio zou de gewaskeuze geoptimaliseerd kunnen worden door het toepassen van droogte 
resistentere gewassen. Dit zijn vooral de gebieden op stuwwallen waar geen wateraanvoer 
beschikbaar is en de grondwaterstand relatief diep is. Het gaat dan om ongeveer 120.000 
ha. De kosten van deze maatregel zijn moeilijk in te schatten. Uitgangspunt is dat agrariërs 
zelf kiezen of en wanneer ze overgaan op andere gewassen. Ondanks dat de 
productiekosten van andere gewassen hoger kunnen zijn en er waarschijnlijk ook 
geïnvesteerd zal moeten worden in andere productietechnieken, zal de opbrengst ook 
hoger zijn. Het netto effect op kosten en baten zal in de praktijk moeten blijken. 
 
Voor de kostenraming is uitgegaan dat de extra inzaaikosten van rode klaver EUR 60,--
/ha/jaar zijn. 50% van deze kosten zijn voor bodemverbetering en 50% van deze kosten 
zijn voor waterbesparing. Door deze maatregelen kan per jaar op 1 beregeningsbeurt van 
20 mm bespaard worden op 30% van het areaal. Over het totale oppervlak kan dan 7 
mm/jaar bespaard worden. De kosten komen daarmee op EUR 0,45/m³. 
 
1.10. Verbeteren bodemstructuur/ verhogen organisch stofgehalte akkerbouw (L3) 
 
Met deze maatregel wordt het organische stofgehalte in de wortelzone met 3% verhoogd. 
Dit kan bijvoorbeeld met groenbemesting. Deze maatregel kan toegepast worden op de 
akkerbouwgronden (30% van het areaal landbouw), een totaal van 156.000 ha. Door deze 
maatregel wordt het vochttekort structureel (elk jaar) met 11 mm verlaagd. 
 
De jaarlijkse kosten (ref.1) van deze maatregel zijn ongeveer EUR 100/ha per jaar als 
gekozen wordt voor het inzaaien van zaaizaad voor groenbemester en niet voor het 
aanvoeren van compost. Het organische stof gehalte zal daarbij geleidelijk oplopen. Bij 
deze maatregel gaan de voordelen veel verder dan alleen de extra beschikbaarheid van 
water. Deze maatregel leidt ook tot een betere benutting van nutriënten, minder ziektedruk, 
etc. Ook dat vertaalt zich in extra opbrengst. Uitgangspunt voor het UP is dat 30% van de  
kosten kan worden toegerekend aan de zoetwatervoorziening. De uiteindelijke jaarlijkse 
kosten zijn dan 4,7 miljoen euro. 
 
De effectiviteit van deze maatregel is 110 m³/ha per jaar (11 mm/ha/jaar). De gemiddelde 
jaarlijkse kosten zijn EUR 30,--/ha (4,7 miljoen euro voor 156.000 ha). De kosteneffectiviteit 
van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,30/m³ water toegevoegd aan de wortelzone. 
 
1.11. Verbeteren bodemstructuur/ verhogen organisch stofgehalte grasland door 

niet-kerende grondbewerking (L4) 
 
Ook met deze maatregel wordt het organische stofgehalte in de wortelzone met 3% 
verhoogd. Deze maatregel kan toegepast worden op de graslanden (67% van het areaal 
landbouw), een totaal van 390.000 ha. Door deze maatregel wordt het vochttekort 
structureel (elk jaar) met 11 mm verlaagd. Deze maatregel vergt een andere bedrijfsvoering 
van de agrariër (niet meer ploegen). De jaarlijkse kosten kunnen zowel hoger als lager 
uitvallen dan in de huidige situatie. 
 
1.12. Efficiënter beregenen, druppelirrigatie i.p.v. beregenen (L5) 
 
Door de efficiëntie van beregening te verhogen van 75% naar 90% kan in een gemiddeld 
jaar 11 mm water bespaard worden (15% van 76 mm, 76 mm water is benodigd om bij 
75% efficiëntie het gemiddelde jaarlijkse vochttekort van 57 mm te compenseren). De 
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efficiëntie kan worden verhoogd door meer te irrigeren en minder te besproeien. Deze 
maatregel kan toegepast worden voor kapitaalintensieve teelten waar nu beregening 
plaatsvindt, zowel in de aanvoergebieden als in de vrij-afwaterende gebieden. We nemen 
hier als uitgangspunt dat het hele areaal kapitaalintensieve teelten beregend wordt. Het 
totale areaal kapitaalintensieve teelten is ongeveer 5.000 ha. Er is van uitgegaan dat er nu 
nog geen gebruik wordt gemaakt van druppelirrigatie en dat over het hele areaal de 
efficiëntie verhoogd kan worden.  
 
De baten van een druppelirrigatie installatie betreffen naast een besparing op de 
benodigde hoeveelheid beregeningswater ook een verhoging van de opbrengst van de 
gewassen door een betere mestvoorziening van het gewas en betere mogelijkheden voor 
ziektebestrijding. De investeringskosten van een druppelirrigatie installatie bedragen 
ongeveer EUR 2.000,--/ha (Y. Leonard, 2007, met inflatiecorrectie naar 2012). Over een 
areaal van 5.000 ha komen de totale investeringskosten uit op 10 miljoen euro. Uitgaande 
van een afschrijvingstermijn van 5 jaar zijn de kosten voor rente en afschrijving 2,2 miljoen 
euro per jaar (2,5% rente en aflossing). Er is verder vanuit gegaan dat de exploitatiekosten 
van druppelirrigatie ongeveer gelijk zijn aan beregening. Hiervoor zijn daarom geen extra 
kosten geraamd ten opzichte van de huidige situatie.  
 
De kosten voor de aanschaf van een beregeningsinstallatie zijn EUR 1.250/ha (ref.1). Over 
5.000 ha zijn de jaarlijkse kosten van rente en afschrijving EUR 250.000,--. Deze kosten 
dienen verrekend te worden met de jaarlijkse kosten van druppelirrigatie. De extra jaarlijkse 
kosten van druppelirrigatie komen dan uit op 2 miljoen euro. 
 
Van de kosten kan 30% toegerekend worden aan de zoetwatervoorziening. De uiteindelijke 
jaarlijkse kosten zijn dan 0,6 miljoen euro. De effectiviteit van deze maatregel is 75 m³/ha 
per jaar (70% van 11 mm/ha/jaar). De gemiddelde jaarlijkse kosten zijn EUR 120,--/ha (0,6 
miljoen euro voor 5.000 ha). De kosteneffectiviteit van deze maatregel komt daarmee op 
EUR 1,55/m³ water toegevoegd aan de wortelzone. 
 
1.13. Efficiënter beregenen, slimmer beregenen op basis van veld- of 

satellietwaarnemingen (L6) 
 
Bij slimmer beregenen worden op basis van veld- of satellietwaarnemingen continu de 
vochttekorten in de bodem en de watertekorten van de gewassen gemonitord. Op basis 
van deze gegevens kan gericht worden beregend. Deze maatregel is met name 
toepasbaar voor grasland en akkerbouw waar in de huidige situatie al beregend wordt. In 
de regio Oost wordt ongeveer 60.000 ha van het areaal landbouw beregend. Het 
uitgangspunt is dat alle kapitaalintensieve teelten beregend worden (5.000 ha). Het areaal 
grasland en akkerbouw dat beregend wordt is dan ongeveer 55.000 ha. 
 
Een seizoensabonnement op Agroactueel.nl kost 100 euro per jaar. Dat is per bedrijf van 
gemiddeld 50 ha. Aanname is dat hiermee gemiddeld een halve beregeningsbeurt (10 mm) 
per jaar kan worden bespaard. 
 
1.14. Uitbreiden beregening uit oppervlaktewater in wateraanvoergebieden (L7) 
 
In de gebieden waar in de huidige situatie de droogteschade van akkerbouw groter is dan 
10% en grasland groter dan 20% wordt de beregening uitgebreid. Dit gebied heeft een 
oppervlak van ruim 24.000 ha. Het doel van deze maatregel is om het gemiddelde jaarlijkse 
vochttekort van 57 mm te compenseren. De kosten voor de aanschaf van een 
beregeningsinstallatie zijn EUR 1.250/ha (ref.1). De totale kosten komen op 30 miljoen 
euro. Voor de jaarlijkse exploitatiekosten is ook hier uitgegaan van 5% van de 
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investeringskosten. De uiteindelijke jaarlijkse kosten zijn 2,7 miljoen euro, uitgaande van 
9% rente, afschrijving en exploitatiekosten. 
 
De effectiviteit van deze maatregel is 570 m³/ha per jaar (57 mm/ha/jaar). De gemiddelde 
jaarlijkse kosten zijn EUR 110,--/ha (2,7 miljoen euro voor 24.000 ha). De kosteneffectiviteit 
van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,20/m³ water toegevoegd aan de wortelzone. 
 
1.15. Uitbreiden beregening uit grondwater in vrij-afwaterende gebieden (L8a) 
 
In de gebieden waar in de huidige situatie de droogteschade van akkerbouw groter is dan 
10% en grasland groter dan 20% wordt de beregening uitgebreid. Dit gebied heeft een 
oppervlak van ruim 87.000 ha. Het doel van deze maatregel is om het gemiddelde jaarlijkse 
vochttekort van 57 mm te compenseren. De kosten voor de aanschaf van een 
beregeningsinstallatie zijn EUR 1.250/ha (ref.1). De totale kosten komen op 109 miljoen 
euro. Voor de jaarlijkse exploitatiekosten is ook hier uitgegaan van 5% van de 
investeringskosten. De uiteindelijke jaarlijkse kosten zijn 10 miljoen euro, uitgaande van 9% 
rente, afschrijving en exploitatiekosten. 
 
De effectiviteit van deze maatregel is 570 m³/ha per jaar (57 mm/ha/jaar). De gemiddelde 
jaarlijkse kosten zijn EUR 110,--/ha (10 miljoen euro voor 87.000 ha). De kosteneffectiviteit 
van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,20/m³ water toegevoegd aan de wortelzone. 
 
1.16. Toename bestaande beregening met 5% (L8b) 
 
In de regio Oost kan in totaal 60.000 ha worden beregend (43500 ha uit grondwater en 
16500 ha uit oppervlaktewater). Bron: regionale knelpuntenanalyse Oost Nederland Tauw. 
De huidige jaarlijkse beregeningsgift is 57 mm per jaar. 5% extra beregening geeft 2,85 
mm extra. Over het totale oppervlak van 60.000 ha is de extra gift 1.7 miljoen m³. De 
kosten komen hiermee op EUR 0,20/m³. 
 
1.17. Een deel van het naaldbos omzetten in loofbos of heide (N1) 
 
Door het omzetten van naaldbos naar loofbos of heide worden robuustere systemen 
gecreëerd die minder gevoelig zijn voor een toename van de dynamiek. Daarnaast is de 
jaarlijkse verdamping van loofbos en heide veel lager dan bij naaldbos, waardoor er meer 
water beschikbaar is voor grondwateraanvulling. 

Uitgangspunt is dat maximaal ongeveer 50% van het naaldbos omgezet kan worden. In de 
regio Oost is dat een oppervlak van ongeveer 30.000 ha. Deze maatregel maakt onderdeel 
uit van een pakket van maatregelen t.b.v. Natura 2000 (PAS). De kosten van omzetten zijn 
ongeveer EUR 1.800,--/ha. Hiervan kan 25% toegerekend worden aan de 
zoetwatervoorziening. De effectiviteit van deze maatregel is ongeveer 160 m³/ha (16 mm). 
 
1.18. Uitvoeren PAS in Natura-2000 gebieden (N2) 
 
Deze maatregel (Programmatische Aanpak Stikstof) kan uitgevoerd worden in alle Natura-
2000 gebieden in de regio Oost. Het totale oppervlak is 140.000 ha. Het doel van deze 
maatregel is om de grondwaterstand te verhogen met 20 cm en daarmee verdroging tegen 
te gaan. Net als bij de maatregel A2 komt dan 14 mm water beschikbaar voor het verlagen 
van het vochttekort. Voor een deel van de oppervlakte zal deze maatregel samenvallen 
met maatregel A2. Daarom wordt sterk aanbevolen om hier synergie mee te zoeken. 
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Het totale budget (incl. grondverwerving) voor Natura 2000 is 700 miljoen euro (ref.1 + 
gebied Vallei). Een deel van dit budget kan gebruikt worden voor maatregelen (N1 en N2) 
om de grondwaterstand te verhogen (verdrogingbestrijding). Uitgangspunt voor het UP is 
dat 0% van de totale kosten kan worden toegerekend aan de zoetwatervoorziening. De 
effectiviteit van deze maatregel is 140 m³/ha per jaar (14 mm/ha/jaar).  
 
1.19. Uitvoeren KRW-maatregelen (N3) 
 
In de regio Oost ligt bijna 1.900 km aan KRW-wateren. Het uitvoeren van de KRW-
maatregelen resulteert in een klimaatrobuust watersysteem. Droogval en stilstaand water 
wordt beperkt en de waterkwaliteit wordt verbeterd. Het water wordt beter vastgehouden, 
waarmee verdroging wordt tegengegaan. Het water stroomt minder snel af waardoor in het 
algemeen wateroverlast wordt beperkt. Lokaal kan wel meer overlast optreden omdat de 
grondwaterstanden worden verhoogd. Deze maatregel heeft in eerste instantie een positief 
effect op de aquatische natuur. Door het vasthouden van water wordt ook verdroging 
tegengegaan en worden piekafvoeren verminderd. De effectiviteit van de maatregel 
uitgedrukt in aantal m³ water extra beschikbaar voor zoetwatervoorziening zal nog bepaald 
moeten worden. Hoe meer synergie met zoetwatervoorziening er gevonden kan worden bij 
de uitwerking van deze maatregel, des te hoger zal de effectiviteit zijn. 
 
Het totale budget voor KRW-maatregelen in de regio Oost is tot 2027 ongeveer 400 miljoen 
euro (bron: Adviesnota Rijn-Oost, 10 maart 2008). De investeringskosten van maatregel N3 
voor de periode 2016 t/m 2027 komen uit op ongeveer 250 miljoen euro. In 2013 en 2014 
worden nieuwe kostenramingen gemaakt in het kader van het volgende KRW 
Stroomgebiedbeheerplan. 
 
Van de totale kosten is 0% toegerekend aan de zoetwatervoorziening. Enerzijds zullen 
maatregelen vanuit de KRW namelijk bijdragen aan de zoetwatervoorziening, anderzijds 
zullen een aantal maatregelen die voor de zoetwatervoorziening worden getroffen ook 
bijdragen aan de KRW doelstellingen. De effectiviteit van de maatregel uitgedrukt in aantal 
m³ water extra beschikbaar voor zoetwatervoorziening zal nog bepaald moeten worden. 
Hoe meer synergie met zoetwatervoorziening er gevonden kan worden bij de uitwerking 
van deze maatregel, des te hoger zal de effectiviteit zijn. Wel wordt aanbevolen om de 
KRW-maatregelen opnieuw te beschouwen vanuit het oogpunt van de 
zoetwatervoorziening. 
 
1.20. Water vasthouden in grondwater in gebieden met minder kritische 

natuurdoelen (N4) 
 
In gebieden met minder kritische natuurdoelen wordt water vastgehouden in de bodem. 
Deze maatregel kan toegepast worden in de LGN-landgebruik type vochtige bossen. Het 
totale areaal vochtige bossen in de regio Oost Nederland is ongeveer 12.700 ha. Net als 
voor maatregel A2 is het uitgangspunt dat de grondwaterstand met 20 cm wordt verhoogd. 
Bij een poriënvolume van 20% en 50% luchtinsluiting kan 20 mm water worden 
vastgehouden, waarvan 14 mm (70% effectiviteit) kan worden gebruikt voor het 
verminderen van het vochttekort. Over een oppervlak 12.700 ha is dat 1,8 Mm³ water. 
 
Om een inschatting te kunnen maken van de kosten is ook voor deze maatregel uitgegaan 
van EUR 800,--/ha voor het plaatsen van stuwtjes in detailwatergangen en het plaatsen 
van knijpstuwtjes en dammetjes op tertiair niveau. De totale investeringskosten komen 
daarmee uit op 10 miljoen euro. De uiteindelijke jaarlijkse kosten zijn 0,9 miljoen euro, 
uitgaande van 9% rente, afschrijving en exploitatiekosten. 
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De effectiviteit van deze maatregel is 140 m³/ha per jaar (14 mm/ha/jaar). De gemiddelde 
jaarlijkse kosten zijn EUR 70,--/ha (0,9 miljoen euro voor 12.700 ha). De kosteneffectiviteit 
van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,50/m³ water toegevoegd aan de wortelzone. 
 
1.21. Waterberging in oppervlaktewater/ op maaiveld in gebieden met minder 

kritische natuurdoelen (N5) 
 
In gebieden met minder kritische natuurdoelen wordt water geborgen in oppervlaktewater. 
Deze maatregel kan toegepast worden in de LGN-landgebruik typen moeras en natte 
bossen. Het totale areaal moeras en vochtige bossen in de regio Oost Nederland is 
ongeveer 8.500 ha. Hiervan kan ongeveer 2.500 ha gebruikt worden. Net als bij maatregel 
L1 wordt het waterpeil met 20 cm opgezet. Over het hele areaal kan op deze manier 5 Mm³ 
water geborgen worden. Peilopzet dient direct vanuit de winterperiode worden ingezet en 
mag niet abrupt worden toegepast i.v.m. flora en fauna. 
 
Uitgangspunt is dat er geen extra water aangevoerd wordt maar dat er extra water in het 
gebied wordt vastgehouden aan het einde van een natte periode. Om een inschatting te 
kunnen maken van de kosten is ook voor deze maatregel uitgegaan van EUR 800,--/ha 
voor het plaatsen van stuwtjes in detailwatergangen en het plaatsen van knijpstuwtjes en 
dammetjes op tertiair niveau. De totale investeringskosten komen daarmee uit op ongeveer 
2 miljoen euro. De uiteindelijke jaarlijkse kosten zijn 0,18 miljoen euro, uitgaande van 9% 
rente, afschrijving en exploitatiekosten. 
 
De effectiviteit van deze maatregel is 1.400 m³/ha per jaar (70% van 5 Mm³ voor 2.500 ha). 
De gemiddelde jaarlijkse kosten zijn EUR 70,--/ha (0,18 miljoen euro voor 2.500 ha). De 
kosteneffectiviteit van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,05/m³ water toegevoegd 
aan de wortelzone. 
 
1.22. Vergroten wateraanvoer naar laagveenreservaten (N6) 
 
Het doel van deze maatregel is om het totale gemiddelde vochttekort in de 
laagveenreservaten te compenseren door water aan te voeren. Het areaal 
laagveenreservaat is ongeveer 15.000 ha. Om in een gemiddeld jaar het vochttekort van 
57 mm (70% van 76) te compenseren dient 11,5 Mm³ (76 mm voor 15.000 ha) water 
aangevoerd te worden. Het water mag niet direct aangevoerd worden naar de reservaten, 
maar dient voor de opzet van bufferzones rond de reservaten. 
 
1.23. Verbinden van natuurgebieden (N7) 
 
Het verbinden van natuurgebieden zorgt voor robuuste natuurgebieden, klimaatbuffers, 
meer ruimte voor ecologische processen en voor ruimte voor natuurontwikkeling Ook wordt 
de migratie van soorten als aanpassing verschuiving klimaatzones gefaciliteerd. De kosten 
van aankoop en inrichting zijn afgerond ongeveer EUR 50.000,--/ha (ref.1). Het totale 
areaal is ongeveer 24.000 ha. De totale kosten komen daarmee op 1.150 miljoen euro. Dit 
wordt gefinancierd vanuit de EHS en is slechts ten dele gekoppeld aan droogte. Het 
hoofddoel is om het uitsterven van soorten als gevolg van isolatie en te kleine 
deelpopulaties te voorkomen. 
 
1.24. Afkoppelen verhard oppervlak en infiltreren van de neerslag in bestaand 

stedelijk gebied (S1) 
 
In stedelijk gebied wordt zo veel mogelijk verhard oppervlak afgekoppeld. Veel gemeenten 
zijn reeds bezig met het afkoppelen van verhard oppervlak om hiermee de waterkwaliteit te 
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verbeteren en wateroverlast te voorkomen. Ingeschat is dat in de regio Oost 5% van het 
bestaande stedelijke gebied (3.300 ha) afgekoppeld kan worden. Op jaarbasis kan 500 
mm, 16,5 Mm³ (ref.1) water geïnfiltreerd worden. Dit water wordt vervolgens gebruikt voor 
een betere vochtvoorziening van stedelijk groen. Het overige water kan in de naastgelegen 
gebieden gebruikt worden voor het verminderen van het vochttekort van landbouw en 
natuur.  
 
Met deze hoeveelheid water zou in potentie een oppervlak van 55.000 ha van 30 mm water 
kunnen worden voorzien en uitgaande van een efficiëntiefactor van 70 % kan 21 mm 
gebruikt worden voor het terugdringen van het vochttekort. 
 
De kosten van het afkoppelen van relatief eenvoudig af te koppelen verharde oppervlakken 
zijn ongeveer EUR 20,--/m². Deze kosten kunnen echter snel oplopen indien ook 
oppervlakken afgekoppeld gaan worden die minder eenvoudig zijn af te koppelen en als er 
extra voorzieningen getroffen moeten worden om het water te infiltreren. Er is daarom 
uitgegaan van een gemiddeld bedrag van EUR 30,--/m². De totale kosten voor het 
afkoppelen van 3.300 ha komen daarmee op 1 miljard euro. De exploitatiekosten van een 
gescheiden rioolstelsel (in afgekoppeld gebied) zijn ongeveer gelijk aan die van een 
gemengd stelsel en daarom niet opgenomen.  
 
Van de totale kosten kan 10% (100 M€) toegerekend worden aan de zoetwatervoorziening. 
De uiteindelijke jaarlijkse kosten zijn dan 4 miljoen euro, uitgaande van 4% rente en 
afschrijving. De effectiviteit van deze maatregel is 3.500 m³/ha per jaar (70% van 500 
mm/ha/jaar). De gemiddelde jaarlijkse kosten zijn EUR 1.200,--/ha (4 miljoen euro voor 
3.300 ha). De kosteneffectiviteit van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,35/m³ water 
toegevoegd aan de wortelzone. 
 
1.25. Aanleg van gescheiden riolering in nieuw stedelijk gebied (S2) 
 
In nieuw stedelijk wordt standaard een gescheiden stelsel aangelegd en wordt regenwater 
geïnfiltreerd. Hierdoor treedt geen verslechtering op ten opzichte van de huidige 
onbebouwde situatie. Een extra verlaging van de grondwaterstand door de afvoer van 
regenwater wordt voorkomen. Om al het water te kunnen infiltreren zullen er op veel 
locaties wel infiltratiegebieden buiten de stad aangelegd moeten worden. 
 
Het is nog niet bekend hoeveel ha nieuwbouw er tot 2050 bijkomt in de regio Oost. Naar 
verwachting zullen de extra kosten van deze maatregel meevallen omdat de aanleg van 
een gescheiden riolering bij nieuwbouw reeds common-practice is. De extra kosten kunnen 
bovendien worden meegenomen in de prijs van de gebouwen. 
 
1.26. Aanleg van groen-blauwe structuren in nieuw stedelijk gebied (S3) 
 
In nieuw stedelijk gebied kan bij de inrichting reeds rekening worden gehouden met groen-
blauwe structuren. Voor deze maatregel zijn daarom geen kosten geraamd. 
 
1.27. Aanleg van groen-blauwe structuren in bestaand stedelijk gebied (S4) 
 
Inrichten van groen blauwe structuren in 15% van bestaand stedelijk gebied (10.000 ha). 
De kosten voor het aanplanten van een grote loofboom zijn EUR 650,--.stuk (ref.1). 
Uitgaande van maximaal 100 bomen per hectare zijn de kosten EUR 65.000/ha. In deze 
studie wordt EUR 50.000,--/ha gehanteerd omdat niet alles vol beplant wordt met bomen, 
maar er ook ruimte komt voor andere (iets goedkopere inrichting). De totale kosten komen 
daarmee op 500 miljoen euro. Er zijn geen kosten opgenomen voor grondaankoop. 
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1.28. Zuinig schutten bij sluizen (SR2) 
 
Door zuinig te schutten bij sluizen kan tot 30% water bespaard worden. Deze maatregel is 
van toepassing op de Sluis bij Eefde, Doesburg en de sluizen in de Drentse kanalen. Deze 
maatregel kan eventueel uitgevoerd worden in combinatie met het terugpompen van water. 
 
Als het aantal schuttingen verminderd wordt zal de wachttijd bij de sluizen toenemen. De 
kosten hiervan voor de scheepvaart zijn nog niet nader onderzocht en als PM opgenomen 
in het UP. 
 
1.29. Aanpassen sluis Eefde (SR3) 
 
Om de wachttijden voor de sluis bij Eefde te verminderd wordt de sluis uitgebreid met een 
tweede kolk en een verlaging van de drempel. De aanpassing van het aanvoergemaal ten 
behoeve van het klimaat lift mee met de aanpassing als gevolg van het defect aan de 
sluisdeuren. Het aanpassen van de sluis is al opgenomen in bestaande plannen en 
begrotingen. De daadwerkelijke kosten zullen duidelijk worden bij de aanbesteding van het 
project in de 1e helft van 2014.  
 
1.30. Optimaliseren waterhuishouding en inrichting zwemplassen (SR4) 
 
In de regio Oost zijn 82 zwemplassen. Bij 54 is een mogelijk risico. Bij deze plassen 
worden 50% van de oeverzones opnieuw ingericht om de waterkwaliteit te vebeteren. Deze 
kosten zijn EUR 500,--/m, oftewel gemiddeld EUR 600.000,-- per zwemplas (ref.1). De 
totale kosten van deze maatregel komen daarmee op ruim 32 miljoen euro. 
 
 
2. REFERENTIES 
 
1. Zoetwatervoorziening Oost Nederland, Gevolgen van droogte voor het 
 waterbeheer, Tauw, 2012; 
2. Deltaplan Hoge Zandgronden, DHZ Strategiedocument Fase 2, Op zoek naar 
 mogelijke maatregelen, Royal Haskoning, 2012 

 



SUBBIJLAGE 6              12-02-2014 
 
TOELICHTING MAATREGELEN CONCEPT UITVOERINGSPROGRAMMA 
ZOETWATER ZUID NEDERLAND 

 
1. INLEIDING 
 
In deze bijlage zijn de maatregelen uit het ontwerp UitvoeringsProgramma (UP) nader 
beschreven en onderbouwd voor de zoetwaterregio Zuid Nederland. Hierbij is met name 
aandacht besteed aan: 
- een beschrijving van het doel en het verwachte effect van de maatregelen; 
- een beschrijving waar de maatregel toegepast kan worden; 
- een onderbouwing van de globale investeringskosten zijn; 
- waar mogelijk zijn de kosteneffectiviteit, uitgedrukt in euro per m³ water, beschreven. 
 
Voor de jaarlijkse kosten van rente en afschrijving is voor de meeste maatregelen 
uitgegaan van een kengetal van 4% van de investeringskosten, uitgaande van 
afschrijvingstermijnen langer dan 20 jaar. Voor de maatregelen met korte 
afschrijvingstermijnen zijn de jaarlijkse kosten voor rente en afschrijving apart geraamd. 
Voor de jaarlijkse exploitatiekosten is uitgegaan van en kengetal van 5% van de 
investeringskosten of, indien van toepassing, apart geraamd. 
 
In de onderbouwing is het maximaal potentieel aan maatregelen beschreven, voor de 
periode 2016 t/m 2050. Voor de maatregelen op korte termijn fase 1 (2016 t/m 2021) en 
fase 2 (2022 t/m 2027) zijn vanuit dit maximaal potentieel reële en haalbaar geachte 
maatregelenpakketten samengesteld, in overleg met de betrokken partijen. In bijlage I is 
een overzicht gegeven van de ingeschatte arealen per maatregel per periode. 
 
De onderbouwing is tot stand gekomen op basis van de volgende gegevens en 
rapportages: 
- regionale rapportages zoetwatervoorziening Oost en Zuid (ref. 1 en 2); 
- vertaling strategie voor nationale rekentool door regio Zuid; 
- aanscherping maatregelen in regionale werksessies; 
- kostenkengetallen en ervaringscijfers; 
- expert-judgement. 

 
Leeswijzer 
Hierna wordt de toelichting op de maatregelen beschreven, in de volgorde: Algemeen 
(code A), Landbouw (L), Natuur (N), Stedelijk (S), drinkwater (D), Scheepvaart en 
Recreatie (SR) en Zuid Limburg (ZL). 
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1.1. Behouden huidige wateraanvoer (A1a en SR1) 
 
Het totale oppervlak van de huidige aanvoergebieden in de regio Zuid is ongeveer 195.000 
ha (ruim 25% van de hele regio Zuid). De exploitatiekosten van wateraanvoer zijn ongeveer 
2 miljoen euro per jaar (1 miljoen voor waterschap Peel en Maasvallei en 1 miljoen voor 
waterschap Aa en Maas). Dit zijn puur de kosten van de wateraanvoer en dus niet de 
beheerkosten van het watersysteem zelf.  
 
De maatregel heeft als aanvullend effect dat de regionale vaarwegen ook bevaarbaar 
blijven voor de beroeps- en recreatievaart. Deze maatregel is opgenomen in het 
uitvoeringsplan onder code SR1. 
 
1.2. Optimaliseren wateraanvoer door capaciteitsuitbreiding Noordervaart (A1b) 
 
Op de korte termijn (2016 t/m 2021) wordt de aanvoercapaciteit van de Noordervaart 
vergroot van 4,3 m³/s naar 5,4 m³/s. De kosten hiervan bedragen 8.850.000,- euro, 
bestaande uit 4,35 miljoen extra onderhoudskosten en 3-6 miljoen kosten voor de verdere 
inrichting van het achterliggende watersysteem (= gemiddeld 4,5 mln).   
 
Op de middellange termijn (2022 t/m 2027) wordt de capaciteit nog verder vergroot naar 
6,1 m³/s. De kosten daarvan zijn geraamd op 41,8 miljoen euro.  
 
Voor de inschatting van de effectiviteit is er van uitgegaan dat er gedurende een maand per 
jaar met een hogere maximumcapaciteit kan worden aangevoerd (er wordt in de huidige 
situatie ongeveer 1 maand per jaar met maximale capaciteit aangevoerd). Op korte termijn 
is dat 1,1 m3/s maal een maand is 2,85 miljoen m3 water. Het rendement hiervan op 
grondwaterstandsstijging en aanvulling vochttekort wortelzone in het betreffende 
aanvoergebied is ingeschat op 60%. Dit resulteert in 1,7 miljoen m3 netto effectiviteit.  
Voor de middellange termijn betekent 0,7 m3/s maal en maand 1,8 miljoen m3 water. Maal 
60% is dit 1,1 miljoen m3 water netto effect.   
 
1.3. Seizoensberging in wateraanvoergebieden (niet in beekdalen), stuwtjes 

plaatsen in detailwatergangen (A2) 
 
In de detailwatergangen in de wateraanvoergebieden (niet in de beekdalen) worden 
stuwtjes geplaatst. Het ontwerp moet in combinatie met maatregelen ter voorkoming van 
piekafvoeren/ wateroverlast zoals peilgestuurde drainage. Het totale oppervlak van de 
aanvoergebieden is 195.000 ha. Het oppervlak van de beekdalen in de aanvoergebieden is 
ongeveer 28.500 ha. Het totale oppervlak waar deze maatregel toegepast kan worden 
(buiten de beekdalen, natuurgebieden en steden) is ongeveer 150.000 ha. Het plaatsen 
van stuwen staat haaks op de KRW doelstellingen m.b.t. vismigratie. Stuwen dienen 
dusdanig te worden ingericht dat ze vispasseerbaar zijn. 
 
Door deze maatregel toe te passen in combinatie met maatregel A3 zal de 
grondwaterstand gemiddeld met ongeveer 20 cm worden verhoogd. Bij diepe 
grondwaterstanden (tot 2 meter diep) zal er daardoor per groeiseizoen ongeveer 14 mm 
extra capillaire nalevering zijn naar de wortelzone van de gewassen (bron: 
Cultuurtechnisch Vademecum). Hierdoor wordt rechtstreeks het vochttekort met 14 mm 
verminderd. In gebieden waar de grondwaterstand al hoog is en tot in de wortelzone van 
de gewassen komt zal het effect groter kunnen zijn. In deze studie is echter ook hier een 
effect van 14 mm aangehouden. 
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Om wateroverlast of natschade te voorkomen zullen in de lager gelegen gebieden 
waarschijnlijk aanvullende maatregelen genomen moeten worden zoals de aanleg van 
peilgestuurde drainage, dammetjes of knijpstuwtjes om tijdelijke berging op maaiveld te 
faciliteren. Afhankelijk van het gebied is ingeschat dat in ongeveer 2% (ervaring Nieuw 
Limburgs Peil) tot 5% van het gebied aanvullende maatregelen genomen moeten worden. 
Voor de kostenraming is uitgegaan van 5%. 
 
De meest kansrijke (kosteneffectieve locaties) waar deze maatregel uitgevoerd kan worden 
zijn landbouwgebieden waar relatief veel akkerbouw of kapitaalintensieve teelten 
voorkomen of in de nabijheid van natte natura 2000-gebieden, waar in de huidige situatie in 
een gemiddeld jaar al verdroging optreedt.  
 
De kosten van deze maatregel zijn ongeveer EUR 800,--/ha, gebaseerd op Nieuw 
Limburgs Peil. Deze EUR 800,--/ha sluit aan bij de ervaringscijfers van Witteveen+Bos, en 
is daarom gehanteerd in de kostenraming. Over 165.000 ha komen de totale kosten uit op 
132 miljoen euro.  
 
Om wateroverlast of natschade te voorkomen dienen aanvullende maatregelen genomen 
te worden. Ten behoeve van de kostenraming is uitgegaan van de aanleg van 
peilgestuurde drainage op 5% van het potentiële oppervlak van deze maatregel. De kosten 
van de aanleg van samengestelde peilgestuurde drainage zijn EUR 2.400/ha. Over 8.000 
ha worden de totale kosten dan circa 19 miljoen euro. De totale kosten van deze maatregel 
worden daarmee geraamd op 151 miljoen euro. De uiteindelijke jaarlijkse kosten zijn 13,6 
miljoen euro, uitgaande van 9% rente, afschrijving en exploitatiekosten. 
 
De effectiviteit van deze maatregel is in combinatie met maatregel A3 140 m³/ha per jaar 
(14 mm/ha/jaar). Hiervan is 120 m³/ha per jaar toegekend aan maatregel A2 en 20 m³/jaar 
aan maatregel A3.  
 
De gemiddelde jaarlijkse kosten vanuit de zoetwatervoorziening zijn EUR 50,--/ha (60% 
van 13,6 miljoen euro voor 165.000 ha, 40% van deze kosten is bijdrage vermindering 
wateroverlast). De kosteneffectiviteit van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,40/m³ 
water toegevoegd aan de wortelzone. 
 
1.4. Peil optimaliseren (niet in beekdalen), door een slimmer ontwerp van het 

regionale watersysteem (A3) 
 
Door een slimmer ontwerp en een slimmere sturing van het regionale watersysteem kan er 
een dynamisch/flexibel peilbeheer gevoerd worden, met name in de wateraanvoergebieden 
en voor een deel in de vrij afwaterende gebieden. Deze maatregel wordt genomen in de 
hoofdwatergangen, en niet in de detailwatergangen. Maatregelen in de detailwatergangen 
zijn opgenomen onder maatregel A2 en A4. Het totale areaal waar deze maatregel 
toegepast kan worden is ongeveer 280.000 ha. 
 
Het doel van deze maatregel is om in het begin van het voorjaar water vast te houden in 
het hoofdwatersysteem. Tijdelijk kunnen dan iets hogere peilen geaccepteerd worden. Ook 
na hevige regenval in het voorjaar of in de zomer kunnen tijdelijk hogere peilen 
geaccepteerd worden. Met deze maatregel worden naast de extra berging in het 
hoofdwatersysteem ook de grondwaterstanden iets verhoogd. Het water dat extra wordt 
vastgehouden kan in een droge periode gebruikt worden.  
 
In combinatie met maatregel A2 wordt verwacht dat door deze maatregel de 
grondwaterstand met 20 cm wordt verhoogd. Zoals bij maatregel A2 is uitgewerkt komt dan 
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14 mm extra water beschikbaar voor het verlagen van het vochttekort van landbouw en 
natte natuur.  
 
De kosten van deze maatregel zitten vooral in de herinrichting van de hoofdwatergangen 
en een slimmere sturing. Uitgangspunt is dat er geen kosten zijn voor het aanpassen van 
de stuwen, of dat de stuwen worden aangepast in de reguliere vervangingsperiode. 
Ingeschat is dat de kosten ongeveer 1 miljoen euro per waterschap zijn . De totale kosten 
van deze maatregel komen daarmee op 5 miljoen euro. De uiteindelijke jaarlijkse kosten 
zijn 0,45 miljoen euro, uitgaande van 9% rente, afschrijving en exploitatiekosten. 
 
De effectiviteit van deze maatregel is in combinatie met maatregel A2 140 m³/ha per jaar 
(14 mm/ha/jaar). Hiervan is 120 m³/ha per jaar (12 mm/ha/jr) toegekend aan maatregel A2 
en A4 en 20 m³/jaar (2 mm/ha/jr) aan maatregel A3. In de gebieden waar zowel maatregel 
A3 als A4 worden toegepast is enige overlap. Hier is gerekend met 16 mm extra water. 
 
De gemiddelde jaarlijkse kosten zijn EUR 1,60/ha (0,45 miljoen euro voor 280.000 ha). De 
kosteneffectiviteit van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,08/m³ water toegevoegd 
aan de wortelzone. 
 
1.5. Conservering in vrij-afwaterende gebieden (niet in beekdalen), drainagebasis 

verhogen in detailwatergangen (A4) 
 
Door het verhogen van de bodemhoogte in detailwaterlopen met 40 cm wordt de 
grondwaterstand aan het begin van het groeiseizoen met gemiddeld 20 cm verhoogd. Om 
wateroverlast in de lager gelegen gebieden te voorkomen wordt deze maatregel niet in de 
beekdalen toegepast. In totaal kan door deze maatregel en in combinatie met maatregel A5 
in ongeveer 300.000 ha van de vrij-afwaterende gebieden de grondwaterstand worden 
opgezet. Van deze 300.000 ha is 150.000 ha toegekend aan maatregel A4 en 150.000 ha 
aan maatregel A5.  
 
Door deze maatregel toe te passen in combinatie met maatregel A5 zal de 
grondwaterstand gemiddeld met ongeveer 20 cm worden verhoogd. Bij diepe 
grondwaterstanden (tot 2 meter diep) zal er op jaarbasis ongeveer 14 mm extra capillaire 
opstijging zijn (bron: Cultuurtechnsch Vademecum). 
 
Om wateroverlast of natschade te voorkomen zullen in de lager gelegen gebieden 
waarschijnlijk aanvullende maatregelen genomen moeten worden zoals de aanleg van 
peilgestuurde drainage, dammetjes of knijpstuwtjes, om tijdelijke berging op maaiveld te 
faciliteren. Afhankelijk van het gebied is ingeschat dat in ongeveer 2% (ervaring Nieuw 
Limburgs Peil) tot 5% van het gebied aanvullende maatregelen genomen moeten worden. 
Voor de kostenraming is hiervoor uitgegaan van 5%. 
 
De kosten van deze maatregel zijn ongeveer EUR 800,--/ha, gebaseerd op Nieuw 
Limburgs Peil. Deze EUR 800,--/ha sluit aan bij de ervaringscijfers van Witteveen+Bos, en 
is daarom gehanteerd in de kostenraming. Over 200.000 ha komen de totale kosten uit op 
160 miljoen euro.  
 
Om wateroverlast of natschade te voorkomen dienen aanvullende maatregelen genomen 
te worden. Ten behoeve van de kostenraming is uitgegaan van de aanleg van 
peilgestuurde drainage op 5% van het potentiële oppervlak van deze maatregel. De kosten 
van de aanleg van samengestelde peilgestuurde drainage zijn EUR 2.400/ha. Over 8.000 
ha worden de totale kosten dan 19 miljoen euro. De totale kosten van deze maatregel 
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worden daarmee geraamd op 179 miljoen euro. De uiteindelijke jaarlijkse kosten zijn 16,1 
miljoen euro, uitgaande van 9% rente, afschrijving en exploitatiekosten. 
 
De effectiviteit van deze maatregel is in combinatie met maatregel A5 140 m³/ha per jaar 
(14 mm/ha/jaar). De gemiddelde jaarlijkse kosten vanuit de zoetwatervoorziening zijn EUR 
50,--/ha (60% van 16,1 miljoen euro voor 200.000 ha, 40% van deze kosten is bijdrage 
vermindering wateroverlast). De kosteneffectiviteit van deze maatregel komt daarmee op 
EUR 0,36/m³ water toegevoegd aan de wortelzone. 
 
1.6. Vergroten grondwatervoeding (niet in beekdalen) op perceelsniveau (A5) 
 
Deze maatregel wordt voornamelijk toegepast in de vrij-afwaterende gebieden en voor een 
klein deel in de aanvoergebieden (niet in beekdalen). Deze maatregel dient gecombineerd 
te worden met maatregel A2 en A4. Het doel van deze maatregel is om op perceelsniveau 
meer water vast te houden en de detailafvoer te verminderen, voor zover dat nog mogelijk 
is en niet is voorzien bij maatregelen A2 en A4. Dit wordt bereikt door het plaatsen van 
knijpstuwtjes en dammetjes en regelbare klimaatadaptieve drainage.  
 
In totaal kan door deze maatregel en in combinatie met maatregel A4 in ongeveer 330.000 
ha van de vrij-afwaterende gebieden de grondwaterstand worden opgezet. Van deze 
300.000 ha is 150.000 ha toegekend aan maatregel A4 en 150.000 ha aan maatregel A5. 
Om overlap met maatregel A2 te voorkomen en omdat deze maatregel in de 
aanvoergebieden beperkter toepasbaar is, is geen areaal in de aanvoergebieden 
opgenomen. 
 
Voor de kosten van deze maatregel is uitgegaan van EUR 800,--/ha. De totale kosten van 
deze maatregel komen daarmee op ongeveer 160 miljoen euro. De uiteindelijke jaarlijkse 
kosten zijn 14,4 miljoen euro, uitgaande van 9% rente, afschrijving en exploitatiekosten. 
 
De effectiviteit van deze maatregel is 140 m³/ha per jaar (14 mm/ha/jaar). De gemiddelde 
jaarlijkse kosten zijn EUR 70,--/ha (14,4 miljoen euro voor 200.000 ha). De 
kosteneffectiviteit van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,50/m³ water toegevoegd 
aan de wortelzone. 
 
1.7. Beekdalen robuust herinrichten: verhogen drainagebasis, aanpassen 

peilbeheer en tijdelijke berging op maaiveld (A6) 
 
Deze maatregel kan toegepast worden in de beekdalen van de vrij-afwaterende gebieden. 
De maatregel wordt niet toegepast in stedelijk gebied, op de stuwwallen en in gebieden 
met keileem of hoogveen. Het resterende oppervlak waar deze maatregel wel toegepast 
kan worden bedraagt ongeveer 55.000 ha. Met deze maatregel worden beken verondiept 
en ingericht ten behoeve van natuurlijke dynamiek en morfologie. 
 
Door het verhogen van de drainagebasis met 40 cm wordt de grondwaterstand aan het 
begin van het groeiseizoen met 20 cm verhoogd. Uitgaande van een poriënvolume van 
20% waarvan de helft vulbaar is met water (luchtinsluiting) kan 20 mm extra water 
vastgehouden worden. Ingeschat is dat hiervan 14 mm (70 %) door de gewassen gebruikt 
kan worden voor het verlagen van het vochttekort. Ingeschat is dat het invloedsgebied van 
de grondwaterstandverhoging ongeveer twee keer zo groot is als het oppervlak van het 
beekdal. 
 
Daarnaast wordt in natte perioden tijdelijk water geborgen op maaiveld. Hierdoor is er meer 
water beschikbaar in droge periode voor natuur, landbouw en recreatie en neemt de 
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piekafvoer af. Tijdelijke wateroverlast op de percelen dient wel ingepast te worden in de 
bedrijfsvoering van landbouw en natuur. Uitgangspunt is dat op 2% van het oppervlak in de 
beekdalen (55.000 ha) tijdelijk water wordt geborgen op grasland. Dit is 1.100 ha. Voor 
deze maatregel worden geen gronden aangekocht. Door deze maatregel kan er voor het 
totale oppervlak van 55.000 ha nog eens 7 mm water door de gewassen gebruikt worden. 
 
De totale kosten zijn ingeschat op EUR 1.800,-- ha. Over 55.000 ha zijn de kosten dan 99 
miljoen euro. De uiteindelijke jaarlijkse kosten zijn 8,9 miljoen euro, uitgaande van 9% 
rente, afschrijving en exploitatiekosten.  
 
De effectiviteit van deze maatregel is 210 m³/ha per jaar (21 mm/ha/jaar). De gemiddelde 
jaarlijkse kosten zijn EUR 80,--/ha (50% van 8,9 miljoen euro voor 55.000 ha, 50% van de 
kosten is KRW en NBW). De kosteneffectiviteit van deze maatregel komt daarmee op EUR 
0,40/m³ water toegevoegd aan de wortelzone. 
 
1.8. Aanleg van waterbuffers/ waterbergingsgebieden bij kleine stedelijke kernen 

(A7) 
 
In plaats van water te conserveren in de haarvaten (de greppels en waterlopen) kan dit ook 
plaats vinden in kleinschalige waterbassins. Er zijn twee type waterbassins voorzien: 
- waterberging van afstromend hemelwater in de buurt van kleine stedelijke kernen (A7). 
- waterbassin bij agrarische bedrijven (‘waterhouderij’) (L1 en ZL3). 
 
Voor beide type waterbassins geldt dat deze optimaal werken indien: 
- de onderliggende bodem slecht doorlatend is (of is gemaakt). 
- er voldoende aanvoerwater is (hemelwater, spoelwater, beekwater). Dit vraagt ook om 

aanpassingen in het watersysteem; deze zijn niet bij de inschatting van kosten 
meegenomen. 

 
In de buurt van kleinere stedelijke kernen worden waterplassen aangelegd waar water van 
grote zomerbuien kan worden geborgen. Het water wordt niet snel afgevoerd via het 
oppervlaktewater, maar blijft in het gebied achter. Wanneer 40 waterplassen worden 
aangelegd kan hier per zomer ongeveer 8 miljoen m³ water worden vastgehouden. De 
kosten zijn door de regio Zuid ingeschat op 1 miljoen euro per stuk. De totale kosten 
komen daarmee op 40 miljoen euro. De uiteindelijke jaarlijkse kosten zijn 3,6 miljoen euro. 
De gemiddelde jaarlijkse kosten zijn EUR 0,45/m³ water. 
 
1.9. Tijdelijke peilopzet ten behoeve van de landbouw (L1) 
 
Bij deze maatregel worden de peilen in het oppervlaktewater van de 
wateraanvoergebieden voor het begin van een droge periode met 20 cm opgezet, onder de 
aanname dat er dan nog voldoende water in het hoofdwatersysteem beschikbaar is en/of 
dat er dan regenbuien vallen die kunnen worden vastgehouden. Uitgangspunt is dat de 
peilen worden opgezet in 75% van de wateraanvoergebieden (niet in stedelijke gebieden of 
andere gebieden waar peilopzet niet gewenst is). Dit is een totaal van 150.000 ha. Na 
overleg is besloten dat het reëel is om in 15% van deze 150.000 ha (20.000 ha) de peilen 
op te zetten. De 20 cm extra waterschijf is vervolgens beschikbaar voor beregening en voor 
het aanvullen van de grondwaterstand. 
 
Bij een oppervlak open water van 3% komt 1,2 Mm³ water beschikbaar, waarvan 
uiteindelijk 0,85 Mm³ (70%) in de wortelzone terecht komt en gebruikt kan worden voor het 
verlagen van het vochttekort van de landbouw. Verspreid over het gebied waar de peilen 
worden opgezet komt dit neer op 4,25 mm. 
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Voor deze maatregel hoeft alleen extra water vanuit het hoofdwatersysteem aangevoerd te 
worden. Er is vanuit gegaan dat er geen investeringsmaatregelen getroffen hoeven te 
worden om de peilen op te zetten. De exploitatiekosten van wateraanvoer vanuit het 
hoofdwatersysteem bedragen EUR 0,05/m³. Uitgangspunt is dat van de totale hoeveelheid 
water die extra wordt opgezet 50% wordt aangevoerd en 50% wordt vastgehouden. De 
kosten van deze maatregel komen daarmee op EUR 0,025/m³, dit is ook de 
kosteneffectiviteit van deze maatregel. Uitgangspunt is verder dat deze maatregel 
gemiddeld één keer per jaar toegepast wordt. De jaarlijkse kosten komen daarmee op 
ongeveer EUR 30.000,--.  
 
1.10. Optimalisatie gewaskeuze, droogteresistentere gewassen/soorten (L2) 
 
Deze maatregel kan in potentie toegepast worden in de hele regio, het gaat dan om 
ongeveer 315.000 ha. Deze maatregel is het meest kansrijk in de gebieden met de hoogste 
droogteschade (ca. 40% van het areaal landbouw). Hier zou de gewaskeuze 
geoptimaliseerd kunnen worden door het toepassen van droogte resistentere gewassen. 
Het gaat dan om ongeveer 125.000 ha. De kosten van deze maatregel zijn moeilijk in te 
schatten. Uitgangspunt is dat agrariërs zelf kiezen of en wanneer ze overgaan op andere 
gewassen. Ondanks dat de productiekosten van andere gewassen hoger kunnen zijn en er 
waarschijnlijk ook geïnvesteerd zal moeten worden in andere productietechnieken, zal de 
opbrengst ook hoger zijn. Het netto effect op kosten en baten zal in de praktijk moeten 
blijken. 
 
Voor de kostenraming is uitgegaan dat de extra inzaaikosten van rode klaver EUR 60,--
/ha/jaar zijn. 50% van deze kosten zijn voor bodemverbetering en 50% van deze kosten 
zijn voor waterbesparing. Door deze maatregelen kan per jaar op 1 beregeningsbeurt van 
20 mm bespaard worden op 30% van het areaal. Over het totale oppervlak kan dan 7 
mm/jaar bespaard worden. De kosten komen daarmee op EUR 0,45/m³. 
 
1.11. Verbeteren bodemstructuur/ verhogen organisch stofgehalte akkerbouw (L3) 
 
Met deze maatregel wordt het organische stofgehalte in de wortelzone met 3% verhoogd. 
Dit kan bijvoorbeeld met groenbemesting. Deze maatregel kan toegepast worden op de 
akkerbouwgronden (40% van het areaal landbouw), een totaal van 90.000 ha. Door deze 
maatregel wordt het vochttekort structureel (elk jaar) met 11 mm verlaagd. 
 
De jaarlijkse kosten (ref.1) van deze maatregel zijn ongeveer EUR 100/ha per jaar als 
gekozen wordt voor het inzaaien van zaaizaad voor groenbemester en niet voor het 
aanvoeren van compost. Het organische stof gehalte zal daarbij geleidelijk oplopen. Bij 
deze maatregel gaan de voordelen veel verder dan alleen de extra beschikbaarheid van 
water. Deze maatregel leidt ook tot een betere benutting van nutriënten, minder ziektedruk, 
etc. Ook dat vertaalt zich in extra opbrengst. Uitgangspunt voor het UP is dat 30% van de  
kosten kan worden toegerekend aan de zoetwatervoorziening. De uiteindelijke jaarlijkse 
kosten zijn dan 2,7 miljoen euro. 
 
De effectiviteit van deze maatregel is 110 m³/ha per jaar (11 mm/ha/jaar). De gemiddelde 
jaarlijkse kosten zijn EUR 30,--/ha (2,7 miljoen euro voor 90.000 ha). De kosteneffectiviteit 
van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,30/m³ water toegevoegd aan de wortelzone. 
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1.12. Verbeteren bodemstructuur/ verhogen organisch stofgehalte grasland door 
niet-kerende grondbewerking (L4) 

 
Ook met deze maatregel wordt het organische stofgehalte in de wortelzone met 3% 
verhoogd. Deze maatregel kan toegepast worden op de graslanden (45% van het areaal 
landbouw), een totaal van 150.000 ha. Door deze maatregel wordt het vochttekort 
structureel (elk jaar) met 11 mm verlaagd. Deze maatregel vergt een andere bedrijfsvoering 
van de agrariër (niet meer ploegen). De jaarlijkse kosten kunnen zowel hoger als lager 
uitvallen dan in de huidige situatie. 
 
1.13. Efficiënter beregenen, druppelirrigatie i.p.v. beregenen (L5) 
 
Door de efficiëntie van beregening te verhogen van 75% naar 90% kan in een gemiddeld 
jaar 11 mm water bespaard worden. De efficiëntie kan worden verhoogd door meer te 
irrigeren en minder te besproeien. Deze maatregel kan toegepast worden voor 
kapitaalintensieve teelten waar nu beregening plaatsvindt, zowel in de aanvoergebieden 
als in de vrij-afwaterende gebieden. In deze studie is het uitgangspunt dat het hele areaal 
kapitaalintensieve teelten beregend wordt. Het totale areaal kapitaalintensieve teelten is 
ongeveer 17.000 ha. Er is van uitgegaan dat er nu nog geen gebruik wordt gemaakt van 
druppelirrigatie en dat over het hele areaal de efficiëntie verhoogd kan worden.  
 
De baten van een druppelirrigatie installatie betreffen naast een besparing op de 
benodigde hoeveelheid beregeningswater ook een verhoging van de opbrengst van de 
gewassen door een betere mestvoorziening van het gewas en betere mogelijkheden voor 
ziektebestrijding. De investeringskosten van een druppelirrigatie installatie bedragen 
ongeveer EUR 2.000,--/ha (Y. Leonard, 2007, met inflatiecorrectie naar 2012). Over een 
areaal van 17.000 ha komen de totale investeringskosten uit op 34 miljoen euro. Uitgaande 
van een afschrijvingstermijn van 5 jaar zijn de kosten voor rente en afschrijving 7,6 miljoen 
euro per jaar (2,5% rente en aflossing). Er is verder vanuit gegaan dat de exploitatiekosten 
van druppelirrigatie ongeveer gelijk zijn aan beregening. Hiervoor zijn daarom geen extra 
kosten geraamd ten opzichte van de huidige situatie. 
 
De kosten voor de aanschaf van een beregeningsinstallatie zijn EUR 1.250/ha (ref.1). Over 
17.000 ha zijn de jaarlijkse kosten van rente en afschrijving EUR 850.000,--. Deze kosten 
dienen verrekend te worden met de jaarlijkse kosten van druppelirrigatie. De extra jaarlijkse 
kosten van druppelirrigatie komen dan uit op 6,8 miljoen euro. 
 
Van de kosten kan 30% toegerekend worden aan de zoetwatervoorziening. De uiteindelijke 
jaarlijkse kosten zijn dan 2 miljoen euro. De effectiviteit van deze maatregel is 75 m³/ha per 
jaar (70% van 11 mm/ha/jaar). De gemiddelde jaarlijkse kosten zijn EUR 120,--/ha (2 
miljoen euro voor 17.000 ha). De kosteneffectiviteit van deze maatregel komt daarmee op 
EUR 1,55/m³ water toegevoegd aan de wortelzone. 
 
1.14. Efficiënter beregenen, slimmer beregenen op basis van veld- of 

satellietwaarnemingen (L6) 
 
Bij slimmer beregenen worden op basis van veld- of satellietwaarnemingen continu de 
vochttekorten in de bodem en de watertekorten van de gewassen gemonitord. Op basis 
van deze gegevens kan gericht worden beregend. Deze maatregel is met name 
toepasbaar voor grasland en akkerbouw waar in de huidige situatie al beregend wordt.  
 
De verwachting is dat de extra kosten om gebruik te kunnen maken van de veld- of 
satellietwaarnemingen ruim gecompenseerd worden door de lagere beregeningkosten. 



Witteveen+Bos, ZL511-3 concept d.d. 12 februari 2014, Toelichting op maatregelen UP 9 

Deze maatregel levert daarom niet alleen een waterbesparing op maar ook een 
kostenbesparing. Voor deze studie zijn daarom geen kosten opgenomen voor deze 
maatregel. Deze maatregel kan lokaal overigens ook tot een verhoging van de watervraag 
leiden omdat droogtestress eerder zichtbaar is en er eerder en vaker beregend gaat 
worden. 
 
Bij slimmer beregenen worden op basis van veld- of satellietwaarnemingen continu de 
vochttekorten in de bodem en de watertekorten van de gewassen gemonitord. Op basis 
van deze gegevens kan gericht worden beregend. Deze maatregel is met name 
toepasbaar voor grasland en akkerbouw waar in de huidige situatie al beregend wordt. In 
de regio Zuid wordt ongeveer 60.000 ha van het areaal landbouw beregend. Het 
uitgangspunt is dat alle kapitaalintensieve teelten beregend worden (17.000 ha). Het areaal 
grasland en akkerbouw dat beregend wordt is dan ongeveer 43.000 ha. 
 
Een seizoensabonnement op Agroactueel.nl kost 100 euro per jaar. Dat is per bedrijf van 
gemiddeld 50 ha. Aanname is dat hiermee gemiddeld een halve beregeningsbeurt (10 mm) 
per jaar kan worden bespaard. 
 
1.15. Uitbreiden beregening uit oppervlaktewater in wateraanvoergebieden (L7) 
 
In de gebieden waar in de huidige situatie de droogteschade van akkerbouw groter is dan 
10% en grasland groter dan 20% wordt de beregening uitgebreid. Dit gebied heeft een 
oppervlak van ongeveer 20.000 ha. Het doel van deze maatregel is om het gemiddelde 
jaarlijkse vochttekort van 57 mm te compenseren. De kosten voor de aanschaf van een 
beregeningsinstallatie zijn EUR 1.250/ha (ref.1). De totale kosten komen op 25 miljoen 
euro. Voor de jaarlijkse exploitatiekosten is ook hier uitgegaan van 5% van de 
investeringskosten. De uiteindelijke jaarlijkse kosten zijn 2,25 miljoen euro, uitgaande van 
9% rente, afschrijving en exploitatiekosten. 
 
De effectiviteit van deze maatregel is 570 m³/ha per jaar (57 mm/ha/jaar). De gemiddelde 
jaarlijkse kosten zijn EUR 110,--/ha (2,25 miljoen euro voor 20.000 ha). De 
kosteneffectiviteit van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,20/m³ water toegevoegd 
aan de wortelzone. 
 
1.16. Uitbreiden beregening uit grondwater in vrij-afwaterende gebieden (L8a) 
 
In de gebieden waar in de huidige situatie de droogteschade van akkerbouw groter is dan 
10% en grasland groter dan 20% wordt de beregening uitgebreid. Dit gebied heeft een 
oppervlak van ongeveer 70.000 ha. Het doel van deze maatregel is om het gemiddelde 
jaarlijkse vochttekort van 57 mm te compenseren. De kosten voor de aanschaf van een 
beregeningsinstallatie zijn EUR 1.250/ha (ref.1). De totale kosten komen op 88 miljoen 
euro. Voor de jaarlijkse exploitatiekosten is ook hier uitgegaan van 5% van de 
investeringskosten. De uiteindelijke jaarlijkse kosten zijn 8 miljoen euro, uitgaande van 9% 
rente, afschrijving en exploitatiekosten. 
 
De effectiviteit van deze maatregel is 570 m³/ha per jaar (57 mm/ha/jaar). De gemiddelde 
jaarlijkse kosten zijn EUR 110,--/ha (8 miljoen euro voor 70.000 ha). De kosteneffectiviteit 
van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,20/m³ water toegevoegd aan de wortelzone. 
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1.17. Toename bestaande beregening met 5% (L8b) 
 
In de regio Zuid kan in totaal 60.000 ha worden beregend (20% van oppervlak landbouw). 
De huidige jaarlijkse beregeningsgift is 57 mm per jaar. 5% extra beregening geeft 2,85 
mm extra. Over het totale oppervlak van 60.000 ha is de extra gift 1.7 miljoen m³. De 
kosten komen hiermee op EUR 0,20/m³. 
 
1.18. Optimalisatie gewaskeuze, meer gras minder mais (L10) 
 
In gebieden met een groot risico op verdroging wordt geen mais meer verbouwd. De 
omvang van deze maatregel is in potentie 90.000 ha. Door deze maatregel neemt de 
verdamping en het watergebruik af. De kosten (opbrengstderving voor agrariër) van deze 
maatregel zijn nog niet bepaald. 
 
1.19. Waterbuffers lokaal op percelen bij agrariërs (L12) 
 
Water kan ook worden opgeslagen in waterbassins in hellende landbouwgebieden. Per 
bedrijf kan water worden vastgehouden in kleinschalige waterbassins (concept van de 
waterhouderij). De kosten van de aanleg van kleinere waterbassins (ca. 1,5 ha groot) zijn 
ingeschat op EUR 75.000/stuk (ref. 2). Per bassin kan per jaar ongeveer 15.000 m³ water 
worden geborgen. De totale kosten komen op 15 miljoen euro bij de aanleg van 200 stuks. 
Per zomer kan dan ongeveer 3 Mm³ water worden vastgehouden. De uiteindelijke jaarlijkse 
kosten zijn 1,4 miljoen euro. De gemiddelde jaarlijkse kosten zijn EUR 0,45/m³ water. 
 
1.20. Een deel van het naaldbos omzetten in loofbos of heide (N1) 
 
Door het omzetten van naaldbos naar loofbos of heide worden robuustere systemen 
gecreëerd die minder gevoelig zijn voor een toename van de dynamiek. Daarnaast is de 
jaarlijkse verdamping van loofbos en heide veel lager dan bij naaldbos, waardoor er meer 
water beschikbaar is voor grondwateraanvulling. 
 
Ingeschat is dat in de regio Zuid maximaal een oppervlak van ongeveer 1.500 ha naaldbos 
omgezet kan worden. Hiervan wordt 1.000 ha omgezet in loofbos en 500 ha in heide. De 
kosten voor het omzetten naar heide zijn EUR 33.000/ha (ref. 2) en de kosten voor het 
omzetten naar loofbos zijn EUR 2.500/ha. Hiermee komen de totale kosten van deze 
maatregel op ongeveer 20 miljoen euro. De uiteindelijke jaarlijkse kosten zijn 1,8 miljoen 
euro, uitgaande van 9% rente, afschrijving en exploitatiekosten. In totaal kan met deze 
maatregel ongeveer 3,25 Mm³ water per jaar bespaard worden. De kosteneffectiviteit van 
deze maatregel komt daarmee op EUR 0,55/m³ water toegevoegd aan de wortelzone. 
 
1.21. Uitvoeren PAS in Natura-2000 gebieden (N2) 
 
Deze maatregel (Programmatische Aanpak Stikstof) kan uitgevoerd worden in alle Natura-
2000 gebieden in de regio Zuid. Het totale oppervlak is ongeveer 34.000 ha. Het doel van 
deze maatregel is om de grondwaterstand te verhogen met 20 cm en daarmee verdroging 
tegen te gaan. Net als bij de maatregel A2 komt dan 14 mm water beschikbaar voor het 
verlagen van het vochttekort. Voor een deel van de oppervlakte zal deze maatregel 
samenvallen met maatregel A2. Daarom wordt sterk aanbevolen om hier synergie mee te 
zoeken. 
 
Het totale budget (incl. grondverwerving) voor Natura 2000 is 170 miljoen euro. Een deel 
van dit budget kan gebruikt worden voor maatregelen (N1 en N2) om de grondwaterstand 
te verhogen (verdrogingbestrijding). Uitgangspunt voor het UP is dat 0% van de totale 
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kosten kan worden toegerekend aan de zoetwatervoorziening. De effectiviteit van deze 
maatregel is 140 m³/ha per jaar (14 mm/ha/jaar).  
 
1.22. Uitvoeren KRW-maatregelen (N3) 
 
Het uitvoeren van de KRW-maatregelen resulteert in een klimaatrobuust watersysteem. 
Droogval en stilstaand water wordt beperkt en de waterkwaliteit wordt verbeterd. Het water 
wordt beter vastgehouden, waarmee verdroging wordt tegengegaan. Het water stroomt 
minder snel af waardoor in het algemeen wateroverlast wordt beperkt. Lokaal kan wel meer 
overlast optreden omdat de grondwaterstanden worden verhoogd. Deze maatregel heeft in 
eerste instantie een positief effect op de aquatische natuur. Door het vasthouden van water 
wordt ook verdroging tegengegaan en worden piekafvoeren verminderd. De effectiviteit van 
de maatregel uitgedrukt in aantal m³ water extra beschikbaar voor zoetwatervoorziening zal 
nog bepaald moeten worden. Hoe meer synergie met zoetwatervoorziening er gevonden 
kan worden bij de uitwerking van deze maatregel, des te hoger zal de effectiviteit zijn. 
 
Het totale budget voor KRW-maatregelen voor het hele stroomgebied van de Maas is 
ongeveer 500 miljoen euro voor de periode 2016 tot 2027 (bron: Stroomgebiedbeheerplan 
Maas, 2009). Ongeveer 75% van het stroomgebied van de Maas valt binnen de hoge 
zandgronden. in het UP is daarom 375 miljoen euro opgenomen voor KRW-maatregelen.  
 
Van de totale kosten is 0% toegerekend aan de zoetwatervoorziening. Enerzijds zullen 
maatregelen vanuit de KRW namelijk bijdragen aan de zoetwatervoorziening, anderzijds 
zullen een aantal maatregelen die voor de zoetwatervoorziening worden getroffen ook 
bijdragen aan de KRW doelstellingen. De effectiviteit van de maatregel uitgedrukt in aantal 
m³ water extra beschikbaar voor zoetwatervoorziening zal nog bepaald moeten worden. 
Hoe meer synergie met zoetwatervoorziening er gevonden kan worden bij de uitwerking 
van deze maatregel, des te hoger zal de effectiviteit zijn. Wel wordt aanbevolen om de 
KRW-maatregelen opnieuw te beschouwen vanuit het oogpunt van de 
zoetwatervoorziening. 
 
1.23. Water vasthouden in grondwater in natuurgebieden met minder kritische 

natuurdoelen, vochtige bossen (N4a) 
 
In gebieden met minder kritische natuurdoelen wordt water vastgehouden in de bodem. 
Deze maatregel kan toegepast worden in de LGN-landgebruik type vochtige bossen. Het 
totale areaal vochtige bossen in de regio Zuid Nederland is ongeveer 25.000 ha. Net als 
voor maatregel A2 is het uitgangspunt dat de grondwaterstand met 20 cm wordt verhoogd. 
Bij een poriënvolume van 20% en 50% luchtinsluiting kan 20 mm water worden 
vastgehouden. Over een oppervlak 25.000 ha is dat 5 Mm³ water. 
 
Om een inschatting te kunnen maken van de kosten is ook voor deze maatregel uitgegaan 
van EUR 800,--/ha voor het plaatsen van stuwtjes in detailwatergangen en het plaatsen 
van knijpstuwtjes en dammetjes op tertiair niveau. De totale investeringskosten komen 
daarmee uit op 20 miljoen euro. De uiteindelijke jaarlijkse kosten zijn 1,8 miljoen euro, 
uitgaande van 9% rente, afschrijving en exploitatiekosten. 
 
De effectiviteit van deze maatregel is 140 m³/ha per jaar (14 mm/ha/jaar). De gemiddelde 
jaarlijkse kosten zijn EUR 70,--/ha (1,8 miljoen euro voor 25.000 ha). De kosteneffectiviteit 
van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,50/m³ water toegevoegd aan de wortelzone. 
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1.24. Water vasthouden in grondwater in natuurgebieden met minder kritische 
natuurdoelen, natuurgraslanden (N4b) 

 
In gebieden met minder kritische natuurdoelen wordt water vastgehouden in de bodem. 
Deze maatregel kan toegepast worden in de LGN-landgebruik type natuurgraslanden. Het 
totale areaal natuurgraslanden in de regio Zuid Nederland is ongeveer 6.000 ha. Net als 
voor maatregel N4a is het uitgangspunt dat de grondwaterstand met 20 cm wordt 
verhoogd. Bij een poriënvolume van 20% en 50% luchtinsluiting kan 20 mm water worden 
vastgehouden. Over een oppervlak 6.000 ha is dat 1,2 Mm³ water. 
 
Om een inschatting te kunnen maken van de kosten is ook voor deze maatregel uitgegaan 
van EUR 800,--/ha voor het plaatsen van stuwtjes in detailwatergangen en het plaatsen 
van knijpstuwtjes en dammetjes op tertiair niveau. De totale investeringskosten komen 
daarmee uit op ongeveer 5 miljoen euro. De uiteindelijke jaarlijkse kosten zijn 0,5 miljoen 
euro, uitgaande van 9% rente, afschrijving en exploitatiekosten. 
 
De effectiviteit van deze maatregel is 140 m³/ha per jaar (14 mm/ha/jaar). De gemiddelde 
jaarlijkse kosten zijn EUR 70,--/ha (0,5 miljoen euro voor 6.000 ha). De kosteneffectiviteit 
van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,50/m³ water toegevoegd aan de wortelzone. 
 
1.25. Verbinden van natuurgebieden (N7) 
 
Het verbinden van natuurgebieden zorgt voor robuuste natuurgebieden, klimaatbuffers, 
meer ruimte voor ecologische processen en voor ruimte voor natuurontwikkeling Ook wordt 
de migratie van soorten als aanpassing verschuiving klimaatzones gefaciliteerd. De kosten 
van aankoop en inrichting zijn afgerond ongeveer EUR 50.000,--/ha (ref.1). Het totale 
areaal is ongeveer 3.500 ha. De totale kosten komen daarmee op 175 miljoen euro. Dit 
wordt gefinancierd vanuit de EHS en is slechts ten dele gekoppeld aan droogte. Het 
hoofddoel is om het uitsterven van soorten als gevolg van isolatie en te kleine 
deelpopulaties te voorkomen. 
 
1.26. Afkoppelen verhard oppervlak en infiltreren van de neerslag in bestaand 

stedelijk gebied (S1) 
 
In stedelijk gebied wordt zo veel mogelijk verhard oppervlak afgekoppeld. Veel gemeenten 
zijn reeds bezig met het afkoppelen van verhard oppervlak om hiermee de waterkwaliteit te 
verbeteren en wateroverlast te voorkomen. Ingeschat is dat in de regio Zuid 5% van het 
bestaande stedelijke gebied (6.500 ha) afgekoppeld kan worden. Op jaarbasis kan 500 
mm, 32,5 Mm³ (ref.1) water geïnfiltreerd worden. Dit water wordt vervolgens gebruikt voor 
een betere vochtvoorziening van stedelijk groen. Het overige water kan in de naastgelegen 
gebieden gebruikt worden voor het verminderen van het vochttekort van landbouw en 
natuur.  
 
De kosten van het afkoppelen van relatief eenvoudig af te koppelen verharde oppervlakken 
zijn ongeveer EUR 20,--/m². Deze kosten kunnen echter snel oplopen indien ook 
oppervlakken afgekoppeld gaan worden die minder eenvoudig zijn af te koppelen en als er 
extra voorzieningen getroffen moeten worden om het water te infiltreren. Er is daarom 
uitgegaan van een gemiddeld bedrag van EUR 30,--/m². De totale kosten voor het 
afkoppelen van 6.500 ha komen daarmee op ruim 1.950 miljoen euro. De exploitatiekosten 
van een gescheiden rioolstelsel (in afgekoppeld gebied) zijn ongeveer gelijk aan die van 
een gemengd stelsel en daarom niet opgenomen.  
 



Witteveen+Bos, ZL511-3 concept d.d. 12 februari 2014, Toelichting op maatregelen UP 13 

Van de totale kosten kan 10% (195 M€) toegerekend worden aan de zoetwatervoorziening. 
De uiteindelijke jaarlijkse kosten zijn dan 7,8 miljoen euro, uitgaande van 4% rente en 
afschrijving. De effectiviteit van deze maatregel is 3.500 m³/ha per jaar (70% van 500 
mm/ha/jaar). De gemiddelde jaarlijkse kosten zijn EUR 1.200,--/ha (7,8 miljoen euro voor 
6.500 ha). De kosteneffectiviteit van deze maatregel komt daarmee op EUR 0,35/m³ water 
toegevoegd aan de wortelzone. 
 
1.27. Aanleg van gescheiden riolering in nieuw stedelijk gebied (S2) 
 
In nieuw stedelijk wordt standaard een gescheiden stelsel aangelegd en wordt regenwater 
geïnfiltreerd. Hierdoor treedt geen verslechtering op ten opzichte van de huidige 
onbebouwde situatie. Een extra verlaging van de grondwaterstand door de afvoer van 
regenwater wordt voorkomen. Om al het water te kunnen infiltreren zullen er op veel 
locaties wel infiltratiegebieden buiten de stad aangelegd moeten worden. 
 
Het is nog niet bekend hoeveel ha nieuwbouw er tot 2050 bijkomt in de regio Zuid. Naar 
verwachting zullen de extra kosten van deze maatregel meevallen omdat de aanleg van 
een gescheiden riolering bij nieuwbouw reeds common-practice is. De extra kosten kunnen 
bovendien worden meegenomen in de prijs van de gebouwen. 
 
1.28. Aanleg van groen-blauwe structuren in nieuw stedelijk gebied (S3) 
 
In nieuw stedelijk gebied kan bij de inrichting reeds rekening worden gehouden met groen-
blauwe structuren. Voor deze maatregel zijn daarom geen kosten geraamd. 
 
1.29. Aanleg van groen-blauwe structuren in bestaand stedelijk gebied (S4) 
 
Uitgangspunt van deze maatregel is dat in 10 steden in de regio Zuid groen-blauwe 
structuren worden aangelegd. Per stad is uitgegaan van een lengte van 5 km en een 
breedte van 100 m, oftewel 50 ha per stad. In totaal 500 ha. De kosten voor het aanplanten 
van een grote loofboom zijn EUR 650,--.stuk (ref.1). Uitgaande van maximaal 100 bomen 
per hectare zijn de kosten EUR 65.000/ha. In deze studie wordt EUR 50.000,--/ha 
gehanteerd omdat niet alles vol beplant wordt met bomen, maar er ook ruimte komt voor 
andere (iets goedkopere inrichting). De totale kosten komen daarmee op 25 miljoen euro. 
Er zijn geen kosten opgenomen voor grondaankoop. 
 
1.30. Reallocatie Waterproductiebedrijf Macharen (D2) 
 
Vanwege de verandering in de samenstelling van het Maaswater als gevolg van de 
klimaatverandering wordt het waterproductiebedrijf Macharen verplaatst in de periode 
2016-2021. De kosten zijn geraamd op 28 miljoen euro. 
 
1.31. Hergebruik spoelwater (D2) 
 
Spoelwater van grondwaterwinningen kan ingezet worden om natuurgebieden van water te 
voorzien in een droge periode. Dit wordt bijvoorbeeld al toegepast bij de waterwinning 
Vessem ten behoeve van de natuurgebieden Groot Meer en Klein Meer. In totaal komt van 
Brabant Water ongeveer 3 miljoen m³ spoelwater per jaar vrij en bij WML 4,5 miljoen m³. 
Een gedeelte van het spoelwater van Brabant Water en de WML zou ingezet kunnen 
worden om de natuurgebieden voldoende nat te houden.  
 
Ingeschat is dat bij 5 grondwaterwinningen het spoelwater ingezet kan worden. De 
opbrengst is dan ongeveer 0,4 Mm³ water. De kosten zijn ingeschat op EUR 100.000,--
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/stuk (ref. 2). De totale kosten van deze maatregel zijn 0,5 miljoen euro. De uiteindelijke 
jaarlijkse kosten zijn EUR 45.000,--. De gemiddelde jaarlijkse kosten zijn EUR 0,12/m³ 
water. 

 
1.32. Maatregelen WML (D3) 

  
Met de huidige gereserveerde hoeveelheden in POL en in de watervergunningen voor 
WML is de toekomstige watervoorziening in Limburg goed geborgd. Alleen voorziet WML 
enkele gevolgen voor haar winningen op basis van de berekeningen met Ibrahym in het 
W+ scenario op (middel)lange termijn. In de periode 2016 - 2021 zal WML geen extra 
investeringen doen om de drinkwatervoorziening op peil te houden (in relatie tot 
klimaatverandering). 
 
Bij Waterproduktiebedrijf Heel, WPH heeft WML inmiddels een backup voorziening 
gerealiseerd. Bij langdurige uitval van Maaswater wordt er diep grondwater ingezet. 
Hiervoor is een onderzoeksproject uitgevoerd: 285.000 euro (exploitatiekosten) en de 
realisatie van een diepe winning: vergunningaanvraag en realisatie 9 diepe pompputten en 
bijbehorende infrastructuur: 3 miljoen euro (investeringskosten). Deze kosten zijn reeds 
besteed. 

 
Op middellange termijn: het aanhouden van overcapaciteit bij pompstations in de 
kalksteen, om overbelasting van de kalksteen te voorkomen: instandhouding van jaarlijkse 
extra exploitatielasten van 1-2 pompstations (lange termijn). Geschat op 0,5 tot 1 miljoen 
euro per jaar explotatiekosten. Dit speelt in de periode 2021-2028. 
 
Inmiddels heeft eerste verkennend onderzoek uitgewezen dat bij uitvoering van de 
voorgenomen werkzaamheden bij de Grensmaas in het kader van "Ruimte voor de Rivier" 
het huidige puttenveld van PS Roosteren gedeeltelijk zal moeten worden heringericht en 
dat voor 1,5 miljoen m3 water/jaar een alternatief zal moeten worden gezocht. Varianten en 
de bijbehorende kosten worden nog uitgewerkt en zijn nog niet bekend. Uitvoering zal, 
volgens de laatste informatie van de Provincie, mogelijk plaatsvinden vanaf 2030. De 
investeringskosten kunnen worden geschat op huidige kennis en ervaring: 2 miljoen euro. 
 
1.33. Zuinig schutten bij sluizen (SR2) 
 
Door zuinig te schutten bij sluizen kan tot 30% water bespaard worden. Deze maatregel 
kan eventueel uitgevoerd worden in combinatie met het terugpompen van water. Als het 
aantal schuttingen verminderd wordt zal de wachttijd bij de sluizen toenemen. De kosten 
hiervan voor de scheepvaart zijn nog niet nader onderzocht en als PM opgenomen in het 
UP. 
 
1.34. Optimaliseren waterhuishouding en inrichting zwemplassen (SR4) 
 
Uitgangspunt van deze maatregel is dat bij circa 50 zwemplassen waar een mogelijk risico 
is voor een verslechtering van de waterkwaliteit 50% van de oeverzones opnieuw ingericht 
om de waterkwaliteit te verbeteren. Deze kosten zijn EUR 500,--/m, oftewel gemiddeld 
EUR 600.000,-- per zwemplas (ref.1), uitgaande van een totale oeverlengte van 1200 
meter. De totale kosten van deze maatregel komen daarmee op ongeveer 30 miljoen euro. 
 
1.35. Graften herstellen (ZL1) 
 
Door het herstellen van de graften (greppelsysteem) wordt de neerslag beter vastgehouden  
op de hoog gelegen plateaus. In de huidige situatie infiltreert het water bij beperkte 
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regenval goed in de grond, maar bij hevige regenval bestaat het risico dat water snel via de 
steile hellingen naar de beekdalen kan afstromen. Dit heeft erosie en daardoor ook verlies 
aan lössgrond tot gevolg. Deze maatregel is vooral gericht op het voorkomen van erosie en 
het zoveel mogelijk laten infiltreren van water op de plateaus. Dit is in eerste instantie goed 
voor de landbouw die zo meer water kan vasthouden. 
 
Deze maatregelen worden ten eerste aangelegd ten behoeve van de landbouw die de 
gronden heeft op de hogere gronden. Natuur zit meer op de hellingen en de beekdalen. 
Hellingbossen profiteren van deze maatregel omdat er minder erosie is. De omvang van 
deze maatregel is ongeveer 10.000 ha. De kosten van deze maatregel zijn ongeveer EUR 
1.000,--/ha (ref.2). De totale investeringskosten zijn daarmee ongeveer 10 miljoen euro. 
 
1.36. Bosstroken aanleggen op hellingen (ZL2) 
 
Deze maatregel is een aanvulling op de maatregel graften herstellen, waarbij nog meer 
water in de bodem geïnfiltreerd wordt. Ook de natuurontwikkeling, recreatie en 
belevingswaarde van het gebied verbeterd door deze maatregel. De omvang van deze 
maatregel is ongeveer 1.000 ha. De kosten van deze maatregel zijn ongeveer EUR 
20.000,--/ha (ref.2). De totale investeringskosten zijn daarmee ongeveer 20 miljoen euro. 
 
1.37. Waterbuffers op percelen (ZL3) 
 
Ook in Zuid-Limburg kan lokaal water worden opgeslagen in waterbassins. In het UP zijn 
voor Zuid-Limburg 10 waterbuffers opgenomen. De kosten van de aanleg van kleinere 
waterbassins zijn ingeschat op EUR 75.000/stuk (ref. 2). De totale kosten komen op EUR 
750.000,--. Per zomer kan dan ongeveer 1,5 Mm³ water worden vastgehouden. De kosten 
zijn net als bij maatregel L1 EUR 0,45/m³. 
 



Witteveen+Bos, ZL511-3 concept d.d. 12 februari 2014, Toelichting op maatregelen UP 16 

2. REFERENTIES 
 
1. Zoetwatervoorziening Oost Nederland, Gevolgen van droogte voor het 
 waterbeheer, Tauw, 2012; 
2. Deltaplan Hoge Zandgronden, DHZ Strategiedocument Fase 2, Op zoek naar 
 mogelijke maatregelen, Royal Haskoning, 2012 
 



Witteveen+Bos, ZL511-3 concept d.d. 12 februari 2014, Toelichting op maatregelen UP 17 

Bijlage I Overzicht arealen per maatregel en per periode 
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Tabel I.1. Overzicht arealen per maatregel en per periode 
code beschrijving maximaal 

potentieel 
KT fase 1 

tot 2021 
KT fase 2 

2021-2028 
MLT 2028-

2050 
A1a Behouden huidige wateraanvoer 195,000 195,000 195,000 195,000 
A1b Optimaliseren wateraanvoer  huidig areaal  

A2 Seizoensberging in wateraanvoergebieden: In 
detailwaterlopen (niet beekdalen) door middel van stuwtjes.  150,000 40,000 40,000 70,000 

A3 Peil optimaliseren: dynamisch peilbeheer door slimmer 
ontwerp/sturing watersysteem (niet beekdalen 280,000 70,000 70,000 140,000 

A4 Conservering  in vrij-afwaterende gebieden: drainagebasis 
verhogen in detailwatergangen (niet beekdalen) 150,000 15,000 60,000 75,000 

A5 Conservering: vergroten grondwatervoeding op perceel 
niveau 150,000 55,000 55,000 40,000 

A6 Beekdalen robuust herinrichten 55,000 20,000 20,000 15,000 

A7 Waterbuffers/ waterbergingsgebieden bij kleine stedelijke 
kernen 40 stuks 2 stuks 2 stuks 36 stuks 

L1 Tijdelijke peilopzet voorafgaand aan een droge periode 20,000 20,000 20,000 20,000 

L2 Optimalisatie gewaskeuze - droogteresistentere gewassen 315,000     50,000      50,000  215,000 

L3 Verbeteren bodemstructuur / akkerbouw 90,000 15,000 15,000 60,000 
L4 Verbeteren bodemstructuur / grasland 150,000 25,000 25,000 100,000 

L5 Efficiënter beregenen - druppelirrigatie i.p.v. beregenen 17,000 1,500 4,500 11,000 

L6 Efficiënter beregenen - slimmer beregenen o.b.v. veld- of 
satellietwaarnemingen 43,000     25,000      10,000  8,000 

L7 Uitbreiden areaal beregening uit oppervlaktewater  20,000 0 0 20,000 

L8a Uitbreiden areaal beregening uit grondwater  70,000 0 2,000 68,000 

L8b Toename bestaande beregening met 5% 60,000 60,000 60,000 60,000 

L10 Optimalisatie gewaskeuze: meer gras minder mais 90,000 10,000 10,000 70,000 

L12 Waterbuffers lokaal op percelen bij agrariërs 200 stuks 100 stuks 100 stuks 0 

N1 Naaldbos omzetten buiten N2000, naar loofbos of heide 1,500 500 500 500 

N2 Programmatische aanpak stikstof (PAS) (opheffen 
verdroging) 34,000 17,000 17,000 0 

N3 Uitvoeren KRW-maatregelen 100% 50% 50% 0 

N4a Water vasthouden in natuurgebieden (vochtige bossen) 25,000 10,000 10,000 5,000 

N4b Water vasthouden in natuurgebieden (natuurgraslanden) 6,000 3,000 3,000 0 

N7 Verbinden van natuurgebieden 3,500 0 0 3,500 
S1 Afkoppelen verhard oppervlak 6,500 1,000 1,000 4,500 

S2 Aanleg van gescheiden stelsel in nieuw stedelijk gebied  bestaand beleid  

S3 Groenblauwe structuren in nieuw stedelijk gebied  bestaand beleid  

S4 Groenblauwe structuren in bestaand stedelijk gebied 500          100          200  200 
D2 Hergebruik spoelwater 5 stuks 3 stuks 2 stuks 0 
D3 Maatregelen WML divers  

SR1 Wateraanvoer t.b.v. bevaarbaar houden (en stabiliteit kades) onderdeel A1  

SR2 Zuinig schutten bij sluizen 22 stuks 22 stuks 22 stuks 22 stuks 

SR4 Optimaliseren waterhuishouding + inrichting zwemplassen  50 stuks 8 stuks 8 stuks 34 stuks 

ZL1 Graften herstellen 10,000 0      5,000  5,000 
ZL2 Bosstroken aanleggen op hellingen 1,000 0         500  500 

ZL3 Waterbuffers lokaal op percelen bij agrariërs 10 stuks 0 2 stuks 8 stuks 
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worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 
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1. INLEIDING 

 
1.1. Algemeen 

 
In september 2013 is een werksessie baten gehouden met (een delegatie van) de project-

groepen Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) en Deltaplan Hoge Zandgronden 
(DHZ). Hierin is onder meer een batenspel gespeeld (ook een idee voor de coalitietafels?) 

en vervolgens ingegaan op de baten van zoetwatermaatregelen in stedelijk gebied en voor 
natuur. Tijdens de bijeenkomst is afgesproken dat een poging wordt gedaan om de band-

breedte van deze baten in beeld te brengen, ook al moeten de exacte locaties en uitvoering 
van de maatregelen nog worden bepaald via zoekgebieden en coalitietafels.  

 
De bandbreedte van de baten ligt tussen nul, en een inschatting van de maximale baten 

van de belangrijkste batenposten. In dit rapport wordt het resultaat beschreven van de in-
schatting van deze bandbreedte van de baten van de belangrijkste maatregelen in het uit-

voeringsprogramma zoetwater (UP) Oost en Zuid Nederland. Dit is gedaan aan de hand 
van de casus Nieuw Limburgs Peil en de maatregelen in het UP voor bestaand stedelijk 

gebied.  
 

1.2. Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van de batenanalyses samengevat, en vergeleken met de 
kosten. In hoofdstuk 3 is de onderbouwing van de baten van de maatregelen van Nieuw 

Limburgs Peil beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft de onderbouwing van de baten van de 
maatregelen in stedelijk gebied.  
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2. SAMENVATTING BATEN EN KOSTEN 

 
2.1. Nieuw Limburgs Peil (NLP) 

 
In tabel 2.1 zijn de baten van het project Nieuw Limburgs Peil samengevat. Zowel de jaar-

lijkse baten zijn beschreven, als de Netto Contante Waarde van de baten, uitgaande van 
de momenteel voor MKBA’s voorgeschreven discontowaarde van 5,5 %.  

 
Tabel 2.1. Baten Nieuw Limburgs Peil 
maatregel NLP omgevingskwaliteit jaarlijkse baten (EUR) Netto Contante 

Waarde (EUR) 

Verhogen grondwaterstanden in 
natuurgebieden 

Behoud/verbetering biodiversiteit
1
 2.000.000 38.360.000 

Behoud/verbetering recreatieve 
aantrekkelijkheid 

0 0 

Koolstof (CO2) vastlegging 470.000 9.010.000 

0 

Luchtzuiveringscapaciteit  1.400.000 26.850.000 

0 

Waterzuiveringscapaciteit 960.000 18.410.000 

Verhogen grondwaterstanden in 
landbouwgebieden 

Minder vochttekorten in de zomer 2.370.000 45.460.000 

Maatregelen stedelijk gebied    

Saneren 9 overstorten in combi-

natie met afkoppelen 

Minder stankoverlast, minder zieke 

zwemmers, minder vissterfte, min-

der schoonmaakkosten, minder 

zuiveringskosten 

760.000 14.580.000 

Aanleg 85 hectare retentiebuffer Minder beregeningskosten open-

baar groen & tuinen, minder 

droogteschade landbouw 

11.000 210.000 

7 km aanpassing inrichting wa-

tergangen, inclusief natuurvrien-

delijke oever 

Behoud/verbetering biodiversiteit, 

behoud/verbetering recreatieve 

aantrekkelijkheid, koolstof (CO2) 

vastlegging, luchtzuiverings-

capaciteit, waterzuiverings-

capaciteit 

3.500 67.100 

Totale baten (afgerond)     153.000.000 

    

Totale kosten (afgerond)   136.000.000 

Baten/kosten ratio   1,13 

 

De Netto Contante waarde van de maximale baten bedraagt 153 miljoen euro. Daarvan 
bedragen de natuurbaten ongeveer 92 miljoen euro (60 %), de landbouwbaten 45 miljoen 

euro (30 %), en de baten in stedelijk gebied ongeveer 15 miljoen euro (10 %). De baten 
komen ten goede aan praktisch alle betrokken partijen (provincies, natuurterreinbeheer-

ders, landbouw, gemeenten, waterschappen). Een relatief gering aandeel van de baten 
komt ten goede aan de waterschappen. 

 
 

                                                                                       

 
1
 Deze baat is bepaald op basis van betalingsbereidheid voor een noemenswaardige toename van de biodiversiteit. 
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2.2. Gevoeligheidsanalyse kosten en baten NLP 

 
De totale kosten van de NLP-maatregelen bedragen 136 miljoen euro. De Netto Contante 

waarde van de maximale baten bedragen 153 miljoen euro. Bij maximale baten, en geen 
tegenvallers in de kosten is het saldo dus positief, en zijn de maatregelen qua maatschap-

pelijke kosten en baten verantwoord.  
 

Echter, omdat de maximale baten zijn bepaald, kunnen de baten in de praktijk lager uitval-
len. Daarnaast kunnen de kosten in de praktijk hoger uitvallen. De nauwkeurigheid van 

globale kostenramingen zoals voor NLP bedraagt vaak ongeveer plus of min 30 %.  
In tabel 2.2 is daarom een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, voor de situaties waarbij de 

baten 30 % lager uitvallen en/of de kosten 30 % hoger.   
 

Hieruit volgt dat het NLP maatregelenpakket in het meest gunstige geval (maximale baten, 
geen kostentegenvallers) een positief saldo heeft, van plus 18 miljoen euro. In alle andere 

gevallen wordt het saldo echter negatief, en kunnen de maatregelen maatschappelijk ge-
zien niet uit. Indien zowel de baten 30 % lager uitvallen dan de maximale baten, en tegelij-

kertijd 30 % tegenvallers in de kosten optreden, wordt het maatschappelijk saldo minus 
68 miljoen euro.  

 
Het is daarom sterk aan te bevelen om bij maatregelpakketten als het NLP (gericht op het 

realiseren van een klimaatrobuust watersysteem) de verwachte kosten van tevoren goed af 
te wegen tegenover de daadwerkelijk verwachte effecten en baten.  

 
Tabel 2.2. Gevoeligheidsanalyse kosten en baten NLP 

situatie kosten in MEUR baten (NCW) in MEUR saldo in MEUR 

maximale baten en geen 

tegenvallers in de geraam-

de kosten 

136 153 +18 

30 % lagere baten dan 

maximaal, en geen tegen-

vallers in de kosten 

136 107 -28 

maximale baten en 30 % 

tegenvallers in de kosten 

175 153 -22 

30 % lagere baten dan 

maximaal, en 30 % tegen-

vallers in de kosten 

175 107 -68 

 
2.3. Vergelijking kosten en baten NLP met overig Oost en Zuid Nederland 

 

Zoals hiervoor beschreven zijn in het meest gunstige geval de maximale baten voor het to-
tale pakket aan maatregelen van NLP iets hoger dan de kosten. De grootste baten (circa 

60 %) komen voort uit natuur- en milieubaten door realisatie van meer natte natuur. Daar-
naast treden aanzienlijke baten op door minder opbrengstderving door droogte voor de 

landbouw (circa 30 %). Voor stedelijk gebied worden in het NLP slechts beperkt maatrege-
len genomen, waardoor ook de baten van deze maatregelen een beperkte omvang hebben 

(circa 10 % van het totaal ).  
 

Het pakket aan maatregelen van NLP komt op hoofdlijnen overeen met het deel van het 
maatregelpakket dat in het Uitvoeringsprogramma zoetwater (UP) voor Oost en Zuid Ne-

derland is opgenomen, dat is gericht op het (klimaat)robuuster maken van het watersys-
teem. In het UP ligt het zwaartepunt van deze maatregelen niet op de korte termijn, maar 
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op de middellange en langere termijn. In het UP zijn daarnaast meer kosteneffectieve 

maatregelen opgenomen (bijvoorbeeld efficiënter beregenen met behulp van satellietwaar-
nemingen, tijdelijke peilopzet, e.d.), die vooral op korte termijn worden genomen. Uit eerde-

re analyses is al gebleken dat deze maatregelen een gunstiger kosten/baten verhouding 
hebben dan de maatregelen die zijn gericht op een robuuster watersysteem.  

 
Vergeleken met het overige deel van de zoetwaterregio’s Oost en Zuid Nederland is het 

NLP gebied relatief droog. Een groot deel bestaat uit relatief hoog gelegen Maasterrassen, 
die goed worden gedraineerd door de Maas. De gemiddeld hoogste grondwaterstand is in 

ongeveer 50 % van het NLP gebied dieper dan 250 cm beneden maaiveld.  
 

De effecten van de maatregelen ter verhoging van de grondwaterstanden op vernatting van 
natuur- en landbouwgronden zijn daardoor naar verwachting minder groot dan in andere 

delen van Oost en Zuid-Nederland. In delen van Oost en Zuid Nederland die minder diepe 
grondwaterstanden hebben dan in het NLP gebied, zullen de effecten van een vergelijk-

baar maatregelenpakket naar verwachting groter zijn. De gemiddelde grondwaterstandstij-
ging in de zomer zal hoger zijn, en daardoor ook de positieve effecten op natuur en land-

bouw. Voor natuur zullen hierdoor naar verwachting ook de baten in euro’s hoger worden. 
Voor de landbouw zal het percentage opbrengstderving door droogte in minder droge ge-

bieden sterker dalen dan in het NLP gebied. Maar de baten in euro’s kunnen afhankelijk 
van de locatie lager uitvallen, omdat binnen het NLP gebied meer hoogwaardige landbouw 

(tuinbouw, akkerbouw) voorkomt dan in andere delen van Oost en Zuid Nederland, waar 
overwegend grasland en snijmaïs geteeld worden. 

 
In het overgrote deel van het stedelijk gebied in het NLP gebied (van oudsher op hogere 

locaties gelegen) is geen sprake van verhoogd risico op grondwateroverlast door de maat-
regelen. Er zijn dan ook praktisch geen kosten nodig voor compenserende maatregelen op 

dit terrein (bijvoorbeeld peilgestuurde drainage). In andere (relatief nattere) gebieden van 
Oost en Zuid Nederland zal dit naar verwachting wel nodig zijn, en zal het totale maatre-

gelpakket (inclusief compenserende maatregelen tegen grondwateroverlast) duurder wor-
den.  

 
In tabel 2.3 wordt de vergelijking samengevat.  

 
Tabel 2.3. Vergelijking kosten en baten NLP met overig Oost en Zuid Nederland 

kenmerken NLP gebied rest van de zoetwaterregio’s Oost en 

Zuid Nederland 

Kenmerken gebied Relatief droog (goed ontwaterde, hoog gele-

gen Maasterrassen)  

Gemiddeld minder droog dan het NLP ge-

bied, minder diepe grondwaterstanden 

Type maatregelen Gericht op realiseren klimaatrobuust water-

systeem 

Gericht op realiseren klimaatrobuust water-

systeem (op langere termijn), plus op korte 

termijn overige kosteneffectieve maatrege-

len 

Effecten Ggebiedsdekkend  gemiddeld 10 tot 15 cm 

hogere grondwaterstanden in de zomer. Lo-

kaal (natuur) 50 tot 75 cm hogere grondwa-

terstanden 

Gebiedsdekkend gemiddeld 20 cm hogere 

grondwaterstanden in de zomer.  

Effecten Nagenoeg geen compenserende maatrege-

len nodig ter voorkoming grondwateroverlast 

stedelijk gebied 

Wel compenserende maatregelen nodig ter 

voorkoming grondwateroverlast stedelijk 

gebied 

Baten Natuur- en milieubaten 60 %, landbouwbaten 

30 %, baten stedelijk gebied 10 % 

Totale baten wat hoger, door meer grond-

waterstandstijging, en al in huidige situatie 
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kenmerken NLP gebied rest van de zoetwaterregio’s Oost en 

Zuid Nederland 

hogere grondwaterstanden, en door meer  

kosteneffectieve maatregelen. 

Natuur- en milieubaten relatief wat hoger, 

netto landbouwbaten vergelijkbaar of wat 

hoger, netto baten stedelijk gebied verge-

lijkbaar of wat hoger 

 
 

2.4. Maatregelen stedelijk gebied 

 
Afkoppelen 

In tabel 2.4 zijn de baten van afkoppelen samengevat. Zowel de jaarlijkse baten zijn be-

schreven, als de Netto Contante Waarde van de baten, uitgaande van de momenteel voor 
MKBA’s voorgeschreven discontowaarde van 5,5 %. 

 
Tabel 2.4. Baten afkoppelen 
maatregel omgevingskwaliteit/baat jaarlijkse baten (EUR) Netto Contante 

Waarde (EUR) 

Afkoppelen bestaand stedelijk 
gebied van de riolering, 
9.800 hectare 
  
  

  

Minder stankoverlast voor men-
sen die langs het water wonen 

4.000 80.000 

Minder zieke zwemmers in 
openbaar water 

450.000 8.630.000 

Lagere schoonmaakkosten (op-
ruimen vuil en dode vis) door 
gemeente/ws 

975.000 18.700.000 

Minder dode vissen na ri-
ooloverstortingen 

1.000 20.000 

Minder te zuiveren rioolwater 24.000.000 460.320.000 

  

Lagere beregeningskosten 
openbaar groen & tuinen 

126.000 2.420.000 

  
Minder droogteschade land-
bouw * 

25.000 480.000 

Totaal afkoppelen   25.581.000 490.650.000 

    

Totale kosten    3.000.000.000 

Baten / kosten ratio    0,16 

 

Conclusie  
De Netto Contante Waarde van de baten bedraagt 490 miljoen euro. Dit zijn hoge baten. 

Maar de totale kosten van 9.800 ha afkoppelen bedragen 3 miljard euro, dit is nog hoger 
dan de baten. De maatregel wordt dus pas interessant als er goedkoop kan worden afge-

koppeld. De bijdrage vanuit zoetwatervoorziening (10 %) aan de kosten is 300 miljoen eu-
ro. Maatschappelijk gezien kan de maatregel dus niet uit, maar vanuit zoetwatervoorziening 

bezien wel. De baten komen vooral ten goede aan de waterschappen.  
 
Meer groenstructuren 

In tabel 2.5 zijn de baten van meer groenstructuren in bestaand stedelijk gebied samenge-

vat. Zowel de jaarlijkse baten zijn beschreven, als de Netto Contante Waarde van de baten, 
uitgaande van de momenteel voor MKBA’s voorgeschreven discontowaarde van 5,5 %. 
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Tabel 2.5. Baten meer groenstructuren in bestaand stedelijk gebied 
maatregel omgevingskwaliteit/baat jaarlijkse baten 

(EUR) 
Netto Contante 
Waarde (EUR) 

Meer groenstructuren in stedelijk gebied 

Minder ziekte en sterfte door 
hittestress en hogere arbeids-
productiviteit 

1.200.000 23.020.000 

1.100 hectare 

Lagere onderhoudskosten 
groen in plaats van grijs 

22.000.000 421.960.000 

  
Verervingsbaten natuur

1
 20.800.000 398.940.000 

  
Recreatieve belevingsbaten 115.000 2.210.000 

  
Meer CO2 vastlegging 109.000 2.090.000 

  
Minder astma (door meer fijn-
stofafvang) 

4.200.000 80.560.000 

  
Schoon water 0 0 

  Hogere WOZ waarde woningen   7.600.000 

  

Totale baten  meer groenstructuren   48.424.000 936.380.000 

Totale kosten  560.000.000 

Baten/kosten ratio  1,7 

 
Conclusie 

De Netto Contante Waarde van de baten bedraagt 936 miljoen euro. De totale kosten van 
alleen het planten van bomen (ongeveer 75 bomen per hectare) op 1.100 hectare bestaand 

stedelijk gebied bedragen 560 miljoen euro, de bijdrage vanuit zoetwatervoorziening (10 %) 
daaraan is 56 miljoen euro. Op basis van deze kosten zouden zowel maatschappelijk als 

vanuit zoetwater de baten hoger zijn dan de kosten. Dit is dus in potentie een interessante 
maatregel. De baten komen voornamelijk ten goede van de gemeenten.  

 
Echter hierbij moet wel worden aangetekend dat het realiseren van meer groen in bestaand 

stedelijk gebied vaak onderdeel is van een complexe grotere opgave (stedelijke vernieu-
wing), die samengaat met hoge kosten voor herinrichting, planvorming en eventueel 

grondaankoop (van dure grond in bebouwd gebied). De daadwerkelijke kosten om deze 
maatregel mogelijk te maken zullen daarom veel hoger zijn dan alleen de kosten voor het 

planten van bomen. Daar staan dan echter in het algemeen ook andere belangen en baten 
tegenover (stedelijke vernieuwing).  

 
De analyse laat wel zien dat met name lagere onderhoudskosten, een grotere biodiversiteit 

(verervingsbaten natuur) en een betere luchtkwaliteit  redenen zijn om dergelijke projecten 
uit te voeren. Het verminderen van hittestress levert ook baten op, maar die bedragen 

slechts een fractie van de andere baten. Het verminderen van hittestress zal dus niet snel 
de hoofdreden zijn voor het aanleggen van groenstructuren, maar is wel ondersteunend.  

 
2.5. Algemene conclusies 

In tabel 2.6 zijn de baten, kosten, het saldo en de baten-kosten ratio’s van de drie hoofdty-
pen maatregelen in dit rapport samengevat. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het ver-

hogen van grondwaterstanden in het landelijk gebied net iets hogere baten heeft dan de 
kosten (bij maximale baten en geen kostentegenvallers). Deze maatregel dient dus kritisch 

te worden afgewogen.  
 

                                                                                       

 
1
 Deze baat is bepaald op basis van betalingsbereidheid voor een noemenswaardige toename van de biodiversiteit. 
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Afkoppelen van bestaand stedelijk gebied heeft een sterk negatief saldo, en is om die re-

den af te raden. Omdat de baten op zich wel hoog zijn kan de maatregel alleen nog inte-
ressant zijn als er tegen lage kosten kan worden afgekoppeld. 

 
Meer groenstructuren in bestaand stedelijk gebied is op zich een interessante maatregel, 

omdat de baten duidelijk hoger zijn dan de kosten. De hoge baten worden overigens 
slechts in beperkte mate veroorzaakt door vermindering van hittestress.  

 
Tabel 2.6. Netto contante waarde in miljoenen euro’s  

Maatregel Baten Kosten Saldo B/K Ratio 

Grondwaterstandsverhoging 
in landelijk gebied 

138,2 132,3 5,9 1,1 

Afkoppelen bestaand stede-
lijk gebied 

490 3.000 -2.510 0,2 

Groenstructuren bestaand 
stedelijk gebied 

936 560 376 1,7 
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3. BATEN NIEUW LIMBURGS PEIL (NLP) 

 
3.1. Algemeen 

De meeste maatregelen voor het landelijk gebied in het UP zijn gericht op het realiseren 
van een robuust watersysteem, waarbij de grondwatervoorraden groter worden, en de 

grondwaterstanden hoger worden. Hierdoor wordt de bodemvochtvoorziening voor de 
landbouw verbeterd, en verbeteren ook de hydrologische condities voor natuurgebieden. 

Het gaat om een integraal pakket van maatregelen per gebied. Om de bandbreedte van de 
baten hiervan voor natuur te bepalen is uitgegaan van de casus Nieuw Limburgs Peil (NLP, 

zie kader). De effecten van NLP zijn berekend met het grondwatermodel Ibrahym van wa-
terschap Peel- en Maasvallei. 

 
In het NLP project worden voor heel Noord-Limburg (het beheersgebied van waterschap 

Peel- en Maasvallei, met een totale oppervlakte van 127.600 ha) de grondwaterstanden 
verhoogd, middels een integraal pakket van maatregelen, dat vergelijkbaar is met de maat-

regelen in het Uitvoeringsprogramma voor Oost en Zuid Nederland. De totale investerings-
kosten van het NLP maatregelpakket bedragen 136 miljoen euro. 

 

Vergelijking NLP met de rest van Oost en Zuid Nederland 

Het NLP-gebied wordt doorstroomd door de Maas, die (diep) is ingesneden in het landschap en wordt 

gekenmerkt door de relatief hoog gelegen Maasterrassen. In vergelijking met de overige delen van Zuid 

en Oost Nederland (met uitzondering van de Veluwe) kent het NLP-gebied daardoor relatief diepe 

grondwaterstanden. In ongeveer de helft van het gebied is de gemiddeld hoogste grondwaterstand die-

per dan 2,50 m beneden maaiveld. De effecten van de maatregelen ter verhoging van de grondwater-

standen op vernatting van natuur- en landbouwgronden zijn daardoor naar verwachting minder groot 

dan in andere delen van Oost en Zuid-Nederland. De baten voor natuur en landbouw kunnen daardoor 

relatief laag uitvallen ten opzichte van andere (relatief nattere) gebieden.  

 

In het overgrote deel van het stedelijk gebied in het NLP gebied (van oudsher op hoge gronden) is 

geen sprake van verhoogd risico op grondwateroverlast door de maatregelen. Er zijn dan ook praktisch 

geen kosten nodig voor compenserende maatregelen op dit terrein (bijvoorbeeld peilgestuurde draina-

ge). In andere (relatief nattere) gebieden van Oost en Zuid Nederland zal dit naar verwachting wel no-

dig zijn. 

 
 

3.2. Peilopzetten natuurgebieden 

 

In het NLP gebied liggen 24.000 hectare natuurgebieden, die in meerdere of mindere mate 
vernatten door de maatregelen. In een berekening met het grondwatermodel door het wa-

terschap is berekend dat er door alle maatregelen netto een oppervlakte van 2.000 ha ver-
schuift van droge natuurdoeltypen naar nattere natuurdoeltypen zoals Elzenbroekbos, 

riet/ruigte en Dotterbloemgrasland. Deze nattere natuurdoeltypen hebben een hogere bio-
diversiteit dan bijvoorbeeld droog grasland, en hebben ook een ander effect op verschillen-

de omgevingskwaliteiten. In tabel 3.1 en tabel 3.2 worden deze baten uitgewerkt.  
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Tabel 3.1. Maatregelen natuur: omgevingskwaliteiten en baten in relatie tot zoetwa-

tervoorziening 

maatregel omgevingskwaliteit baten 

Verhogen grondwater-

standen  

Behoud/verbetering biodiversiteit Verervingbaten natuur (aantal huishoudens * EUR/hh 

Behoud/verbetering recreatieve 

aantrekkelijkheid 

Recreatieve belevingsbaten (aantal bezoeken * 

EUR/bezoek) 

Koolstof (CO2) vastlegging 

 

Bescherming tegen klimaatverandering (aantal kg 

CO2 * EUR/kg) 

Luchtzuiveringscapaciteit  

 

Minder astma (aantal kg PM10 * EUR/kg of: aantal 

daly * EUR/daly) 

Waterzuiveringscapaciteit Schoon water via nitraat- en fosfaatzuivering (aantal 

kg N, P * EUR/kg) 

 
Tabel 3.2. Berekening natuurbaten NLP maatregelpakket 

baten hoeveelheidsinformatie baten  

Verervingbaten natuur (aan-

tal huishoudens * EUR/hh 

Alle woongebieden in het NLP gebied bevinden zich binnen 

een straal van 10 km van een natuurgebied waar de biodi-

versiteit hoger wordt. Het totaal aantal huishoudens in het 

NLP-gebied bedraagt ongeveer 150.000. De baten bedra-

gen 13 euro per huishouden per jaar (Kentallenboek).  

150.000 * 13 = 

2 miljoen euro/jaar 

Recreatieve belevingsbaten 

(aantal bezoeken * 

EUR/bezoek) 

Deze baten worden op nul gesteld. Er worden in NLP geen 

maatregelen genomen om de  recreatieve ontsluiting te 

verbeteren. Daarnaast worden nattere natuurtypen door re-

creanten eerder lager dan hoger gewaardeerd per bezoek. 

Er blijven echter ruim voldoende droge recreatiemogelijk-

heden over. Daarom worden geen negatieve baten ver-

wacht, en worden de baten  op nul gesteld. 

0 

Bescherming tegen klimaat-

verandering (aantal kg CO2 * 

EUR/kg) 

Gewoon grasland: 2 ton C/ha/jaar koolstofvastlegging. 

Riet/ruigte: 6,8 ton/ha/jr koolstofvastlegging (Kentallen-

boek). Op 2.000 ha nattere natuur dus 4,8  ton/ha/jr extra 

koolstofvastlegging. Maal een prijs van 49,50 euro per ton 

C (Kentallenboek). 

2.000 * 4,8 *49,50 = 

470.000 euro/jaar 

Minder astma (aantal kg 

PM10 * EUR/kg of: aantal 

daly * EUR/daly) 

2.000 ha meer broekbos e.d. Dit levert gezondheidsbaten 

op omdat nu fijnstof in het gebied komt vanuit het nabije 

Ruhrgebied en de A73 die door het gebied loopt. Kental: 10 

kg PM10 (gidsstof) extra afvang per ha/jr (van grasland 

naar riet/ruigte). Baten 70 euro per kg PM10/jaar (Kental-

lenboek). 

2.000 * 10 * 70 = 

1,4 miljoen euro/jaar 

Schoon water (aantal kg N * 

EUR/kg) 

Nitraatafvang (natuur haalt nitraat uit het water), dit be-

spaart bijvoorbeeld zuiveringskosten. Dit is in het NLP ge-

bied zeker aan de orde, vanwege aanwezigheid intensieve 

veehouderij. Plantopname in biomassa voor grasland ca. 

30 kg N/ha./jr en voor riet/ruigte ca. 175 kg N/ha/jr. Bij vol-

ledige inundatie worden in de literatuur hogere waarden 

voor nitraatafvang gevonden, maar op basis van de grond-

watermodelanalyses treedt door de maatregelen in het 

NLP-gebied geen noemenswaardige (langdurige) inundatie 

op. Verschuiving 2.000 hectare van grasland naar 

riet/ruigte. Baten 2,20 euro per kg N. 

2.000 * 145 * 2,20 = 

640.000 euro/jaar 

Schoon water (aantal kg P * 

EUR/kg) 

Fosfaatafvang (natuur haalt fosfaat uit het water), dit be-

spaart bijvoorbeeld zuiveringskosten. Dit is in het NLP ge-

bied aan de orde, vanwege aanwezigheid intensieve vee-

2.000 * 18,7 * 8,50 = 

320.000 euro/jaar 
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baten hoeveelheidsinformatie baten  

houderij. Plantopname in biomassa voor grasland 1,3 kg 

P/ha/jr en voor riet/ruigte 20 kg P/ha/jr. Verschuiving 

2.000 hectare van grasland naar riet/ruigte. Baten 8,50 eu-

ro per kg P. 

 

3.3. Peilopzetten landbouwgebieden 

 

De baten van de NLP-maatregelen voor de landbouw betreffen minder opbrengstderving 
als gevolg van vochttekorten in droge perioden. Dit effect zal optreden op locaties met 

grondgebruik landbouw, waar de grondwaterstand in droge perioden hoger wordt. Als 
randvoorwaarde is daarbij uitgegaan van de locaties waar de gemiddeld laagste grondwa-

terstand (GLG) ondieper is dan 2,0 m beneden maaiveld. Dit omdat bij grondwaterstanden 
dieper dan 2,0 m het effect van een hogere grondwaterstand op vochttekorten in de wortel-

zone marginaal wordt. Deze oppervlakte is met het grondwatermodel Ibrahym in beeld ge-
bracht.  

 
Het resultaat is dat binnen het totale NLP-gebied van 127.600 ha ongeveer 40.000 ha 

landbouwgebied een GLG heeft die ondieper is dan 2,0 m. Binnen dit gebied stijgt de GLG 
met gemiddeld 12 cm. Deze 12 cm hogere grondwaterstand zorgt voor een grotere capillai-

re nalevering naar de wortelzone, die op basis van kengetallen (Cultuurtechnisch Vademe-
cum, 1987) wordt geschat op ongeveer 10 mm per groeiseizoen. Omdat dit water recht-

streeks in de wortelzone terecht komt, zorgt dit direct voor een lagere opbrengstderving 
door vochttekort. Een kengetal voor dit effect is 0,2 % minder opbrengstderving per mm 

minder vochttekort (Mandersloot, 1984). 10 mm minder vochttekort zorgt dus voor 2 % 
meer opbrengst. De baten van meer opbrengst in euro’s zijn afhankelijk van het type ge-

was. In tabel 3.3 is een inschatting gemaakt van de baten voor de landbouw, uitgaande van 
de gemiddelde percentageverdeling van de landbouwtypen binnen het NLP-gebied. 

 
Tabel 3.3. Baten NLP maatregelen als gevolg van minder vochttekorten voor de 

landbouw 

grondgebruik oppervlakte 

saldo gewas 

in EUR/ha/jr 

baten per ha 

per jaar (EUR) 

totale baten 

per jaar (EUR) 

Netto Contante 

Waarde 

grasland 18.630 815 16 300.000 5.700.000 

maïs 9.315 1.100 22 200.000 3.800.000 

aardappels 3.014 5.200 104 310.000 5.890.000 

suikerbieten 2.740 4.200 84 230.000 4.370.000 

tuinbouw 5.479 9.800 196 1.070.000 20.330.000 

boomgaarden en 

bollen 822 16.000 320 260.000 4.940.000 

            

Totaal 40.000     2.370.000 45.000.000 

 
3.4. Maatregelen waterlopen stedelijke gebieden 

 
In het NLP zijn de volgende maatregelen in stedelijk gebied opgenomen: 

- 7 km aanpassen inrichting watergangen (40 euro per m); 
- 661.000 m2 infiltratiebuffer (3 euro per m2); 

- 186.000 m2 retentiebuffer  (3 euro per m2); 
- 9 overstorten saneren (100.000 euro per stuk). 
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De baten van deze maatregelen (tabel 3.4) zijn bepaald op basis van de bepaalde baten 

voor stedelijke maatregelen, zoals onderbouwd in hoofdstuk 4.  
 

Tabel 3.4.  

stedelijke maatregel NLP omgevingskwaliteit jaarlijkse baten 

(EUR) 

Netto Contante 

Waarde (EUR) 

9 overstorten saneren, in combi-

natie met afkoppelen verhard 

gebied van de riolering 

minder stankoverlast, minder zieke 

zwemmers, minder vissterfte, minder 

schoonmaakkosten, minder zuiverings-

kosten. 

Heel Oost en Zuid 300 overstorten min-

der. Baten NLP: 9 / 300 * baten 300 

overstorten. 

760.000 14.580.000 

85 ha retentiebuffer minder beregeningskosten openbaar 

groen & tuinen, minder droogteschade 

landbouw. Heel Oost en Zuid 1.200 ha 

retentie/grondwateraanvulling (50 % be-

sparing beregening openbaar groen, en 

50 % minder opbrengstderving land-

bouw).  

Baten NLP: 85 / 1.200 * baten 1.200 ha 

retentie. 

11.000 210.000 

 7 km aanpassing inrichting wa-

tergangen, inclusief natuurvrien-

delijke oever 

Behoud/verbetering biodiversiteit, be-

houd/verbetering recreatieve aantrekke-

lijkheid, koolstof (CO2) vastlegging, 

luchtzuiverings-capaciteit, waterzuive-

rings-capaciteit. 

3.500 67.100 
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4. BATEN MAATREGELEN STEDELIJK GEBIED 

 
4.1. Algemeen 

 
In het UP ZON/DHZ zijn de volgende maatregelen voor stedelijk gebied opgenomen: 

 
1. Afkoppelen van verhard oppervlak. 

Hierbij wordt het hemelwater dat op daken en andere (schone) verharde oppervlaktes valt, 
niet meer naar het (vuilwater)riool afgevoerd, maar geïnfiltreerd in de bodem. De voordelen 

van deze maatregel zijn:  

⋅ minder riooloverstortingen, waardoor de oppervlaktewaterkwaliteit verbetert; 

⋅ aanvulling van de grondwatervoorraad, ten behoeve van een betere vochtvoorzie-
ning van stedelijk groen.  Het overige water kan worden benut in de naastgelegen 
landbouw- en natuurgebieden, om daar de vochttekorten in de bodem in droge pe-

rioden te verminderen; 

⋅ minder kans op wateroverlast als gevolg van extreme zomerbuien. 

Er wordt van uit gegaan dat bij het ontwerp van deze maatregel rekening wordt gehouden 
met het voorkomen van wateroverlast door te hoge grondwaterstanden.  

 
2. Het aanleggen van meer openbaar groen.  

Dit heeft een verkoelend effect op de omgevingstemperatuur in de stad en vermindert 
daardoor problemen als gevolg van hittestress. Dit kan worden gerealiseerd door het uit-

breiden van bestaande, of aanleg van nieuwe groenblauwe structuren in stedelijk gebied. 
Deze maatregel leidt tot meer infiltratie van regenwater in de bodem, maar ook tot meer 

verdamping door bomen en planten, en levert daardoor netto geen extra waterbeschik-
baarheid op. 

 
In tabel 4.1 zijn de kengetallen van de maatregelen voor de korte termijn (2016 t/m 2021) 

plus middellange termijn (2022 t/m 2028) opgenomen. 
 
Tabel 4.1. Arealen maatregelen stedelijk gebied (2016 t/m 2028) 

maatregel regio Oost  

aantal ha 

regio Zuid  

aantal ha 

totaal kostenaandeel zoetwater-

voorziening (10 % van de to-

tale investeringskosten) 

welke steden 

Afkoppelen bestaand 

verhard oppervlak 

3.300 6.500 9.800 3,3 miljard euro totaal, waarvan 

10 % zoetwater is 300 miljoen 

euro 

Kunnen alle 

steden zijn 

Aanleg groenblauwe 

structuren in bestaand 

stedelijk gebied 

600 500 1.100 5,6 miljoen euro 

(is 10 % van totale kosten van 

alleen bomen planten 56 mil-

joen euro) 

Kunnen alle 

steden zijn 

 

In tabel 4.2 zijn de verbetering van de omgevingskwaliteit in relatie tot zoetwatervoorzie-
ning en de daaraan gerelateerde baten weergegeven.  
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Tabel 4.2. Maatregelen stedelijk gebied: Omgevingskwaliteiten en baten in relatie 

  tot zoetwatervoorziening 

maatregel omgevingskwaliteit baten 

Afkoppelen bestaand 

verhard oppervlak 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit Minder stankoverlast voor mensen die langs 

het water wonen 

Minder zieke zwemmers in openbaar water 

Minder vissterfte (waarde van vis?) 

Minder schoonmaakkosten (opruimen vuil en 

dode vis) door gemeente/ws 

 Aanvullen grondwatervoorraad t.b.v. 

openbaar groen & tuinen 

Minder beregeningskosten openbaar groen & 

tuinen 

 Aanvullend grondwatervoorraad t.b.v. 

landbouw 

Minder droogteschade landbouw * 

 Minder regenwater naar de zuivering Hoger rendement rwzi 

Aanleg groenblauwe 

structuren in bestaand 

stedelijk gebied 

Koeler microklimaat/minder hittestress  

(vooral door  groen) 

- lagere mortaliteit onder ouderen 

- besparing op aircokosten (energieverbruik 

en bijbehorende CO2-uitstoot) 

Meer groen (natuur) Verervingsbaten natuur 

Meer groen Lagere jaarlijkse onderhoudskosten ten opzich-

te van verhard terrein 

 Hogere belevingswaarde stedelijke 

omgeving 

Hogere WOZ-waarde 

* Hier spelen twee zaken: 

1. In principe kan gekozen worden tussen uitgespaarde beregeningskosten als baat of vermeden opbrengstver-

lies/productieschade als baat. Een agrariër gaat echter pas beregenen als de verwachte productieschade groter is 

dan de beregeningskosten die hij moet maken om die schade te voorkomen. Dit betekent dat alle droogteschades 

die kleiner zijn dan de beregeningskosten door hem worden geaccepteerd/geïncasseerd. Als de waterbeschik-

baarheid verbetert (hogere grondwaterpeilen) dan hoeft hij en niet meer te beregenen en de kleine schade niet 

meer te incasseren. In totaal wint hij dus gewoon alle productieschade. De handigste maat voor de baat is dus in 

principe productieschade en niet uitgespaarde beregeningskosten, tenzij de peilopzet niet voldoende is om bere-

geningen uit te sparen en kleine productieschades te vermijden natuurlijk;  

2. de agrariër verliest door droogte meer dan alleen zijn winst per hectare; ook de kosten die hij al had gemaakt 

gaan grotendeels verloren; daarom is opbrengst/omzet per hectare een betere schademaat dan winst per hecta-

re. 

 
4.2. Afkoppelen bestaand stedelijk gebied  

 
In tabel 4.3 is de bepaling van de baten van afkoppelen van 5 % verhard oppervlak en infil-

treren van de neerslag in bestaand stedelijk gebied beschreven. De maatregel is in het UP 
als volgt gedefinieerd: afkoppelen verhard oppervlak en infiltreren van de neerslag in be-

staand stedelijk gebied, 5 % bestaand stedelijk gebied (3.300 ha in Oost + 6.500 ha in 
Zuid, totaal 9.800 ha), totale kosten 3 miljard euro. Daarvan 10 % (300 miljoen euro) toege-

rekend aan zoetwatervoorziening. 
 

Tabel 4.3. Schatting baten door meer afkoppelen bestaand gebied 

type baat aantal in referentiesituatie (zeer globale 

schatting) 

aantal na afkoppelen 

(zeer globale schat-

ting) 

baten 

(nog geen NCW) 

Aantal mensen met 

stankoverlast na ri-

ooloverstortingen 

in de zomer (wo-

Aantal overstorten van gemende stelsels in 

Oost en Zuid NL is ongeveer 6.000 (bron: 

RIONED, Riolering in beeld 2013.  

In 2013 13.700 gemengde  riooloverstorten in 

5 % minder, is 300 

overstorten minder. 

 

Baten 0,26 euro per 

300 * 10 *5 *0,26 = 

4.000 euro/jaar 
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type baat aantal in referentiesituatie (zeer globale 

schatting) 

aantal na afkoppelen 

(zeer globale schat-

ting) 

baten 

(nog geen NCW) 

nend naast water-

gangen waar ri-

ooloverstorten op 

uit komen). 

 

 

Nederland. Daarvan ongeveer 40 %
1
 in Oost 

en Zuid NL (40 % van de bevolking van NL), 

is circa 6.000 overstorten.  5 % daarvan is 

300 overstorten. Per overstort ca. 50 m stin-

kende watergang, op 5 dagen per jaar (Er 

zijn ongeveer 5 tropische dagen (> 30 
o
C) per 

jaar in Nederland). Per overstort hebben hier 

circa 10 huishoudens stankoverlast van.  

huishouden per dag  

(Website SEE ) 

Aantal jaarlijkse 

ziektegevallen door 

zwemmen in wa-

tergangen waar ri-

ooloverstorten op 

uit komen 

450.000 ziektegevallen per jaar in heel NL. 

Worst-case aanname: allemaal in wateren 

waar overstorten op uitkomen. In Oost en 

Zuid (40 % inw. NL) dan 180.000 ziektege-

vallen 

5 % minder. 

 

Gemiddeld 50 euro 

per klacht (Kental-

lenboek). 

 

 

180.000 * 5% * 50 = 

450.000 euro/jaar 

Lagere schoon-

maakkosten water-

gangen na ri-

ooloverstortingen 

Aantal overstorten van gemengde stelsels is 

ongeveer 6.000. Per overstort ca. 50 m stin-

kende watergang. Per zomer gemiddeld 5 

keer een riooloverstorting (bij een rioolstelsel 

met 7mm berging en 7 mm poc) . Na elke 

overstorting 1 keer schoonmaken (dode vis, 

algen, kroos verwijderen). 

5 % minder, is 300 

overstorten minder 

 

Gemiddeld 650,-- eu-

ro per keer schoon-

maken 

300 *5 *650  = 

975.000 euro/jaar 

Minder dode vissen 

na riooloverstortin-

gen 

Betreft geen consumptievis, dus geen pro-

ductieverlies. 

Wel minder sportvissers. Gemiddeld 1 sport-

visser per strook van 50 m watergang achter 

overstort. 5 visdagen per jaar minder agv ri-

ooloverstorten 

5 % minder overstor-

ten, is 300 minder 

 

Gemiddeld 0,63 euro 

per visdag (Kengetal-

lenboek). 

300 * 5 dagen * 0,63 = 

1.000 euro/jaar 

Aantal m
3
 te zuive-

ren rioolwater 

880 miljoen m
3
 te zuiveren rioolwater per jaar 

in Oost en Zuid NL (Rioned 2010, optelling 

waterschappen in Oost en Zuid NL) 

5 % minder 44 miljoen m
3
  * 

0,55 euro/m
3
 (bron: Ri-

oned) = 24 miljoen eu-

ro /jaar 

Besparing aantal 

m
3
 benodigde be-

regening voor 

openbaar groen 

Referentie: in droge perioden beregening 

openbaar groen met leidingwater, kosten 

EUR 1,50 per m
3
. 

Inschatting oppervlakte verhard per overstort 

ca. 4 ha. 

Bij afkoppelen daarvan 2 ha naar openbaar 

groen en 2 ha naar landbouwgebied. 

5% afkoppelen, 

300 overstorten * 2 

hectare per overstort 

waar grondwater-

stand verhoogd kan 

worden. Dit scheelt 

14 mm vochttekort 

per ha. 

600 hectare * 

140 m
3
/jaar  bespaard 

beregeningswater * 

1,50 euro = 

126.000 euro /jaar 

Aantal hectare en 

type landbouw met 

lagere opbrengst-

Referentie: in droge perioden opbrengstder-

ving landbouw door vochttekorten. 

Grondgebruik landbouw  overwegend gras-

5% afkoppelen, 

300 overstorten * 2 

hectare per overstort 

600 * 140 m
3
/jaar * 

minder opbrengstder-

ving * gemiddeld 

                                                                                       

 
1
  In het Manifest Water op de Hoogte is bepaald dat Hoog Nederland ruim 50 % van het oppervlak van Nederland 

beslaat, en 45 % van de bevolking van Nederland. Op basis van de bijbehorende kaarten is dit echter inclusief de 

stadsregio Arnhem-Nijmegen, en het (lage) kleigebied van West-Brabant. Deze gebieden zijn echter niet ingedeeld 

bij de zoetwaterregio’s Oost en Zuid Nederland. De zoetwaterregio’s Oost en Zuid beslaan daarom samen onge-

veer 45% van het oppervlak van Nederland, en 40 % van de bevolking. 
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type baat aantal in referentiesituatie (zeer globale 

schatting) 

aantal na afkoppelen 

(zeer globale schat-

ting) 

baten 

(nog geen NCW) 

derving door 

droogte 

land en snijmaïs. Bovengrens baten daarvan 

0,30 eur/m
3
 water in droge perioden. 

waar grondwater-

stand verhoogd kan 

worden. Dit scheelt 

14 mm vochttekort 

per ha. 

0,30 euro/m
3
 minder 

opbrengstderving  = 

25.000 euro/jaar 

  

 
4.3. Meer groenstructuren in stedelijk gebied 

 
In tabel 4.4 is de bepaling van de baten van meer groenstructuren in bestaand stedelijk ge-

bied beschreven. In het UP is de maatregel als volgt gedefinieerd: aanleg van groen-
blauwe structuren in bestaand stedelijk gebied: 600 ha in Oost en 500 ha in Zuid, totaal 

1.100 ha. De totale kosten van alleen het planten van bomen bedragen 55 miljoen euro. 
 

Tabel 4.4. Schatting baten door meer groenstructuren in stedelijk gebied 

type baat aantal in referentiesitua-

tie (zeer globale schat-

ting) 

hoeveelheidsinformatie baten 

Aantal mensen dat 

sterft, ziek wordt of 

een lagere arbeid-

productiviteit heeft 

doordat het te warm 

wordt in de zomer 

17 miljoen inwoners heel 

Nederland. Daarvan on-

geveer 40 % wonend in 

zoetwaterregio’s Oost en 

Zuid Nederland, en daar-

van 50 % wonend in de 

steden is 3,4 miljoen. De 

oppervlakte van dit ste-

delijk gebied bedraagt 

ongeveer 150.000 ha * 

50 % = 75.000 ha 

De maatregel (1.100 ha) 

beslaat  ongeveer 1,5  % 

van dit stedelijk gebied. 

Meer groenblauwe structuren in stede-

lijk gebied, om verkoeling te creëren 

tegen hittestress.  

bron: Schades door watertekorten en  -

overschotten in stedelijk gebied, Delta-

res, 2012. 

Bij W+ neemt in juli en augustus de 

jaarlijkse schade door hittestress in 

Nederland toe met 8,7 miljoen euro 

(mortaliteit) + 14 miljoen euro (morbidi-

teit) + 391 miljoen euro (arbeidsproduc-

tieverlies). 

8,7 + 14 +391 = 

414 miljoen/jaar * 

40 %* *50 % * 1,5 % = 

1,2 miljoen euro per 

jaar 

Bespaarde onder-

houdskosten 

 1.100 ha minder verhard en meer 

groen door de maatregel. 

Globaal kental op basis van MKBA 

groenvoorzieningen Lindenholt:  

20.000 euro/ha/jaar minder onder-

houdskosten bij groene in plaats van 

grijze inrichting. De jaarlijkse onder-

houdskosten zijn voor grijs lager dan 

voor groen, maar de kosten van (ver-

vangings)investeringen zijn voor grijs 

vele hoger dan voor groen. 

1.100 ha * 20.000 = 

22 miljoen euro/jaar 

Verervingsbaten na-

tuur 

Aantal huishoudens in 

Oost en Zuid Nederland 

in stedelijke omgeving 

bedraagt 3,4 miljoen. 

Gedeeld door 2,1 (inwo-

ners per huishouden )= 

1,6 miljoen huishoudens 

Indien de biodiversiteit in de nieuwe 

groenstructuren voldoende toeneemt, 

neemt de verervingswaarde van de na-

tuur toe met 13 euro per huishouden 

dat zich binnen een straal van 10 km 

daarvan bevindt. Dit zal het geval zijn 

in de steden in Oost en Zuid Nederland 

1.6 miljoen * 13 = 

20.8 miljoen euro   

jaarlijkse baten. 
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type baat aantal in referentiesitua-

tie (zeer globale schat-

ting) 

hoeveelheidsinformatie baten 

waar deze maatregel betrekking op 

heeft.   

Recreatieve bele-

vingsbaten (aantal 

bezoeken * 

EUR/bezoek) 

het aantal  inwoners die 

dicht bij de nieuwe 

groenstructuren wonen, 

betreft ongeveer 1,5 % 

van de totale betreffende 

bevolking van 3,4 miljoen 

Op zich is er  in de huidige situatie 

geen gebrek aan recreatiemogelijkhe-

den, maar blijven mensen in de huidige 

situatie op tropische dagen binnen. 

Door meer groen kunnen ze ook op de 

tropische dagen (5 dagen per jaar) 

naar buiten.  

3,4 miljoen * 1,5% * 5 * 

0,45 euro per trip (Ken-

tallenboek) 

=115.000 euro/jr 

Bescherming tegen 

klimaatverandering 

(aantal kg CO2 * 

EUR/kg) 

 1.100 ha meer groen. Hoeveelheid 

koolstofvastlegging: algemeen kental: 2 

ton C/ha/jaar, maal 49,50 euro per ton 

C/ha jaar  (Kentallenboek). 

1.100 * 2 *49,50 = 

109.000 euro/jr 

Minder astma (aantal 

kg PM10 * EUR/kg 

of: aantal daly * 

EUR/daly) 

 1.100 ha meer groen in de stad. Ken-

tal: 50 kg fijnstofafvang per ha/jr. Dat 

betekent 55.000 kg PM10/ha/jr meer 

afvang. Uitgaande van 25% langs 

doorgaande wegen (> 5.000 voertuigen 

per etmaal) is 14.000  kg PM10/ha/jr 

maal 300 euro/kg baten in de bebouw-

de kom (Kentallenboek). 

14.000 * 300 = 

4,2 miljoen euro/jaar  

Schoon water (aantal 

kg N, P * EUR/kg) 

 Schoner water levert geen baat op, 

want deze effecten werken twee kan-

ten op: enerzijds meer nutriëntenop-

name door (water)planten (positief), 

anderzijds meer bladval en schaduw 

van bomen (negatief). 

0 

Aantal woningen met 

hogere belevings-

waarde  

 Baten hogere WOZ-waarde (woningen 

in het groen) zijn potentieel hoog, maar 

dan moeten ook de kosten voor het 

verlies aan bouwgrond worden meege-

nomen. Omdat dit onbekend is wordt 

deze baat buiten beschouwing gelaten.  

Wel is er een baat door hier en daar 

bomen in de bestaande bestrating bij te 

planten. De woningen komen dan niet 

helemaal in het groen, de verhoging 

van de WOZ-waarde hierdoor wordt 

geschat op 0,1 %. Bij 30 woningen per 

hectare en 1.100 hectare die er baat bij 

heeft, worden 33.000 woningen 0,1 % 

meer waard.  

33.000 woningen 

*230.000 euro/woning* 

0,1% =7,6 miljoen euro 

eenmalige baten. 
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Maatregelen en instrumenten Regio Oost Korte en Middellange Termijn (2016 t/m 2027)

Subbijlage 8:  Maatregelen en instrumenten regio Oost Korte termijn (2016 t/m 2027)
Type instrument Watergerelateerde instrumenten Eigen beleid sectoren Ruimtelijk fysieke instrumentenFinanciele instrumenten
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Geen spijt maatregelen
A1a Behouden huidige wateraanvoer x x x
N2 Programmatische aanpak stikstof (PAS) (opheffen verdroging) x x x x
N3 Uitvoeren KRW-maatregelen x x

A2
Seizoensberging in wateraanvoergebieden: In detailwaterlopen (niet beekdalen) door 
middel van stuwtjes. x x x

L1 Tijdelijke peilopzet voorafgaand aan een droge periode x

A3
Peil optimaliseren: dynamisch peilbeheer door slimmer ontwerp/sturing 
watersysteem (niet beekdalen) x x
Kansen en innovaties

L4 Verbeteren bodemstructuur / grasland x x
L3 Verbeteren bodemstructuur / akkerbouw x x

L6 Efficiënter beregenen - slimmer beregenen o.b.v. veld- of satellietwaarnemingen x x x x
A5 Conservering: vergroten grondwatervoeding op perceel niveau x x
N1 Naaldbos omzetten buiten N2000, naar loofbos of heide x x x
D2 Hergebruik spoelwater drinkwater voor natte natuur x x x

Robuust watersysteem
A1b Optimaliseren wateraanvoer (5% capaciteitsuitbreiding) x x x x x x x
S1 Afkoppelen verhard oppervlak x x x

A4
Conservering  in vrij-afwaterende gebieden: drainagebasis verhogen in 
detailwatergangen (niet beekdalen) x x x

A6 Beekdalen robuust herinrichten x x x x x

N5 Waterberging in oppervlaktewater in gebieden met minder kritische natuurdoelen x x x x

N4 Water vasthouden in grondwater in gebieden met minder kritische natuurdoelen x x x x
N6 Vergroten wateraanvoer naar laagveenreservaten x x x x

Economisch perspectief
L8b Toename bestaande beregening met 5% x
L7 Uitbreiden beregening uit oppervlaktewater x x x
L8a Uitbreiden areaal beregening uit grondwater x x x
L5 Efficiënter beregenen - druppelirrigatie i.p.v. beregenen x x x x

Accepteren en adapteren
L2 Optimalisatie gewaskeuze - droogteresistentere gewassen x

Overige maatregelen
N7 Verbinden van natuurgebieden (robuustheid vergroten) x x x
S2 Aanleg van gescheiden stelsel in nieuw stedelijk gebied x
S3 Groenblauwe structuren in nieuw stedelijk gebied x x x
S4 Groenblauwe structuren in bestaand stedelijk gebied x x x
SR1 Wateraanvoer t.b.v. bevaarbaar houden (en stabiliteit kades) x x
SR2 Zuinig schutten bij sluizen x
SR3 Aanpassen sluis bij Eefde voor scheepvaart x x x x

SR4 Optimaliseren waterhuishouding + inrichting negen zwemplassen x x x
ZL2 Bosstroken aanleggen op hellingen x x

NF1
Niet-fysieke maatregelen: beleidskaders, planvorming, communicatie/educatie, 
themakaarten stedelijk gebied x x x x x

NF2 Onderzoek x x x x x
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Type instrument Watergerelateerde instrumenten Eigen beleid sectoren Ruimtelijk fysieke instrumentenFinanciele instrumenten
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Geen spijt maatregelen
A1a Behouden huidige wateraanvoer x x x
N2 Programmatische aanpak stikstof (PAS) (opheffen verdroging) x x x x
N3 Uitvoeren KRW-maatregelen x x
L1 Tijdelijke peilopzet voorafgaand aan een droge periode x

A3
Peil optimaliseren: dynamisch peilbeheer door slimmer ontwerp/sturing 
watersysteem (niet beekdalen) x x

A2
Seizoensberging in wateraanvoergebieden: In detailwaterlopen (niet beekdalen) 
door middel van stuwtjes. x x x

A1b
Optimaliseren wateraanvoer (capaciteitsuitbreiding Noordervaart van 4,3 m3/s naar 
5,4 m3/s) x x x x x x
Kansen en innovaties

L4 Verbeteren bodemstructuur / grasland x x
L3 Verbeteren bodemstructuur / akkerbouw x x

L6 Efficiënter beregenen - slimmer beregenen o.b.v. veld- of satellietwaarnemingen x x x x
A5 Conservering: vergroten grondwatervoeding op perceel niveau x x
N1 Naaldbos omzetten buiten N2000, naar loofbos of heide x x x
D2 Hergebruik spoelwater drinkwater voor natte natuur x x

Robuust watersysteem

A1b
Optimaliseren wateraanvoer (capaciteitsuitbreiding Noordervaart van 5,4 m3/s naar 
6,1 m3/s) x x x x x x x

S1 Afkoppelen verhard oppervlak x x x

A4
Conservering  in vrij-afwaterende gebieden: drainagebasis verhogen in 
detailwatergangen (niet beekdalen) x x x

A6 Beekdalen robuust herinrichten x x x x x
A7 Waterbuffers/ waterbergingsgebieden bij kleine stedelijke kernen x x x x
N4a Water vasthouden in natuurgebieden (vochtige bossen) x x x x
N4b Water vasthouden in natuurgebieden (natuurgraslanden) x x x x
ZL1 Graften herstellen x x? x x

Economisch perspectief
L8b Toename bestaande beregening met 5% x
L8a Uitbreiden areaal beregening uit grondwater x x
L12 Waterbuffers lokaal op percelen bij agrariërs x
L5 Efficiënter beregenen - druppelirrigatie i.p.v. beregenen x x x x
ZL3 Waterbuffers lokaal op percelen bij agrariërs x

Accepteren en adapteren
L10 Optimalisatie gewaskeuze: meer gras minder mais x
L2 Optimalisatie gewaskeuze - droogteresistentere gewassen x

Overige maatregelen
S2 Aanleg van gescheiden stelsel in nieuw stedelijk gebied x
S3 Groenblauwe structuren in nieuw stedelijk gebied x x x
S4 Groenblauwe structuren in bestaand stedelijk gebied x x x
D3 Maatregelen WML x
SR1 Wateraanvoer t.b.v. bevaarbaar houden (en stabiliteit kades) x x
SR2 Zuinig schutten bij sluizen x
SR4 Optimaliseren waterhuishouding + inrichting zwemplassen x x x
ZL2 Bosstroken aanleggen op hellingen x x
NF1 Niet-fysieke maatregelen: opleiding en scholing x x
NF2 Onderzoek x x x x x
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