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Zeeland is aan alle kanten omringd door water. Hier ontmoeten de zee en rivieren elkaar. Al vanaf de Middeleeuwen verdedigen de Zeeuwen zich tegen overstromingen 
door dijken te bouwen. Die strijd heeft Zeeland gemaakt tot wat het nu is. 

Nog steeds werken de waterschappen en Rijkswaterstaat aan sterkere waterkeringen, bijvoorbeeld in het project Zwakke Schakels en het project Zeeweringen.  
En ook generaties na ons zullen dat blijven doen: de zeespiegel stijgt en de afvoer van de grote rivieren zal naar verwachting in toenemende mate via de zuidwestelijke 
delta naar zee moeten stromen.

Het Zeeuws Overlegorgaan Waterkeringen wil nu al stappen zetten om de komende eeuwen de veiligheid tegen overstromingen te kunnen waarborgen. De traditionele 
manier van dijken versterken kan nog heel lang uitkomst bieden, maar andere, nieuwe manieren geven mogelijk meer kansen voor medegebruik of zijn op lange termijn 
goedkoper. In het kader van het Nationaal Deltaprogramma starten we daarom onderzoeken en proefprojecten met innovatieve waterkeringen. 

Bij de versterking van een dijk of duin draait het niet meer alleen om de veiligheid. We houden ook rekening met andere belangen, vermijden negatieve effecten en  
zoeken aansluiting bij de natuurlijke processen. Bovendien maken we waar mogelijk combinaties met bijvoorbeeld recreatie, wonen of natuur. Zo trekken we meer profijt 
van het geld dat voor veiligheid nodig is. 

In deze Nota Waterkeringen geven we als Zeeuwse partijen aan hoe we de veiligheid tegen overstromingen in de komende periode vorm willen geven. In de eerste plaats 
met het oog op de veiligheid, en daarnaast ook zo veel mogelijk voor andere functies.

Frans Hamelink

Voorzitter van het Zeeuws Overlegorgaan Waterkeringen

Augustus 2010 

Voorwoord 
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Inleiding

Denken

Precies op deze plaats 
heeft in een ver 

verleden ook iemand 
gestaan. 

Met gekromde rug 
en ogen tot spleetjes 

geknepen. In de handen 
ligt een witte steen, 

die ooit op de bodem 
van de zee ontstond. 

Laagje voor laagje werd 
steen opgebouwd, door 

onzichtbare krachten 
omhoog gestuwd.  

Uitgehakt door  
mensenhanden, terug 
naar de zee gebracht. 

Daar zetten  
eeltige mannenhanden 

de steen zorgvuldig in 
vette klei. Laag voor 

laag. De gekromde 
rug zal zich gestrekt 

hebben. Ogen turend 
naar een onbekende 
verte. Denkend aan 

iemand die in een verre 
toekomst zijn wonderlijk 

patroon van witte 
golven zal zien. 

1



Deltacommissie en het Nationaal  
Waterplan. De nota geeft bovendien 
een eerste aanzet voor de gebiedsvisie 
voor de Zeeuwse kust, die is aangekon-
digd in het Nationaal Waterplan.

Meer in detail heeft de Zeeuwse Nota 
Waterkeringen de volgende doelen:
•  waarborgen dat het waterkerend 

vermogen en de stabiliteit van de 

1.2  Doel

Met deze Zeeuwse Nota Waterkeringen 
stelt het ZOW een gezamenlijk beleids-
kader en een gezamenlijke ambitie 
voor de waterkeringzorg vast. Het ZOW 
speelt hiermee in op nieuwe ontwikke-
lingen, regelgeving en beleid en neemt 
een standpunt in over de Zeeuwse 
uitwerking van het advies van de 

beheer op een natuurlijke en dynami-
sche manier vormgeven.  
De provincies staan voor de opdracht 
het streefbeeld uit te werken in gebieds-
visies voor de kust. Uiterlijk in 2011 moe-
ten die klaar zijn. De provincie Zeeland 
heeft in overleg met de andere partijen 
van het ZOW besloten om de eerste 
lijnen voor de gebiedsvisie uit te zetten 
in de Zeeuwse Nota Waterkeringen. 

1.1  Aanleiding

In 2004 heeft het Zeeuws 
Overlegorgaan Waterkeringen 
(ZOW) het Zeeuws Kustbeleidsplan 
opgesteld. De partijen van het ZOW 
geven in dit plan hun visie op de 
zorg voor primaire en regionale 
waterkeringen in Zeeland.  
De afgelopen jaren zijn de ideeën 
over veiligheid en waterkeren sterk 
in beweging geweest. Zo heeft 
de Deltacommissie verdergaande 
versterking van de waterkeringen 
en een vernieuwende aanpak voor 
de lange termijn voorgesteld, 
terwijl het Rijk opnieuw zijn koers 
heeft bepaald in het Nationaal 
Waterplan. Deze ontwikkelingen 
vragen om een Zeeuwse uitwerking 
en geven aanleiding om het beleid 
voor de Zeeuwse waterkeringen te 
actualiseren. 

Handhaven van de waterveiligheid 
krijgt veel aandacht in het Nationaal 
Waterplan. Het plan speelt in op de 
verdergaande zeespiegelstijging, de 
verwachte klimaatverandering en 
wensen op het gebied van ruimtelijke 
ordening. Op advies van de Delta-
commissie gaat het Rijk onder meer 
nieuwe concepten voor waterkeringen 
verkennen, zoals de Deltadijk. Regio-
nale keringen kunnen een rol krijgen 
bij het beperken van de gevolgen van 
een overstroming.

Het kabinet streeft ernaar het zandvo-
lume voor de kust te laten ‘meegroeien’ 
met de zeespiegelstijging en wil het 
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De Deltadijk, 
het Nationaal 

Waterplan, nieuwe 
voorspellingen voor 
het klimaat. Ideeën 

over de bescherming 
tegen overstromingen 
blijven in beweging en 

dat heeft gevolgen voor 
het beheer van duinen, 
dijken en oevers. Deze 
zones op de grens van 

land en zee blijven 
bovendien onverminderd 

aantrekkelijk voor 
fietsers, wandelaars, 
horecaondernemers, 

projectontwikkelaars en 
natuurbeheerders. Het 

Zeeuwse Overlegorgaan 
Waterkeringen stelt 

in dit document haar 
visie op het beheer van 

waterkeringen bij aan de 
eisen van de tijd.

 Inl e iding



de Zeeuwse Nota Waterkeringen voor 
zover het past binnen het rijksbeleid. 
Waar de nota afwijkt van het Nationaal 
Waterplan, houdt Rijkswaterstaat vast 
aan het nationale beleid. Rijkswater-
staat neemt met name deel aan het 
overleg om de eigen beheertaken rond 
waterkeringen en veiligheid goed af 
te kunnen stemmen met de taken van 
de regionale overheden en daar goede 
samenwerking in te zoeken. 

De partijen van het Zeeuws Overlegor-
gaan Waterkeringen (ZOW) hebben de 
intentie om de ambities uit de Zeeuwse 
Nota waterkeringen tot uitvoering 
te brengen. Iedere partij draagt daar 
vanuit de eigen bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid aan bij. 
De Zeeuwse Nota Waterkeringen wordt 
verankerd in het Omgevingsplan van 
de provincie, de beheerplannen van 
de waterschappen en de structuur-
visies en bestemmingsplannen van 
gemeenten.  

gramma’s focussen op de grote lijnen, 
vraagstukken die de provinciegrenzen 
overschrijden en omvangrijke
vraagstukken zoals het omgaan met 
zandhonger. De Zeeuwse Nota Water-
keringen focust op de veiligheid en de 
ruimtelijke uitwerking daarvan in de 
regio, zoals het multifunctioneel 
gebruik van waterkeringen. 

Het Nationaal Waterplan onderscheidt 
drie lagen in de waterveiligheid: 
(1) overstromingen voorkómen, 
(2) duurzaam inrichten om slachtof-
fers en schade bij een overstroming te 
beperken en (3) rampenbeheersing. 
De Zeeuwse Nota Waterkeringen geeft 
invulling aan de eerste laag en deels 
aan de tweede laag van de water-
veiligheid en gaat daarnaast over het 
gebruik van de kustzone. 

1.4  Status en doorwerking 

De Zeeuwse Nota Waterkeringen is 
opgesteld door het Zeeuws Overleg-
orgaan Waterkeringen (ZOW). 
De deelnemers van dit overlegorgaan 
zijn provincie Zeeland, waterschap 
Zeeuwse Eilanden, waterschap Zeeuws-
Vlaanderen, de Zeeuwse kustgemeen-
ten en Rijkswaterstaat dienst Zeeland. 
De twee waterschappen bereiden een 
fusie voor en gaan in 2011 verder als 
waterschap Scheldestromen.

Rijkswaterstaat dienst Zeeland neemt 
als rijkspartner een andere positie in 
het ZOW in dan de regionale partijen. 
Rijkswaterstaat steunt het beleid van 

waterkeringen aan de normen  blijft 
voldoen;

•  inspelen op specifieke kenmerken 
en gebruik van Zeeuwse kusten en 
oevers;

•  richting geven aan integraal  
kustbeheer;

•  anticiperen op ontwikkelingen op 
lange termijn;

•  sturing geven aan de Beheerplannen 
waterkeringen;

•  innovaties in de bescherming tegen 
overstromingen stimuleren.

1.3  Afbakening

De Zeeuwse Nota Waterkeringen gaat 
over de Noordzeekust, de oevers van de 
(voormalige) zeearmen en de regionale 
waterkeringen in Zeeland. De kustzone 
bestaat voor de waterveiligheid ten 
minste uit het ‘kustfundament’:  
de zandmassa van de onderwateroever, 
het strand en de eventuele duinen. 
Voor sommige gebruiksfuncties kan 
de kustzone zich verder landinwaarts 
uitstrekken. Ook voor dijken neemt 
de Zeeuwse Nota Waterkeringen een 
brede zone in beschouwing. 

De Zeeuwse Nota Waterkeringen geeft 
het kader voor de waterkeringzorg en 
het gebruik van de waterkering op de 
korte en middellange termijn en een 
visie op de lange termijn. De visie op 
de lange termijn heeft raakvlakken 
met vier deelprogramma’s van het 
Deltaprogramma: Veiligheid, Kust, 
Zuidwestelijke Delta en Nieuwbouw 
en herstructurering. De vier deelpro-
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Uitgangspunten 

voor Zeeuwse 
waterkeringen

Kijken

Daar in de verte komen 
ze aan. Wolken boven, 

golven onder. Ze trekken 
een eindje samen op, 

totdat de dijk hun 
wegen scheidt. Soms 

in stormachtige galop, 
elkaar opzwepend 

met gierende uithalen. 
Dan strooien de 

golven schitterende 
sterrenregens van 

zoute druppels in de 
lucht, terwijl de wolken 

plagerig aan hun lokken 
trekken. Maar vandaag 
niet. Vandaag vertellen 

stapelwolken loom 
verhalen aan kabbelend 
water. Verhalen over die 
wondere wereld zonder 

golven, daar achter de 
hoge dijk. 



2.2   Wetten en regels
 
2.2.1    Europese Richtlijn  

Overstromingsrisico’s

De EU heeft eind 2007 de Richtlijn  
Overstromingsrisico’s vastgesteld. 
Het doel is dat de Europese landen het 
overstromingsrisicobeheer onderling 
beter afstemmen en problemen niet 
afwentelen op buurlanden. Ook moet 
de richtlijn ervoor zorgen dat burgers 
meer inzicht krijgen in de overstromings-
risico’s en de mogelijke maatregelen. 

De richtlijn vereist dat de landen kaarten 
maken van het overstromingsgevaar en 
het overstromingsrisico. De kaarten van 
het overstromingsgevaar tonen voor 
verschillende scenario’s de gebieden die 
onder water komen te staan, met de 
bijbehorende waterdiepte en stroom-
snelheid. Op de overstromingsrisicokaar-
ten is te zien hoeveel inwoners mogelijk 
getroffen worden, welke economische 
activiteiten schade ondervinden en 
welke installaties ernstige verontreini-
ging kunnen veroorzaken. De kaarten 
moeten in 2012 klaar zijn. De huidige 
overstromingsgevaarkaart van Zeeland 
is te zien op www.risicokaart.zeeland.nl. 

De richtlijn verplicht ook om over-
stromingsrisicobeheerplannen per 
stroomgebied op te stellen. Daarin 
komt te staan hoe het land omgaat 
met het overstromingsrisico en welke 
maatregelen daarvoor worden ingezet. 
In Nederland neemt het Rijk het 
voortouw. Bestaande plannen van Rijk, 
provincies, waterschappen, gemeenten 

Kapelle) en andere door een migratie-
overschot (Middelburg, Goes en Noord-
Beveland). De Zeeuwse bevolking zal de 
komende twintig jaar sterk vergrijzen 
en daarmee daalt het aantal werkzame 
mensen in de provincie. Deze trends 
kunnen ertoe leiden dat woningen 
leeg komen te staan, waar een nieuwe 
bestemming voor gevonden moet 
worden. Anderzijds zullen de kustplaat-
sen mogelijk meer ouderen aantrekken, 
wat speciale woningen vraagt. Deze 
veranderingen kunnen raakvlakken met 
het kustbeheer hebben. 

2.1.3   Economie 

Tot voor kort ontwikkelde de Zeeuwse 
economie zich positief. Het regionaal 
product ging gelijk op met de landelijke 
ontwikkeling en de werkloosheid was 
een stuk lager dan in de meeste andere 
regio’s, al was de groei van de werkge-
legenheid hier juist minder sterk. 
Met de wereldwijde economische crisis 
is de toekomst echter onzeker gewor-
den. De voorspellingen voor de korte en 
middellange termijn zijn minder roos-
kleurig en dat geldt ook voor Zeeland. 

ratuurstijging van 6o C in de komende 
honderd jaar, geeft de maximaal te 
verwachten zeespiegelstijging weer.  
De commissie gaat uit van een absolute 
zeespiegelstijging van 0,55 à 1,20 meter 
in 2100 en 2 à 4 meter in 2200. Deze 
waarden liggen hoger dan de boven-
waarden van de KNMI-scenario’s uit 
2006, die gebaseerd zijn op een tempe-
ratuurstijging van maximaal 4o C.  
De zeespiegelstijging kan lokaal versterkt 
worden door bodemdaling. In Zeeland 
bedraagt de bodemdaling 5 à 20 centi-
meter tot 2100 en dat is voor Nederland-
se begrippen beperkt. Daarmee is ook de 
relatieve zeespiegelstijging in Zeeland 
kleiner dan op sommige plaatsen in 
Zuid- en Noord-Holland.  
 
2.1.2   Bevolking 
 
Verwachtingen over de bevolkings-
groei en -samenstelling staan in de 
notitie ‘Onverkende Paden’ van de 
provincie Zeeland. Daaruit blijkt dat de 
totale bevolking in Zeeland tot 2025 
licht zal dalen. Slechts enkele gemeen-
ten zullen groeien, sommige door een 
geboorteoverschot (zoals Tholen en 
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Het Zeeuws 
Overlegorgaan 

Waterkeringen ziet 
verschillende 

ontwikkelingen die 
raakvlakken hebben met 

waterkeringen: 
de autonome 

verandering in het 
klimaat, de Zeeuwse 

bevolking en de 
economie, de wet- en 

regelgeving en het 
landelijk en regionaal 

beleid. Dit zijn de 
uitgangspunten voor het 

beleid over de Zeeuwse 
waterkeringen. 

2.1   Autonome ontwikkelingen

2.1.1   Klimaat

Het is zeer aannemelijk dat het klimaat 
wereldwijd aan het veranderen is. 
Deskundigen verwachten  dat de 
gemiddelde temperatuur op aarde zal 
stijgen en daarmee ook de zeespiegel. 
Daardoor zullen ook wind- en neerslag-
patronen veranderen. De klimaatveran-
deringen zullen op termijn van invloed 
zijn op de kustveiligheid en het gebruik 
van de kustzone.

Hoe de klimaatverandering precies zal 
uitpakken, is nog onzeker. Dat hangt 
onder meer af van de economische 
ontwikkeling, de bevolkingsgroei en de 
voortvarendheid waarmee duurzame 
technologie wordt ingevoerd. Ook is on-
zeker hoe verschillende aspecten van het 
klimaat elkaar beïnvloeden: versterken 
ze elkaar of remmen ze elkaar juist af? 

Het Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) stelt daarom meerdere 
klimaatscenario’s op, die allemaal 
mogelijk zijn. Iedere vijf jaar worden ze 
vernieuwd aan de hand van gemeten 
veranderingen en nieuwe inzichten. 
Het KNMI vertaalt de wereldwijde sce-
nario’s in regionale klimaatscenario’s 
voor Nederland. In 2006 zijn de scena-
rio’s voor het laatst geactualiseerd. 

De Deltacommissie heeft voor haar 
advies een nieuw klimaatscenario opge-
steld in samenwerking met deskundigen 
van het KNMI en het IPCC.  
Dit scenario, dat uitgaat van een tempe-

  Ui tgang spun ten vo o r  Ze eu w s e w a terker ingen

 2050 2100

Klimaatscenario G/G+ W/W+ G/G+ W/W+

    
Wereldwijde temperatuurstijging + 1°C + 2°C + 2°C + 4°C

    
Zeespiegel absolute stijging 15-25 cm 20-35 cm 35-60 cm 40-85 cm
   
G    Gematigd
W   Warm KNMI scenario’s



het kustfundament betrekking hebben 
en buitendijkse bebouwing. Ook de 
ruimtelijke aspecten uit de Beleidslijn 
Kust worden onderdeel van de AMvB 
Ruimte en krijgen daarmee een wet-
telijke status. De eerste tranche van 
de AMvB, die in de loop van 2010 van 
kracht wordt, heeft alleen betrekking 
op het kustfundament. In de tweede 
tranche komen ook regels voor andere 
primaire waterkeringen te staan.

Kernkwaliteit
De AMvB wijst de vrije horizon aan als 
landschappelijke kernkwaliteit van de 
kust. Dit is het uitzicht vanaf de hoog-
waterlijn richting zee. Daarnaast is de 
‘gebiedsspecifieke identiteit’ een bijzon-
dere kwaliteit, waarmee de afwisseling 
tussen drukke badplaatsen en lange 
trajecten zandige kust wordt bedoeld. 
Het perspectief is volgens de AMvB 
behoud en versterking van uitgestrekte 
duingebieden met waardevolle natuur, 
drukbezochte kustplaatsen en inpas-
sing van economische ontwikkelingen. 

Aanwijzing en begrenzing van  
waterkeringen 
De AMvB Ruimte zal de aanwijzing en be-
grenzing van alle primaire waterkeringen 
regelen. De provincie hoeft dit dus niet 
in de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
(PRV) te regelen. In de PRV wordt wel de 
aanwijzing en begrenzing van regionale 
waterkeringen geregeld. Deze regionale 
keringen zijn op een kaart aangegeven in 
de waterverordening Zeeland. 

Het kustfundament is het deel van de 
zandige Noordzeekust dat van belang is 

de waterkering weer voldoet. De eerst-
volgende toetsing vindt plaats in 2011.

Het Rijk voorkomt of beperkt land-
waartse verplaatsing van de basiskust-
lijn door middel van zandsuppleties, 
met het oog op de veiligheid. De basis- 
kustlijn staat op een kaart die om de 
zes jaar herzien wordt.

Deltawet
De Deltacommissie adviseert nu al 
te werken aan de veiligheid op lange 
termijn, door de uitvoering van een  
Deltaprogramma. Het kabinet maakt 
dat mogelijk door middel van een  
Deltawet (wijziging van de Waterwet). 

De Deltawet gaat onder meer in op de 
aard en de omvang van het Delta- 
programma. Dat programma zal bestaan 
uit maatregelen en voorzieningen van 
nationaal belang voor het voorkomen 
of beperken van overstromingen en  
wateroverlast en voor de zoetwater-
voorziening. Daarnaast benoemt de wet 
de taken van de Deltacommissaris, die 
de totstandkoming van het programma 
begeleidt. Tot slot voorziet de wet in 
solide financiering van het programma 
door de oprichting van een Deltafonds. 
Het kabinet stort vanaf 2020 jaarlijks 
ten minste 1 miljard euro in dit fonds. 

2.2.3   AMvB Ruimte

In de AMvB Ruimte, die naar verwach-
ting in de tweede helft van 2010 in 
werking treedt, komen regels te staan 
voor de begrenzing van het kustfun-
dament, bestemmingsplannen die op 

nog gebaseerd op waterstanden (de 
kans dat een bepaalde waterstand 
wordt overschreden). De wet biedt de 
mogelijkheid om over te stappen op 
een risicobenadering: de minister kan 
de normen bij ministeriële wijziging 
veranderen in normen die de kans op 
overstroming van een dijkringgebied 
weergeven. Provincies kunnen bij pro-
vinciale verordening veiligheidsnormen 
voor regionale waterkeringen vaststel-
len, voor zover deze keringen niet bij 
het Rijk in beheer zijn. 

De waterkeringbeheerders moeten ie-
dere zes jaar de toestand van primaire 
waterkeringen beoordelen.  
Tot de primaire waterkeringen behoren 
in Zeeland alle waterkeringen langs 
de kust en de (voormalige) zeearmen, 
de Veerse Dam, de Brouwersdam, de 
stormvloedkering en de compartimen-
teringsdammen. De provincie coördi-
neert de toetsing en rapporteert over 
de bevindingen aan de minister van 
Verkeer en Waterstaat. Als de toestand 
niet aan de normen voldoet, zijn ver-
sterkende maatregelen verplicht. De 
waterkeringbeheerder zorgt ervoor dat 

en veiligheidsregio’s vormen de basis. 
De overstromingsriscobeheerplannen 
gaan op 22 december 2014 in inspraak, 
tegelijk met het tweede Nationaal Wa-
terplan en de stroomgebiedbeheerplan-
nen van de Kaderrichtlijn Water.  
In de loop van 2015 gaan ook de regio-
nale waterplannen en beheerplannen in 
inspraak. Uiterlijk op 22 december 2015 
zijn de overstromingsrisicobeheerplan-
nen definitief vastgesteld. Daarna volgt 
iedere zes jaar een nieuw set plannen. 

2.2.2    Waterwet en Deltawet

Waterwet
Op 22 december 2009 is de nieuwe 
Waterwet in werking getreden. In deze 
wet staan integraal waterbeheer en de 
watersysteembenadering centraal.  
De essentie is dat het waterbeheer in 
een watersysteem niet op zichzelf staat 
en in samenhang met andere beleids-
terreinen in het watersysteem moet 
worden gezien, zoals met natuur en 
ruimtelijke ordening. 

In de waterwet staan veiligheidsnor-
men voor dijkringen. Nu zijn de normen 
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voor duurzame bescherming tegen over-
stromingen én voor duurzaam behoud 
van functies van het kustgebied. 
Het kustfundament omvat de dijken en 
duinen, het strand en de onderwater-
oever. Zeewaarts vormt de dieptelijn op 
NAP-20 meter de begrenzing. De land-
waartse begrenzing legt de provincie 
binnen negen maanden na inwerking-
treding van de AMvB vast in de PRV. Het 
Rijk stelt de kaders in de Beleidslijn Kust.

Ja, mits of nee, tenzij
De bestemmingsplannen moeten een 
basisveiligheid voor de kust waarbor-
gen, door in het kustfundament alle 
ruimtelijke ontwikkelingen uit te slui-
ten die een significante belemmering 
voor de waterveiligheid kunnen beteke-
nen. In de AMvB Ruimte komen daarom 
regels te staan voor bebouwing op en 
rond waterkeringen in het kustfunda-
ment. De AMvB neemt de bestaande 
bebouwing als leidraad voor de regels. 
De provincie stelt de begrenzing van de 
bestaande bebouwing voor een periode 
van vier jaar vast in de Provinciaal 
Ruimtelijke Verordening. 

De AMvB staat ruimtelijke ontwikke-
lingen in bestaand bebouwd gebied toe, 
voor zover die de veiligheid van de water-
kering niet aantasten en niet in strijd zijn 
met andere wettelijke kaders ( ja-mits). 
Buiten het bestaand bebouwd gebied 
mag een bestemmingsplan geen nieuwe 
bebouwing toestaan, op een aantal 
uitzonderingsgevallen na (nee-tenzij). 
Die uitzonderingen betreffen onder 
meer seizoensgebonden of tijdelijke 
bebouwing en bouwvergunningvrije en 

Contouren

De contouren omsluiten de aaneengesloten bebouwing van woonkernen en 
zijn hoofdzakelijk bedoeld om bouwactiviteiten in de lengterichting van de 
waterkering te begrenzen. De provincie heeft de contouren vastgesteld en de 

waterschappen hebben ze overgenomen in de legger. 

Waterstaatswerk (voorheen kernzone) 

Dit is de feitelijke waterkering met de onderhoud  stroken: het dijklichaam
(inclusief kreukelbermen en kwelsloot) of de duinenstrook die bij een maat-

gevende storm als zeewering dient (inclusief de verwachte afslag). 

Beschermingszone  

De beschermingszone is de zone die grenst aan het waterstaatwerk en waar 
voorschriften en beperkingen kunnen gelden om het waterstaatswerk te 
beschermen. De zone bestaat uit gronden die nodig zijn voor de stabiliteit van 
de waterkering en voor toekomstige versterkingen (200 jaar zeespiegelstijging). 
De beschermingszones liggen zeewaarts en landwaarts van de waterkering. 
In een strook van vijftig meter breed, grenzend aan de buitenzijde van de 
beschermingszones, wordt het verbodsbeleid minder streng toegepast  

(de voormalige buitenbeschermingszone).

een windmolen toelaatbaar zijn, als dit 
tenminste geen negatieve gevolgen 
voor de waterkerende functie heeft.

2.2.4   Keur van het waterschap 

In sommige gevallen is voor een bouw-
plan niet alleen een bouwvergunning 
nodig, maar ook een watervergunning 
op grond van de Waterwet en een 
ontheffing op grond van de water-
schapskeur. De komst van de AMvB 
is voor de Zeeuwse waterschappen 

licht bouwvergunningplichtige werken. 
Ook bouwwerken die redelijkerwijs 
niet buiten het kustfundament kunnen 
staan en van openbaar belang zijn, 
zoals bouwwerken voor energievoorzie-
ning of de waterstaatkundige functie 
van het kustfundament, behoren tot 
de uitzonderingen. Activiteiten die per 
saldo bijdragen aan versterking van het 
zandige kustfundament kunnen even-
eens toelaatbaar zijn. Verder voorziet 
de AMvB in ontheffing door de minister 
als sprake is van groot openbaar belang 
of bijzondere situaties. Herbouw of ver-
bouw van een bestaand bouwwerk is 
toegestaan als het grondoppervlak met 
niet meer dan tien procent toeneemt, 
gerekend vanaf het moment waarop de 
AMvB in werking treedt.

Waterkeringen in beheer bij  
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat geeft de regels voor 
bouwen op waterkeringen nadere uit-
werking in een toetsingskader.  
Dit kader maakt helder hoe Rijkswa-
terstaat haar bevoegdheden die uit de 
Waterwet volgen invulling geeft.  
Het toetsingskader is van toepassing 
op primaire en regionale waterkeringen 
die in beheer bij het Rijk zijn.

Het ministerie van Verkeer en Water-
staat heeft de “Beleidsregel voor het 
plaatsen van windturbines op, in of 
over rijkswaterstaatswerken” opge-
steld. Windturbines zijn niet toege-
staan in de kernzone van primaire 
waterkeringen die bij Rijkswaterstaat in 
beheer zijn. Buiten de kernzone van de 
primaire waterkering kan plaatsing van 

aanleiding geweest om de eigen regels 
voor ‘ja, mits’ en ‘nee, tenzij’ opnieuw 
onder de loep te nemen. Dat was ook 
nodig om de regelgeving van de twee 
waterschappen uniform te maken, 
omdat zij vanaf 2011 als één gefuseerd 
waterschap verder gaan. 
De waterschapskeur heeft betrekking 
op alle primaire en regionale waterke-
ringen die bij het waterschap in beheer 
zijn. De regels hangen samen met 
bebouwingscontouren en de verschil-
lende zones van de waterkering:
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De Keur stelt de volgende regels voor 
bebouwing:

•    Op het waterstaatswerk van primaire 
keringen geldt voor nieuwe bebouw-
ing ‘nee, tenzij’, zowel binnen als 
buiten de contouren. In geval van dij-
ken kan bebouwing in deze zone ten 
koste gaan van de veiligheid. Uitzon-
deringen zijn onder meer boulevards, 
die juist met het oog op bebouwing 
zijn aangelegd. Een uitzondering is 
ook te maken voor een bouwwerk 
dat van openbaar nut is voor het 
uitvoeren van een overheidstaak en 
dat functioneel gebonden is aan de 
betreffende locatie. 

•    In de landwaartse beschermingszones 
van primaire keringen geldt ‘nee, ten-
zij’ voor nieuwe bebouwing buiten de 
contour. Voor tijdelijke bebouwing, 
die niet gefundeerd is en gemakkelijk 
te verwijderen, kan het waterschap 
wel ontheffing geven. Binnen de 

waterschap vastgestelde peildatum. 
Dit geldt zowel binnen als buiten de 
contouren. De AMvB, die bepalend is 
voor de ruimte in bestemmingsplan-
nen, gaat uit van een maximale vergro-
ting van 10%. In voorkomende gevallen 
geldt de zwaarste norm.

Windmolens
Waterkeringen zijn voor windmolens 
gunstige locaties waar hoog rende-
ment te halen is. Voor windmolens 
geldt echter hetzelfde beleid als voor 
andere bouwwerken. Op het water-
staatswerk is het bouwen van wind-
molens dan ook niet toegestaan. 
In de landwaartse beschermingszone 
is een tijdelijke ontheffing mogelijk, 
omdat windmolens in tegenstelling 
tot de meeste andere bouwwerken 

De waterschappen staan herbouw 
of verbouw toe als de vergroting van 
de constructie niet meer dan 20% 
bedraagt, ten opzichte van de door het 

contour is nieuwe bebouwing wel 
toelaatbaar, als de stabiliteit van de 
waterkering daar niet onder te lijden 
heeft ( ja, mits). 

•   De vergunning voor bebouwing in  
de zeewaartse beschermingszone 
(stranden) hangt af van het type  
beheer. Waar geen dynamisch beheer 
plaatsvindt, mag bebouwing het 
hele jaar blijven staan. De construc-
ties moeten wel demontabel zijn, 
omdat verplaatsing noodzakelijk kan 
zijn als de duinvoet of de kustlijn 
verschuift. Waar dynamisch beheer 
van stranden en duinen plaatsvindt, 
moet het zand ongehinderd kunnen 
stuiven, zodat de duinen kunnen 
aangroeien. Dit is vooral in het 
stormseizoen van belang. Daarom 
staat het waterschap in deze 
gebieden alleen seizoensgebonden 
bebouwing van strandpaviljoens en 
strandhuisjes toe van 1 maart tot  
1 november. 

 
 
 
 
 

 

 

Keurgebied

waterstaatswerk

waterkering

teenlijn

10 m 50 m ’ja mits’ 50 m ’ja mits’

beschermingszone beschermingszone

Dwarsdoorsnede 
van een waterkering
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geen permanent karakter hebben: de 
economische levensverwachting van 
een windmolen is ongeveer vijftien 
jaar. Voor deze objecten is daarom een 
tijdelijke vergunning voor vijftien jaar 
te verlenen. De vergunningverlener 
kan in de voorwaarden bepalen dat bij 
het buitengebruik stellen van de molen 
ook het fundament verwijderd moet 
worden. De aanvrager moet overigens 
wel aantonen dat de windmolen 
per se binnen de beschermingszone 
moet staan. De argumenten daarvoor 
moeten opwegen tegen het nadeel van 
funderingspalen in de pipingzone van 
de waterkering.

Bouwen op regionale waterkeringen
Regionale waterkeringen hebben 
een functie als een van de primaire 
waterkeringen bezwijkt. Regels voor 
nieuwe bebouwing op de regionale 
waterkeringen hebben als doel het 
handhaven van het waterkerend 
vermogen en de stabiliteit. Op het 
waterstaatswerk (voormalige kern-
zone) en in de beschermingszones is 
nieuwbouw toelaatbaar binnen de be-
bouwingscontouren. Hier voegt nieuwe 
bebouwing geen extra nadelen toe aan 
de bestaande bebouwing. Buiten de 
contouren heeft nieuwbouw wel extra 
negatief effect op het waterkerend 
vermogen en op het onderhoud. Daar 
geldt ‘nee, tenzij’. Alleen bij zwaarwe-
gende maatschappelijke belangen zal 
het waterschap ontheffing verlenen.

Samenloopregeling
Rijkswaterstaat verleent watervergun-
ningen voor activiteiten in water-

soorten of de kwaliteit van habitats. 
Voor activiteiten met negatieve 
effecten is een vergunning op grond 
van de Natuurbeschermingswet 
vereist. Zandsuppleties en dijkverster-
kingen kunnen dergelijke effecten 
hebben. 

Nederland heeft de regels voor acti-
viteiten in en nabij Natura 2000-
gebieden opgenomen in de Natuur-
beschermingswet. Als ontwikkelingen 
in of nabij deze beschermde gebieden 
plaatsvinden, moet de initiatiefnemer 
de zogenaamde externe werking in 
beeld brengen en aangeven of de 
bouw- en gebruiksactiviteiten signifi-
cante effecten hebben op de rust van 

systemen. Deze watersystemen, die op 
grond van de Waterwet zijn aange-
wezen, vallen deels samen met de 
waterkeringszones uit de Keur. Hier 
kan zowel een watervergunning van 
het Rijk als een keurontheffing van 
het waterschap vereist zijn. Omdat de 
Waterwet van één integrale water-
wetvergunning uitgaat, is in dergelijke 
gevallen de zogenaamde samenloopre-
geling van kracht (artikel 6.17 Water-
wet). De hoofdregel is dat het hoogste 
bevoegde gezag verantwoordelijk is 
voor de vergunning. De betrokken 
overheden kunnen hiervan afwijken 
door af te spreken dat een ander 
bevoegd gezag de vergunning verleent. 
Landelijk afspraken hierover staan in 
de Handreiking Samenloop bevoegd-
heden watervergunning, die regionaal 
een nadere invulling hebben gekregen. 
Op basis van die afspraken bepalen 
Rijkswaterstaat en het waterschap per 
situatie, in onderling overleg, wie het 
bevoegd gezag is. 

2.2.5    Natura 2000 en  
Natuurbeschermingswet

 
Natura 2000 is een Europees netwerk 
van natuurgebieden. Het netwerk 
bestaat uit de zogenoemde speciale 
beschermingszones voor soorten of 
leefgebieden (habitats). De Europese 
Unie heeft in de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn vastgesteld welke 
soorten en habitats voor deze 
beschermingsstatus in aanmerking 
komen. De lidstaten moeten voor alle 
Natura 2000-gebieden beheerplannen 
opstellen.

Natura 2000-gebieden
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verankeren in 2017, zodat toetsing aan 
de nieuwe normen in 2023 kan plaats-
vinden. Het streven is dat de maatre-
gelen voor het bereiken van de nieuwe 
normen voor 2050 klaar zijn. 

Waterkeringen en kustlijn
Het kabinet kiest ervoor het kustfunda-
ment mee te laten groeien met de zee-
spiegelstijging, net als in de afgelopen 
jaren. In Zeeland behoren de Ooster-
schelde en Westerschelde niet tot het 
kustfundament. De Westerschelde 
vormt wel een zanddelend systeem 
met het kustfundament: deze zeearm 
importeert op lange termijn gezien 
zand uit het kustfundament.  
Dit geldt niet voor de Oosterschelde: 
de ontgrondingskuilen aan weerszijden 
van de stormvloedkering belemmeren 
de uitwisseling van zand tussen het 
kustfundament en deze zeearm. 

Zandsuppleties genieten de voorkeur 
bij het handhaven van de kustveilig-
heid. De komende jaren al zullen meer 
en omvangrijkere suppleties nodig 
zijn als gevolg van zeespiegelstijging. 
In 2010 rondt het Rijk een verkenning 
naar die ontwikkelingen af. Daarbij 
onderzoekt het Rijk ook of suppleties 
meer dan nu kunnen bijdragen aan 
andere opgaven. Op advies van de 
Deltacommissie gaan Rijk en regio 
de komende jaren gezamenlijk de 
haalbaarheid van uitbouw van de kust 
verkennen. 

Ook voor harde zeeweringen wil het 
Rijk het zandvolume in het kustfunda-
ment handhaven. In 2012 wordt daar 

2.3   Landelijk en regionaal beleid 

2.3.1    Nationaal Waterplan en  
Nota Ruimte 

Het Nationaal Waterplan schetst het 
beleid en de belangrijkste maatrege-
len voor het waterbeheer in zijn volle 
breedte. Het plan geeft ook het stand-
punt van het kabinet over het advies 
van de Deltacommissie weer. Beleid 
over het ruimtegebruik op en rond de 
waterkeringen staat ook in de Nota 
Ruimte. Het onderwerp waterveiligheid 
krijgt samen met zoetwatervoorziening 
een integrale uitwerking in het Delta-
programma.

Nieuwe normen
In 2011 wil het kabinet een principe-
besluit nemen over nieuwe veiligheids-
normen, gebaseerd op de overstromings-
kans per dijkringgebied. Daarin wil het
kabinet een basisveiligheid voor ieder 
individu combineren met het groeps- 
risico en het economisch optimale 
veiligheidsniveau. De hoogte van de 
normen zal afhangen van een maat-
schappelijke kosten-batenanalyse, 
maar de veiligheid blijft ten minste op 
het huidige niveau. Bij het toetsen van 
waterkeringen aan de nieuwe normen 
worden voortaan golfkarakteristieken 
en waterstanden gebruikt die naar 
verwachting twaalf jaar later van 
toepassing zijn. Op deze manier wil het 
kabinet de gevolgen van klimaatver-
andering voor blijven en de veiligheid 
aanpassen aan de waarde van het te 
beschermen goed. Het kabinet wil de 
normen na een proefperiode wettelijk 

Aanbevelingen Deltacommissie 

 1  De veiligheidsniveaus van alle dijkringen moeten met een factor 10 worden 
verbeterd. 
De Deltadijk is een veelbelovend concept voor een robuuste dijk.

 2  De kosten voor nieuwbouw op fysisch ongustige locaties moeten gebaseerd zijn op 
een kosten-batenanalyse en moeten gedragen worden door degenen die profiteren.

 3  Nieuwe buitendijkse gebieden mogen niet belemmerend werken voor rivieren en 
meren. Bewoners/gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor maatregelen die de 
gevolgen beperken.

 4  De kustveiligheid wordt op zodanige wijze door zandsuppleties op orde gehouden, 
dat de kust kan aangroeien gedurende de komende eeuw. Op korte termijn moeten 
zandwinlocaties worden gereserveerd.

 5  De ontwikkelingen in de Waddenzee moeten goed worden gemonitord.  
De bescherming van eilanden en de kust van Noord-Nederland moet gewaarborgd 
blijven.

 6  Zandhonger in de Oosterschelde wordt tegengegaan door zandsuppleties. Als de 
Oosterscheldekering niet meer voldoet, wordt met herstel van de getijdendynamiek 
een oplossing gezocht voor de veiligheid.

 7  De Westerschelde blijft open als waardevol estuarium en als vaarroute naar 
Antwerpen. 
Dijkversterking zorgt voor de veiligheid.

 8  De Zuidwestelijke Delta wordt gebruikt voor de tijdelijke berging van rivierwater bij 
hoge afvoer. Waterkwaliteitsproblemen worden opgelost door het creëren van een 
natuurlijke zoetzoutovergang. Een alternatieve zoetwatervoorziening hoort hier bij.

 9  Ruimte voor de Rivier en Maaswerken moet worden uitgevoerd. In overleg met de 
buurlanden moet uiteindelijk worden geanticipeerd op een hogere maatgevende 
afvoer voor Rijn (18000 m3/s) en Maas (4600 m3/s).

 10  Voor Rijnmond biedt een ‘afsluitbaar open’ waterkeringsconcept een goede basis 
voor veiligheid, zoetwatervoorziening, stedelijke ontwikkeling en natuur.  
Zoet water voor West-Nederland moet via het IJsselmeer worden aangevoerd.

 11  Het peil van het IJsselmeer moet geleidelijk met maximaal 1,5 meter worden 
verhoogd om onder vrij verval te kunnen blijven spuien en Nederland van zoet  
water te voorzien. Het peil van het Markermeer wordt hierbij niet verhoogd.

 12  De politiek-bestuurlijke organisatie wordt versterkt door het instellen van een 
ministeriële stuurgroep onder leiding van de minister-president, het instellen 
van een Deltaregisseur, het zeker stellen van voldoende financiële middelen via 
een Deltafonds en het opstellen van een Deltaprogramma. Een en ander wordt 
wettelijk verankerd in een Deltawet. De staatssecretaris van VenW is politiek 
verantwoordelijk.
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een norm voor vastgesteld, naar het 
voorbeeld van de basiskustlijn. In de 
planperiode (2009-2014) vindt onder-
zoek plaats naar de mogelijkheden om 
harde zeeweringen toekomstvast te 
maken, tegen acceptabele kosten en 
met goede inpassing in het landschap. 
In 2010 komt een verkennend onder-
zoek naar de kansen en beperkingen 
van de Deltadijk gereed, waar onder 
meer uit zal blijken op welke plaatsen 
deze doorbraakvrije dijken kansrijk zijn. 

Landelijk uitvoeringskader  
kustsuppleties
In de afgelopen twintig jaar is het 
suppletiebeleid in de verschillende 
kustregio’s uiteen gaan lopen. Dat 
maakt onder meer de uitlegbaarheid 
lastig. Daarom heeft het Rijk een lande-
lijk kader opgesteld voor het uitvoeren 
van suppleties en het bijbehorende 
consultatieproces. Het landelijk uitvoe-
ringskader vormt de leidraad voor het 
suppletieprogramma 2011.

Met het nieuwe uitvoeringskader 
hangt de omvang van de suppletie 
samen met de erosie in het gehele 
kustprofiel. De levensduur van de sup-
pletie bedraagt vier of vijf jaar, afhan-
kelijk van de lokale situatie. De inzet is 
overschrijdingen van de basiskustlijn 
te voorkomen, door in te grijpen als 
overschrijding binnen twee jaar na 
toetsing verwacht wordt. Met deze 
uitgangspunten is voor het onderhoud 
van de basiskustlijn jaarlijks ongeveer 
8 miljoen m3 zand nodig en voor het 
onderhoud van het kustfundament  
4 miljoen m3 (langjarig gemiddelde).

zeespiegelstijging en klimaatveran-
dering. Waterkeringbeheerders hebben 
beschermingszones aangewezen die 
ruimte bieden voor het opvangen van 
tweehonderd jaar zeespiegelstijging. 
In 2011 vindt herijking van de bescher-
mingszones plaats, als het principe-
besluit over de nieuwe normen is 
genomen. 

In sommige kustplaatsen staat een 
deel van de bebouwing buitendijks. 
Daar gelden geen wettelijke normen 
voor de veiligheid, zoals binnendijks 
wel het geval is. Het huidige uitgangs-
punt is dat bewoners en gebruikers zelf 
verantwoordelijk zijn voor schade door 
water en het treffen van maatregelen 
om de gevolgen te beperken. In dertien 
kustplaatsen wil het Rijk de veiligheid 

het suppletieprogramma transparanter. 
Belanghebbenden krijgen meer moge-
lijkheden om in een vroeg stadium mee 
te denken en kennis in te brengen. 

Ruimtegebruik op en rond de keringen
De kwaliteit van het landschap verdient 
een volwaardige plaats bij afwegingen 
over de waterkeringszorg. Vooral land-
schappelijke, natuurlijke en cultuur-
historische waarden moeten een rol 
spelen, maar het is niet de bedoeling 
deze waarden te bevriezen en ontwik-
keling tegen te gaan. De inzet is om 
nieuwe ruimtevragen zorgvuldig in lijn 
te brengen met bijzondere bestaande 
patronen. 

In de toekomst zal het noodzakelijk zijn 
de keringen te versterken, vanwege 

Door de nieuwe Waterwet verandert 
de besluitvormingsprocedure voor 
het jaarlijkse suppletieprogramma. 
Rijkswaterstaat heeft een nieuw proces 
in gebruik genomen met informele 
consultatie. Iedere jaar stelt Rijkswater-
staat op basis van metingen en toetsin-
gen een suppletieschema op voor het 
handhaven van de basiskustlijn en het 
kustfundament in het volgende jaar.  
In de maanden januari en februari con-
sulteert Rijkswaterstaat de provincie, 
de waterschappen en een kerngroep 
van maatschappelijke organisaties 
over het programma. Overige direct 
belanghebbenden worden geïnfor-
meerd. Vervolgens verwerkt Rijkswa-
terstaat de reacties in een definitief 
suppletieprogramma. Deze nieuwe 
werkwijze maakt de afwegingen over 
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van buitendijkse bebouwing met 
zandsuppleties onderhouden als dat 
mogelijk is. In 2011 wordt het veilig-
heidsniveau vastgesteld, dat overigens 
alleen de bestaande, aaneengesloten 
buitendijkse bebouwing betreft. 
Het veiligheidsniveau wordt niet in de 
wet opgenomen. In Zeeland behoren 
Vlissingen en Cadzand tot de dertien 
kustplaatsen. Het Rijk gaat bovendien 
voor alle buitendijkse gebieden beoor-
delen of de eigen verantwoordelijkheid 
voor veiligheid tot knelpunten leidt 
en zal vervolgens in overleg met de 
bestuurlijke partners bezien of 
wijziging van het beleid wenselijk is. 

Gebiedsvisies voor de kust
Het kabinet streeft ernaar de kust te 
laten ‘meegroeien’ met de zeespiegel-
stijging en wil het beheer op een na-
tuurlijke en dynamische manier vorm-
geven. De veiligheid van het achterland 
moet altijd op orde zijn, maar daarnaast 
is er plaats voor natuur, landschap-
pelijke en cultuurhistorische waarden, 
economie, wonen en bereikbaarheid. 
De provincies staan voor de opdracht 
het streefbeeld uit het Nationaal Water-
plan uit te werken in gebiedsvisies voor 
de kust, die uiterlijk in 2011 klaar moe-
ten zijn. Het Rijk stelt in het najaar van 
2010 een nationaal kader voor kustont-
wikkeling vast, dat de ‘hoeken van het 
speelveld’ weergeeft voor de gebieds-
visies voor de kust en de nationale visie. 

Het doel is dat de visies ruimtelijke 
ontwikkelingen in de kustzone in har-
monie brengen met de waterveiligheid. 
Het Nationaal Waterplan geeft daar  

de mogelijkheden van kustuitbouw 
en de gebiedsvisie kust.  

•  Veiligheid. Onderwerpen in dit 
deelprogramma zijn onder meer de 
nieuwe normering, de uitwerking 
van het concept Deltadijk en bebou-
wing in buitendijkse gebieden. 

•  Nieuwbouw en herstructurering. In 
dit deelprogramma wordt beleid 
ontwikkeld voor het inspelen op 
overstromingsrisico’s bij nieuwbouw 
en herstructurering.

Ieder deelprogramma levert beleidsver-
kenningen op die de basis vormen voor 
het volgende Nationale Waterplan. 
Eventuele maatregelen krijgen vervol-
gens een uitwerking in het Meerjaren-
programma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport (MIRT), waar verschillende 
ruimtelijke opgaven samenkomen.  

De Zeeuwse Nota Waterkeringen heeft 
raakvlakken met vier daarvan:
•  Zuidwestelijke Delta. Dit deelpro-

gramma gaat onder meer in op het 
vergroten van de estuariene dyna-
miek, zandhonger in de Oosterschelde, 
opvangen van rivierwater, oplossin-
gen voor zoetwatervoorziening en 
dijkversterkingen langs de Wester-
schelde. Het afleiden van rivierwater 
naar de delta kan noodzakelijk zijn 
als de stormvloedkeringen in de 
riviermondingen sluiten vanwege 
extreem hoge waterstanden op zee.

•  Kust. Dit deelprogramma gaat 
over het tempo en de omvang van 
zandsuppleties op lange termijn, een 
nieuwe norm voor suppleties voor 
harde zeeweringen, het toekomst-
vast maken van harde zeeweringen, 
innovatieve vormen van suppleties, 

enkele relevante onderwerpen voor 
aan:
• zonering van functies; 
• criteria voor buitendijks bouwen; 
• aandacht voor bereikbaarheid en
 toegankelijkheid; 
• maximaal meekoppelen van water  
 opgaven met andere beleidsopgaven.

Deltaprogramma
De langetermijnaanpak van over-
stromingen, wateroverlast en zoet-
watervoorziening komt in het 
Deltaprogramma te staan. Het streven 
is actief te zoeken naar maatschap-
pelijke meerwaarde van maatrege-
len, bijvoorbeeld door de ruimtelijke 
kwaliteit te verbeteren of kosten te 
besparen met een gunstige combinatie 
van maatregelen. Het Deltaprogramma 
bestaat uit negen deelprogramma’s. 
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2.3.2    Omgevingsplan en Provinciaal 
Sociaal-Economisch Beleidsplan

Proeftuin
Zeeland moet een proeftuin voor 
innovatieve waterkeringen worden. 
Het streven van de provincie is dat 
Zeeland in 2015 nieuwe oplossingen voor 
onder meer klimaatverandering heeft 
gevonden, die ook internationaal erken-
ning genieten. De provincie, Rijkswater-
staat Zeeland en de Zeeuwse water-
schappen verkennen innovaties in het 
Kennis Netwerk Delta Wateren, samen 
met kennisinstellingen en bedrijven. 
Dat heeft al enkele goede ideeën opge-
leverd die nu verder uitgewerkt worden. 
De afgelopen jaren hebben de Zeeuwse 
waterkeringbeheerders in het Interreg-
project ComCoast multifunctioneel 
gebruik van waterkeringen onderzocht. 
Dat project krijgt onder leiding van 
de provincie een vervolg met ‘Climate 
Proof Areas Schouwen-Duiveland’. 

Maatschappelijk gebruik
Kust en oevers beschermen het achter-
land tegen overstromingen, maar het 
is ook de plaats waar mensen komen 
recreëren en geld verdienen, waar bijzon-
dere natuur tot ontwikkeling komt en de 
cultuurhistorie van Zeeland te zien is.  
De provincie streeft ernaar de hoogwater-
bescherming zo vorm te geven dat ook 
deze gebruiksfuncties er baat bij hebben.
De provincie wil de economische kan-
sen van het water en de waterkeringen 
niet onbenut laten. Vooral de econo-
mische activiteiten op het gebied van 
wonen, recreatie, havens en aquacul-
tuur zijn daarbij van belang:

•   Nieuwe vormen van wonen zijn 
bijvoorbeeld te combineren met de 
aanleg van extra brede waterkeringen.  
Zo wordt de woonomgeving gevari-
eerder en is de ruimte rond de water-
kering efficiënter te benutten. 

•   Recreatie en toerisme vormen een 
stevige pijler onder de Zeeuwse 
economie. Bijna tien procent van de 
beroepsbevolking is in deze sector 
werkzaam. De provincie streeft naar 
groei van de bestedingen in deze 
sector met 10% in de periode 2009-
2012. Dat vraagt innovaties in het 
toeristische aanbod. De provincie 
wil onder meer de infrastructuur 
voor watersport verbeteren en de 
verblijfsrecreatie nabij de Brouwers-
dam, de Veerse Dam, Cadzand-Bad, 
Perkpolder en Waterdunen revitalise-
ren. Zeeland wil de watersport laten 
groeien, zodat de bedrijfstak zich 
gezond en duurzaam kan ontwikke-
len. Initiatieven in de watersport die 
bijdragen aan zowel de economie als 
de ecologie en het landschap kunnen 
op steun rekenen. Natura 2000 geldt 
daarbij als maatlat voor kwaliteit.

•    De Zeeuwse havens Vlissingen en 
Terneuzen vormen samen het derde 
zeehavengebied van Nederland, na de 
havens van Rotterdam en Amsterdam. 
Het diepe vaarwater geeft de Zeeuwse 
havens een voorsprong ten opzichte 
van andere Nederlandse havens.  
De aanwezigheid van de havens stimu-
leert andere economische bedrijvig-
heid in de regio, vooral de chemische 
en procesindustrie en de logistieke 
sector. De logistieke sector blijft de ko-
mende jaren naar verwachting groeien. 

•   Aquacultuur is een kleine sector in 
Zeeland en het directe economisch 
belang is in euro’s uitgedrukt be-
perkt. Toch heeft de provincie visserij 
en aquacultuur als speerpunt in het 
nieuwe economische beleid gekozen. 
De verwachting is dat aquacultuur 
positief is voor het Zeeuwse imago 
en dat is gunstig voor de recreatie-
sector. Ook kan aquacultuur nieuwe 
werkgelegenheid opleveren.  
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3
Vraagstukken

over de 
Zeeuwse 

waterkeringen

Genieten

Zonnig strand 
stemt vrolijk. 

Onweerstaanbaar 
vrolijk. 

Het felle licht 
verdrijft alles wat 

zorgelijk en somber is. 
Lichamen laven zich 

aan zonnewarmte, 
verkoelen zich in de 

frisse bries. Het vertier 
is tijdloos en ver van 

digitaal. Vliegers, ballen, 
schepjes. Spetteren, 

graven, zonnen. Op de 
handdoek is het knus 
en privé. Daarbuiten 

roezemoest de drukte. 
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Dijken
Net als bij de duinkust is er een duidelijke voorkeur voor 
zeewaarts versterken, om het landwaartse gebied te 
ontzien. Vooral het bevorderen of aanleggen van schorren 
of stranden krijgt bijval. Brede dijken en dijkverplaatsing in 
combinatie met nieuw schor zijn de minst gekozen oplos-
singen. Ouderen zijn duidelijk positiever over overslagbe-
stendige dijken, terwijl jongeren meer zien in brede dijken.

Kustplaatsen
Landwaarts versterken heeft bij kustplaatsen nog minder 
draagvlak dan bij duinen en dijken. De meeste stemmen 
gaan naar zeewaarts versterken of het bevorderen van een 
groter voorland in de vorm van schor en strand. Een brede 
dijk lijkt bij kustplaatsen op iets meer draagvlak dan elders 
te kunnen rekenen dan bij dijken. Weinig mensen zien kan-
sen voor bebouwing met een waterkerende functie.

Financiering kwaliteitsmaatregelen
Een kleine meerderheid vindt dat de regio de maatregelen 
voor verbetering van de kwaliteit van de waterkering moet 
betalen, zoals maatregelen voor recreatie, landschappelijke 
kwaliteit en cultuurhistorie. 
 

Enquête Zeeuwse waterkeringen

In 2009 konden bewoners van Zeeland en daarbuiten op 
internet een enquête invullen over veiligheid. Ongeveer 
350 mensen hebben hun mening gegeven over het waar-
borgen van de bescherming tegen overstroming. 

Zeespiegelstijging
Meer dan 80% gaat ervan uit dat de zeespiegel zal stijgen 
als gevolg van klimaatverandering. Ongeveer de helft 
daarvan maakt zich daar zorgen over.

Beleving
Rust, ruimte, natuur en landschap zijn de belangrijkste 
kwaliteiten van dijken en duinen. Dat vindt 80 tot 90% 
van de respondenten. Zij kiezen voor beleving van die 
kwaliteiten door strandrecreatie, wandelen en fietsen. 

Duinen
Een ruime meerderheid heeft voorkeur voor zeewaartse 
versterking van duinen, om aantasting van de duinen en 
het binnendijkse gebied te voorkomen. Verbreding van 
het duin krijgt evenveel stemmen als oplossingen die 
met natuurlijke processen werken, zoals de zandmotor 
en geulwandsuppleties. 

3.1    Evaluatie Zeeuws Kustbeleids-
plan 2004

In het vorige kustbeleidsplan waren 
twintig actiepunten opgenomen. 
Het grootste deel is in de afgelopen 
jaren uitgevoerd, maar enkele punten 
zijn nog niet opgelost en moeten 
terugkomen in het nieuwe beleid over 
de Zeeuwse waterkeringen:
•   De onduidelijkheid over buitendijkse 

bebouwing is nog maar gedeeltelijk 
opgelost. Voor Cadzand-Bad en Vlis-
singen wordt het veiligheidsniveau 
vastgesteld in het kader van de  
“13 kustplaatsen”. Voor andere kust-
plaatsen, zoals Domburg, zijn nog 
geen stappen ondernomen. 

•   De gewenste ruimtelijke zonering 
van met name recreatie en natuur 
is niet van de grond gekomen. Dat is 
wel nodig voor een integrale benade-
ring van de waterkeringzone. Het Rijk 
heeft gevraagd dit op te nemen in de 
gebiedsvisies over de kust. 

•   Provincie, waterschappen en 
gemeenten hebben in overleg 
bebouwingscontouren vastgesteld. 
De contouren zijn vastgelegd in de 
keuren, maar in de meeste bestem-
mingsplannen nog niet. 

Het Zeeuws 
Kustbeleidsplan van 2004 

is nog steeds een goede 
basis voor het beheer 

van de waterkeringen. 
Enkele actiepunten 

uit het vorige plan zijn 
echter niet goed van de 

grond gekomen en er zijn 
nieuwe vraagstukken 

bijgekomen, op het 
gebied van veiligheid en 

ruimtelijke kwaliteit. Het 
nieuwe beleid moet daar 
een antwoord op geven.

ja, absoluut wel
ja, een beetje
neutraal
nee, niet echt
nee, absoluut niet

Is het goed dat de regio de maatregelen voor 
kwaliteitsverbetering betaalt?

Zeewaarts versterken met zand

Zandmotor
Geulwandsuppletie
Geen voorkeur

Voorkeur versterkingsopties duinkust

Landinwaarts versterken met zand

Weet het niet
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veilig genoeg waren. Naar aanleiding 
daarvan vinden nu nog versterkingen 
plaats bij het sluizencomplex van 
Terneuzen, de voormalige veerhaven 
Kruiningen en op het Noorderstrand 
(Schouwen). Ook bleek dat negen 
vooroeverlocaties in de Oosterschelde 
en Westerschelde niet aan de normen 
voldoen. Op deze locaties voert Rijks-
waterstaat bestortingen uit.

tijdse toets in 2003 bleek dat enkele 
zwakke schakels in de waterkeringen 
niet voldoende bestand waren tegen 
deze krachten. De zwakke schakels  
op Walcheren zijn inmiddels 
versterkt. De zwakke schakel West 
Zeeuws-Vlaanderen is in 2015 klaar. 

•    Uit de landelijke toetsing van waterke-
ringen in 2006 bleek dat de Zeeuwse 
keringen op een aantal plaatsen niet 

reau Zeeweringen is daarna gestart 
met het op orde brengen van de 
bekledingen. Langs de Westerschelde 
zijn deze werkzaamheden vrijwel 
afgerond. Rond de Oosterschelde is 
het werk nog in volle gang. In 2015 
moeten alle maatregelen gereed zijn.

•    Aan het begin van deze eeuw 
ontstonden nieuwe inzichten in de 
krachten van golven. Bij een tussen-

3.2 Veiligheid

Versterkingen in uitvoering 
Op een aantal plaatsen in Zeeland 
wordt gewerkt aan versterking van de 
waterkering. Daarvoor bestaan drie 
aanleidingen:
•    Een jaar of vijftien geleden bleek dat 

de dijkbekledingen in Zeeland niet 
sterk genoeg waren. Het projectbu-

  Vr aag s tukken over  d e Ze eu w s e w a terker ingen
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van de materialen ontstaat tijdelijk 
schade aan het bestaande onderwa-
terlandschap. Rijkswaterstaat gaat 
monitoren welke ecologische effecten 
optreden na het bedekken van een 
zachte bodem met harde materialen 
zoals breuksteen en staalslakken.  
De bestortingen blijven echter 
noodzakelijk voor de veiligheid van 
de achterliggende gebieden. Het Rijk 

Ooster- en Westerschelde veroorzaken 
lokaal erosie van oevers en geulwanden. 
Waar deze erosie de stabiliteit van de 
waterkering in gevaar brengt, worden 
“bestortingen” uitgevoerd om de 
oevers te beschermen. Rijkswaterstaat 
gebruikt daar alleen materialen voor 
die de huidige wetgeving toestaat  
(besluit bodemkwaliteit): breuksteen 
en staalslakken. Door het aanbrengen 

aan de norm voldoet en 33% niet.  
De keringen die niet voldoen zijn 
vrijwel allemaal keringen die het 
Projectbureau Zeeweringen nog van 
nieuwe steenbekledingen gaat voor-
zien. Voor 23% van de keringen was 
niet te beoordelen of ze aan de normen 
voldeden. De meeste behoren tot de 
categorie c-keringen. Voor die keringen 
bestonden in 2006 nog geen randvoor-
waarden (toetscriteria voor onder meer 
waterpeil en golfhoogte). Het is aan-
nemelijk dat deze keringen veilig zijn, 
omdat ze als zeedijken gebouwd zijn 
en nu achter dammen liggen. Ook de 
veiligheid van keringen met grasmat-
ten was tot nu toe niet goed te toetsen, 
omdat de sterkte van grasmatten lastig 
te beoordelen is. Onderzoek heeft hier 
inmiddels meer inzicht in gegeven. 

De resultaten van de volgende toetsing 
komen in 2011 beschikbaar. De staats-
secretaris van Verkeer en Waterstaat 
heeft de voorschriften en randvoor-
waarden voor deze toetsing in 2007 
vastgelegd. De nieuwe toetsing kan 
aanleiding zijn voor nieuwe verster-
kingen. Bij deze ronde zijn voor het 
eerst ook randvoorwaarden voor de 
beoordeling van categorie c-keringen 
beschikbaar. De randvoorwaarden voor 
de Noordzeekust zijn naar aanleiding 
van nieuwe inzichten milder dan de 
randvoorwaarden die bij de toetsing in 
2006 golden. 

De waterschappen toetsen ook de  
stabiliteit van de vooroevers, als onder- 
deel van de toetsing van de primaire 
waterkeringen. Stromingen in de 

Als versterkingen nodig zijn, wordt 
gezocht naar oplossingen die ook
gunstig zijn voor de onderwaterna-
tuur, recreanten en de cultuurhistorie
Geslaagde voorbeelden zijn de verster-
kingen bij Flaauwers en Viane, waar de 
oude haventjes gespaard zijn gebleven. 
Een vernieuwende aanpak is toege-
past bij Ellewoutsdijk. Daar is voor 
een overslagbestendige waterkering 
gekozen om het waardevolle fort te 
kunnen behouden. Ook de Westkapelse 
zeedijk, de Nolledijk in Vlissingen en de
dijken langs de Kruiningen en 
Zimmermanpolder zijn daarna overslag- 
bestendig gemaakt. In de toekomst zal 
de aandacht nog sterker op multifunc-
tioneel gebruik van dijken liggen. 
Zo is voor Perkpolder een plan in ont-
wikkeling voor een brede waterkerings-
zone, waar ook ruimte is voor veilig 
wonen, verblijfsrecreatie, schorontwik-
keling en aquacultuur.  

Het Projectbureau Zeeweringen is 
volgens planning in 2015 klaar met de 
versterking van de dijkbekledingen. 
Het bureau heeft inmiddels veel kennis 
opgebouwd over dijkversterkingen, door 
ervaringen van overheden, onderzoeks-
instituten en marktpartijen te combine-
ren. Die kennis zal ook in de toekomst 
van nut blijven, bijvoorbeeld bij de uit- 
voering van het Deltaprogramma. De 
vraag is hoe de kennis na 2015 behouden 
blijft en verder ontwikkeld kan worden. 

Toetsing 2011
De primaire waterkeringen zijn in 2006 
voor het laatst getoetst. Daaruit bleek 
dat in Zeeland 44% van de keringen 

Oeverbestortingen
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nemer voortaan twee jaar tijd krijgt om 
suppleties uit te voeren. 
De ervaring heeft geleerd dat uitvoering 
binnen één jaar vaak lastig is, omdat met 
name het weer, het badseizoen en het 
broedseizoen beperkingen opleggen. 
De ruimere uitvoeringsperiode  geeft de 
aannemer bovendien meer flexibiliteit, 
waardoor de kosten mogelijk afnemen. 
Dat is zeer wenselijk, omdat de prijzen 
in de afgelopen jaren fors gestegen 
zijn. In de toekomst gaat Rijkswater-
staat mogelijk over op een vierjarige 
programmerings- en contractperiode, 
afhankelijk van de marktstrategie en 
het inkoopbeleid voor de kustlijnzorg. 
Rijkswaterstaat is van mening dat de 
veiligheid niet in het geding komt door 
de langere uitvoeringstermijn, omdat 
de kust na jarenlange suppleties goed 
op orde is. 

Nieuwe duin- en dijkversterkingen
In de toekomst zijn mogelijk nieuwe 
versterkingen van duinen en dijken  

durend verandert onder invloed van 
de zee en de rivieren. Door de aanleg 
van dammen en dijken is de water-
uitwisseling tussen de voordelta en 
de zeearmen fors afgenomen of zelfs 
verdwenen. De geulen in de voordelta 
zijn hierdoor te ruim en vullen zich 
met zand van nabijgelegen platen. 
Deze zandhonger versterkt het effect 
van de zeespiegelstijging. Meegroeien 
met de zee vraagt in de voordelta 
een jaarlijkse suppletie van 3 miljoen 
kubieke meter. 
Ook de platen, slikken en schorren in de 
Oosterschelde en Westerschelde zouden 
mee moeten groeien met de zeespiegel-
stijging. Dat kan in de Westerschelde 
omdat deze zeearm zand uit het 
kustfundament importeert. Aanvullende 
maatregelen kunnen nodig zijn. 

Rijkswaterstaat heeft de aanbesteding 
van zandsuppleties gewijzigd, voor-
namelijk om de kosten te verlagen. 
Belangrijke verandering is dat de aan-

en het waterschap hebben afspraken 
gemaakt over de financiering van 
oeverbestortingen bij calamiteiten, 
die geen uitstel dulden. Die afspraken 
lopen in 2012 af.

Kustfundament en basiskustlijn
De provincie stelt de landwaartse 
begrenzing van het kustfundament 
vast op basis van de voorschriften uit 
de Beleidslijn Kust. Bij smalle duinen en 
dijken valt de begrenzing samen met 
de grens van de beschermingszone, 
bij brede duinen met de grens van het 
natuurgebied. Met name bij de Kop van 
Schouwen kan dit extra beperkingen 
geven voor het bestaand bebouwd 
gebied.

De veiligheid van de zandige kust 
wordt onder meer met zandsuppleties 
op peil gehouden. Daar is steeds meer 

 

O

Duinvoet

G.L.W.

H

 H

Basiskustlijn
De BKL is een hulpmiddel voor het handhaven van de kustlijn met behulp van zandsuppletie. 
De BKL is vastgelegd door middel van een rekenvenster. Uitgangspunten voor dat rekenvenster 
zijn de duinvoet en de gemiddelde laagwaterlijn (G.L.W.). Het zandvolume in het venster O, dat 
bepalend is voor de noodzaak te suppleren, is begrensd door de verticale lijn door de duinvoet, 
de horizontale lijn op een diepte 2H onder de duinvoet en door het bovenvlak van het zand-
lichaam. Als het zandvolume in het venster O onder de vastgestelde norm komt, moet er 
gesuppleerd worden.
 

zand voor nodig. In de afgelopen jaren 
was voor het onderhoud van de hele 
Nederlandse kust 12 miljoen kubieke 
meter zand per jaar nodig. Over enkele 
jaren neemt die hoeveelheid toe tot 20 
miljoen kubieke meter per jaar.  
Een substantieel deel daarvan is nodig 
in de Waddenzee, waar bodemda-
ling het effect van zeespiegelstijging 
versterkt. De Deltacommissie adviseert 
een nog grotere toename van supple-
ties, tot 40 à 85 miljoen kubieke meter 
per jaar, om te anticiperen op snellere 
zeespiegelstijging en kustuitbouw 
mogelijk te maken. 

Zeeland verdient daarbij bijzondere 
aandacht: de Zeeuwse deltakust  
gedraagt zich wezenlijk anders dan de 
gesloten Hollandse kust. De deltakust 
is een dynamisch systeem, waar het 
patroon van geulen en platen voort-

JouwZeeland 

Denktank JouwZeeland is een groep Zeeuwse jongeren die de provincie Zeeland  
inspireert met frisse ideeën over allerhande vraagstukken. We vroegen de denktank hoe 
de Zeeuwse Kust er volgens hen over vijftig tot honderd jaar uit moet komen te zien.  
Gabi kiest onmiddellijk voor de veiligheid. Danielle vindt het ook belangrijk dat de  
kust er mooi uitziet, voor het toerisme. Daar sluit Lilian zich bij aan en ze geeft  
meteen een tip: “De boulevard in Vlissingen wordt leuker als er meer winkels komen.” 

Natuur, rust en een paar winkeltjes zijn het belangrijkste volgens de jongeren.  
Een boulevard zoals in Lloret de Mar zien ze niet zitten, maar een discotheek dicht  
bij het strand zou wel erg leuk zijn! “Maar ja, hoe moeten we dan weer naar huis?  
Dan moet er ook vervoer geregeld worden.”  
 
De conclusie is dat de toekomst van de kust het beste per kustplaats uitgewerkt  
kan worden. 

Basiskustlijn

  Vr aag s tukken over  d e Ze eu w s e w a terker ingen
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maar behoren nu tot de categorie 
c-keringen. In 2011 worden ze voor het 
eerst getoetst. Daarnaast bestaan 
ideeën voor een doorlaatmiddel in 
de Brouwersdam om zout water en 
beperkt getij terug te laten keren.  
Ook wordt onderzocht of het Grevelin-
genmeer afvoeren van de grote rivieren 
kan bergen. Door deze ontwikkelingen 
en de eventuele verhoging van de veilig-
heidsnorm kunnen op termijn sterkere 
bekledingen van de waterkeringen nood-
zakelijk zijn. De hoogte van de dijken zal 
voorlopig geen probleem zijn.

schorren, slikken of platen voor liggen, 
worden minder belast door golven. 
De Oosterschelde kan misschien een 
rol spelen bij de berging en afvoer van 
overtollig rivierwater, in aanvulling  
op het Volkerak-Zoommeer en de  
Grevelingen. Ook dat kan gevolgen 
hebben voor de dijken. 

Sinds de afsluiting van de Grevelingen 
staat het water hier op een vast peil.  
De dijken rond het meer zijn berekend 
op de situatie van voor de afsluiting, 
toen de zee nog vrij in en uit stroomde, 

is wat het optimale maatregelenpakket 
is om de nieuwe veiligheidsnorm te 
handhaven. 

Als gevolg van de deltawerken heerst 
er in de Oosterschelde zandhonger. 
Platen, slikken en schorren brokkelen 
langzaam maar gestaag af. Uit recente 
onderzoeken blijkt dat vrijwel al het 
intergetijdengebied rond het jaar 2075 
verdwenen is als er niets aan gebeurt. 
Dat is niet alleen zeer nadelig voor de 
natuur en de belevingswaarde, maar 
ook voor de veiligheid. Dijken waar 

nodig, als gevolg van zeespiegelstijging, 
berging van rivierafvoer en de moge-
lijke wijziging van de veiligheidsnorm. 
Ook de toetsingsronde in 2011 kan 
lokaal tot nieuwe versterkingen leiden. 
De aanleidingen voor versterkingen 
verschillen per waterbekken.
De waterkering langs de Noordzee 
bestaat voor een groot deel uit duinen. 
Op een aantal plaatsen zorgen dijken 
voor de veiligheid. Bij zeespiegelstijging 
of wijziging van de veiligheidsnorm kan 
versterking van deze waterkeringen 
noodzakelijk zijn.

In de Westerschelde zullen op termijn 
dijkversterkingen nodig zijn als gevolg 
van de zeespiegelstijging en de mogelij-
ke verhoging van het veiligheidsniveau. 
Extra ruimte voor waterberging draagt 
in de Westerschelde -anders dan langs 
rivieren zoals de Vlaamse Schelde-  
nauwelijks bij aan de veiligheid.  
De vraag is hoe nieuwe dijkversterkingen 
te combineren zijn met behoud en her-
stel van de bijzondere natuurwaarden. 

De veiligheid rond de Oosterschelde 
is gewaarborgd door de combinatie 
van de stormvloedkering en de dijken. 
Bij snellere zeespiegelstijging of een 
hogere veiligheidsnorm is het beheer 
van de stormvloedkering al in 2050 aan 
aanpassing toe, zoals de Deltacommis-
sie heeft aangegeven. De Deltacommis-
sie suggereert dat de stormvloedkering 
op lange termijn kan verdwijnen. Dat is 
gunstig voor de estuariene dynamiek, 
maar nadelig voor de bescherming 
tegen overstromingen omdat de oever-
lengte aanzienlijk toeneemt. De vraag 
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heid, maar ook om andere functies een 
vaste basis te bieden. Door de 
vele suppleties in de afgelopen tiental-
len jaren kan de kust plaatselijk zo 
veranderd zijn, dat het handhaven 
van de huidige basiskustlijn onvol-
doende tegemoetkomt aan de strand-
recreatie. 
Rijkswaterstaat houdt bij suppleties 
rekening met andere belangen, maar 
heeft geen financiële ruimte om extra 
suppleties uit te voeren voor andere 
doelen. Uit de evaluatie van de 3e 

3.3   Gebruik van de waterkering 

Suppleties voor meerdere doelen
De Zeeuwse stranden worden op een 
aantal plaatsen smaller. Dat heeft niet 
zozeer gevolgen voor de veiligheid, 
maar wel voor natuur en strandrecre-
atie. Rijkswaterstaat richt zich primair 
op het handhaven van de basiskustlijn 
en het laten meegroeien van het kust-
fundament met de zeespiegel. 
De basiskustlijn is in 1990 vastgesteld, 
niet alleen als waarborg voor de veilig-

In het Volkerak-Zoommeer spelen 
vergelijkbare ontwikkelingen als in het 
Grevelingenmeer. Ook hier worden de 
dijken in 2011 voor het eerst getoetst als 
categorie c-kering. Er zijn plannen om 
het meer te gebruiken voor berging van 
piekafvoeren van de grote rivieren en om 
een gedempt getij terug te brengen door 
een verbinding met de Oosterschelde.  
En ook hier speelt de mogelijke verho-
ging van de veiligheidsnorm. 

Voor waterberging zijn de gevolgen 
voor de waterkeringen in beeld 
gebracht. De hoogte van de keringen 
voldoet voor deze functie, maar de be-
kleding behoeft waarschijnlijk aanpas-
sing over een traject van 12 kilometer 
en de stabiliteit over een traject van 
1,5 kilometer. De dijk tussen de Schelde-
Rijnverbinding en het Spuikanaal en 
de dijk rond de spuiboezem bij Bath 
moeten de status van categorie
 c-waterkering krijgen.

In het Veerse Meer is na de afsluiting 
een vast zomerpeil en een vast winter-
peil ingesteld, op respectievelijk NAP en 
NAP-0,70m. Sinds 2008 vindt geleidelij-
ke verhoging van het winterpeil plaats 
tot een peil van NAP -0,30 m is bereikt. 
De toetsing aan de randvoorwaarden 
voor categorie c-keringen en de moge-
lijke verhoging van de veiligheidsnorm 
zijn vooralsnog de enige ontwikkelin-
gen die tot versterking van de waterke-
ringen kunnen leiden. 

  Vr aag s tukken over  d e Ze eu w s e w a terker ingen

Kustnota is gebleken dat vooral pro-
vincies, gemeenten en private partijen 
ook suppleties voor andere functies 
willen toepassen. Dat kan in de huidige 
situatie alleen als andere partijen de 
meerkosten op zich nemen. 

Van onderwatersuppleties is bekend 
dat deze voor recreatie minder effectief 
zijn dan ‘gewone’ strandsuppleties: het 
duurt langer voordat het strand aan-
groeit en de aangroei is minder groot 
dan bij een strandsuppletie. 
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Waterkeringen voor meerdere doelen
De primaire functie van waterkeringen 
is veiligheid, maar er is ook ruimte voor 
medegebruik. Voorwaarde is dat de  
veiligheid van de waterkering niet in 
het geding komt en dat versterking 
van de waterkering in de toekomst 
mogelijk blijft. De mogelijkheden en 
beperkingen van multifunctioneel  
gebruik verdienen echter nadere  
uitwerking. Ook de regels voor bouwen 
in de waterkeringszone zijn niet  
eenduidig genoeg. 

Met name gebiedsontwikkeling, zoals 
bij de zwakke schakels, biedt kansen 
voor medegebruik. Het project  
Waterdunen bij de zwakke schakel 
West Zeeuws-Vlaanderen is daar 
een goed voorbeeld van: hier wordt 
kustversterking gecombineerd met de 
ontwikkeling van zoutwaternatuur en 
verblijfsrecreatie. De gemeenten Veere 
en Vlissingen, provincie Zeeland en 
waterschap Zeeuwse Eilanden hebben 
de pilot Waterfronten Walcheren  
uitgevoerd. Hierbij zijn toekomst-
scenario’s en oplossingsrichtingen 
verkend voor het combineren van 
kustversterking bij kustplaatsen met 
het verbeteren van ruimtelijke kwali-
teit, sociaaleconomische waarden en 
cultuurhistorische waarden. Zeeland 
wil hier vervolg aan geven. 

Waterkeringen zijn aantrekkelijke 
wandel- en fietsroutes en ook duikers  
en sportvissers maken graag gebruik 
van deze infrastructuur. De samen-
leving dringt aan op ruimere toe-
gankelijkheid van de waterkeringen, 

bijvoorbeeld door bestaande onder-
houdswegen open te stellen voor 
recreanten. 
Direct aan de waterkeringen grenzen  
Natura 2000-gebieden. Om verstoring 
van met name vogels te voorkomen, 
kan het noodzakelijk zijn de toeganke-
lijkheid van deze gebieden plaatselijk 
te beperken. 

Natura 2000
Voor alle Natura 2000-gebieden  
worden beheerplannen opgesteld. 
Het beheerplan Voordelta is al gereed. 
In dit plan zijn de verwachte suppleties 
beschouwd als regulier onderhoud en 
opgenomen in de lijst van het huidige 
gebruik. Dat betekent dat voor deze 
suppleties geen vergunning op grond 
van de Natuurbeschermingswet meer 
nodig is. De komende jaren komen ook 
de beheerplannen voor de andere 
Natura 2000-gebieden tot stand, 
waarin zandsuppleties eveneens als 
regulier onderhoud zullen gelden. 

EHS en dijk- en duinversterkingen
Versterking van dijken en duinen is te 
combineren met versterking van de 
natuur. Dat vereist wel aandacht voor 
de ruimtelijke inrichting en bestaande 
natuurwaarden, aan zowel de land- als 
zeezijde van de waterkering. 

In het vorige kustbeleidsplan is voor 
het beheergebied van Waterschap 
Zeeuwse Eilanden aangegeven op 
welke delen van de zandige kust 
dynamisch beheer wordt toegepast. 
Het waterschap Zeeuws-Vlaanderen 
sluit daarbij aan met dynamisch beheer 

van het Zwin en de Verdronken Zwarte 
Polder. Natuurlijke processen, zoals 
verstuiving, krijgen hier zo veel moge-
lijk de ruimte. Dynamisch beheer is suc-
cesvol gebleken en wordt voortgezet. 

  Vr aag s tukken over  d e Ze eu w s e w a terker ingen
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Beleidslijn 
duurzame 
veiligheid

 

Luisteren

Het is een meeslepende opera 
die zich daar in de branding 
afspeelt. Theatraal zwieren 

de meeuwen over het toneel. 
Hun aria’s klinken ijl, maar 

glashelder. Onder hen buldert 
het orkest van golven zijn 

machtige begeleiding. Soms 
even inhoudend, dan weer 

aanzwellend. Een eindeloos 
doorgaand ritme dat al het 
andere overstemt. Tijdloos. 

Hypnotiserend.

4
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treden. Bij de keuze van nieuwe normen 
moet bovendien rekening houden 
worden met toekomstige ontwikkelin-
gen in de delta, zoals het inzetten van 
Deltawateren voor waterberging. 

Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s  
In de periode tot 2015 komen onder 
verantwoordelijkheid van het Rijk 
overstromingsgevaarkaarten, overstro-
mingsrisicokaarten en een overstro-
mingsrisicobeheerplan tot stand. 
De provincie, waterschappen en 
gemeenten zullen daaraan bijdragen, 
onder meer door via Veiligheid Neder-
land in Kaart gegevens aan te leveren. 
De richtlijn is vooral bedoeld om af-
wentelen van overstromingsrisico´s te 
voorkomen en om de afstemming 
met buurlanden te verbeteren. 
Voor Zeeland is afstemming met Vlaan-
deren nodig over het overstromings-
gevaar in Zeeuws-Vlaanderen. 

4.3   Primaire waterkeringen 

Eind 2010 zijn de resultaten van de 
derde toetsing van primaire water-
keringen beschikbaar. De provincie 
Zeeland verwerkt de toetsrapportages 
van de waterbeheerders in één provin-
ciedekkend rapport en stuurt dit begin 
2011 aan het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat.
 
4.3.1   Zandige kust

Kustlijnzorg
Nederland heeft ervoor gekozen 
de zandige Noordzeekust te laten 

plaats, omdat de ‘waarde’ achter de 
dijken fors is gestegen. 
Het aanpassen van de normen vraagt 
grote zorgvuldigheid, zoals het kabinet 
ook opmerkt in het Nationaal Water-
plan. 

Aanpassing van de normen is technisch 
ingewikkeld. Het vereist goed inzicht in 
de mogelijke schade en slachtoffers van 
een overstroming. De resultaten die 
Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) de  
komende jaren zal opleveren, zijn daar 
cruciaal voor. De regio vindt het be-
langrijk dat de nieuwe normeringssys-
tematiek goed onderbouwd wordt en 
dat rekening wordt gehouden met de 
specifieke kenmerken van de Zeeuwse 
waterkeringen. Daarom is het noodza-
kelijk dat de regio inbreng kan leveren 
en advies kan geven. Na het principe-
besluit in 2011 brengen de regionale 
overheden samen met de ministeries 
van V&W en VROM de ruimtelijke 
consequenties in beeld en de eventu-
ele noodzaak voor het herijken van de 
beschermingszones.

De overstap naar een normenstelsel op 
basis van risico’s kan leiden tot meer 
verschillende normen. Zeeland vindt 
het belangrijk dat het nieuwe normen-
stelsel en de eventuele grotere differen-
tiatie goed uit te leggen zijn aan de be-
volking. De veiligheid in Zeeland hangt 
ook af van het veiligheidsniveau aan de 
Belgische zijde van de grens. Zeeland 
dringt er daarom bij het kabinet op aan 
te waarborgen dat ook in België vol-
doende veiligheid gewaarborgd wordt 
door tijdig met deze partij in overleg te 

gemakkelijker beleid te versoepelen als 
de klimaatverandering meevalt, dan 
om het aan te scherpen als de situatie 
tegenvalt. Ook de groeiende waarde 
van het te beschermen goed maakt een 
hoge inzet op veiligheid verantwoord. 

Financieel-economisch gezien is het 
verstandig investeringen in veiligheid 
zo lang mogelijk uit te stellen, als de 
veiligheid dat toelaat. Waar maatre-
gelen toch noodzakelijk zijn, vereist 
duurzame veiligheid dat we maatre-
gelen kiezen waar we later geen spijt 
van krijgen. Hoever we daarbij vooruit 
kijken, hangt af van de omstandighe-
den. De regionale partijen in het ZOW 
kiezen de volgende uitgangspunten:
• zandige kust: geleidelijk meegroeien  
 met de zee door middel van zandsup- 
 pleties, met in de Zeeuwse regio een  
 voorkeur voor een suppletiecyclus   
 van vier jaar, en zonodig tussentijds   
 een extra suppletie; 
• duinversterking: uitgaan van de   
 verwachte situatie over honderd jaar; 
• dijkversterking: uitgegaan van de   
 verwachte situatie over honderd jaar; 
• versterking in bebouwd gebied:   
 tweehonderd jaar vooruit kijken. 

4.2   Overstromingsrisico’s  

Nieuwe veiligheidsnormen
Zeeland onderschrijft het standpunt van 
het kabinet dat preventie de belangrijk-
ste pijler van het waterveiligheidsbeleid 
is: een overstroming voorkomen is effec-
tiever dan de gevolgen beperken.
Verhoging van de veiligheid is op zijn 

4.1   Visie 

Zeeland blijft ook op lange termijn goed 
beschermd tegen overstromingen, zodat 
ook toekomstige generaties hier veilig 
kunnen wonen, werken en recreëren. 
Omdat het klimaat verandert, zijn 
versterkingen van de waterkeringen on-
ontkoombaar. Zeeland hanteert daarbij 
de volgende uitgangspunten:
 • maatregelen steeds afstemmen op   
 de veiligheid op lange termijn; 
• inspelen op nieuwe inzichten; 
 • gebruikmaken van natuurlijke  
 processen; 
• kust laten meegroeien met de zee en  
 op termijn zeewaarts uitbouwen; 
• suppleren en versterken met aan-  
 dacht voor andere functies; 
• zeewaarts waar het kan, landwaarts  
 waar het moet; 
• brede overgangszones van land naar  
 water creëren; 
• voordelta en deltawateren in samen- 
 hang beheren; 
•  Zeeland op de kaart zetten met inno- 

vatieve vormen van klimaatadaptatie; 
• Afstemmen met Vlaanderen.

Er zijn nog veel onzekerheden over de 
snelheid waarmee de klimaatveran-
dering zich voltrekt. Hoe snel stijgt de 
zeespiegel? Hoe ontwikkelt het men-
selijk gebruik zich? Welke nieuwe in-
zichten en technieken komen beschik-
baar? Zeeland houdt rekening met de 
bovengrens van de klimaatscenario’s, 
zoals de Deltacommissie ook adviseert: 
een zeespiegelstijging van 1,30 meter 
in 2100 inclusief bodemdaling. Zeeland 
kiest hiermee voor zekerheid: het is 

Nog meer dan vroeger 
laat het Zeeuws 

Overlegorgaan 
Waterkeringen zich 

bij het beheer van 
waterkeringen leiden 

door de veiligheid 
op lange termijn. 

Natuurlijke oplossingen, 
zoals zandsuppleties, 

hebben de voorkeur 
en de zoektocht naar 

innovatieve manieren 
van kustbescherming 

krijgt een impuls. 
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op lange termijn kan ontwikkelen, 
rekening houdend met het gewenste 
estuariene herstel in de verschillende 
bekkens. De visie moet ook rekening 
houden met activiteiten die andere lan-
den in het kustsysteem van de Noord-
zee uitvoeren, met name de activiteiten 
van Vlaanderen. 

Begrenzing basiskustlijn en  
kustfundament
In het Nationaal Waterplan is afgespro-
ken dat de provincies de landwaartse 
begrenzing van het kustfundament 
vaststellen. De provincie zal de land-
waartse begrenzing vastleggen in de 
provinciale verordening. 

Met het handhaven van de basiskust-
lijn wordt de laagwaterlijn van 1 januari 
1990 op zijn plaats gehouden. In die 
tijd waren slechts op enkele locaties 

door wanneer zij een volgende sup-
pletie kunnen verwachten. Tussentijdse 
suppleties vinden alleen plaats als dat 
echt noodzakelijk is. 

Meegroeien met de zee betekent dat 
versterkingen van de zandige kust 
bij voorkeur zeewaarts plaatsvinden. 
Dat voorkomt ook aantasting van het 
landinwaartse gebied. Van deze regel 
kan overigens afgeweken worden: 
landwaartse versterkingen zijn te 
overwegen als dat kansen biedt voor 
meekoppelen met ruimtelijke ontwik-
kelingen en als zeewaarts versterken 
niet mogelijk of aanzienlijk duurder 
is. In geval van zeewaartse versterking 
vinden suppleties zoveel mogelijk 
onder water plaats: dat is goedkoper en 
geeft minder overlast dan suppleties op 
het strand. Voor andere functies, zoals 
strandrecreatie en duinbehoud, zijn ook 
strandsuppleties wenselijk. 

Op lange termijn streeft Zeeland naar 
kustuitbouw. Onderzoek naar geschikte 
locaties en omstandigheden vindt 
plaats in het Deltaprogramma Kust. 
Het meest zinvol is kustuitbouw op 
trajecten waar toch al suppleties nodig 
zijn voor het in stand houden van het 
kustfundament. Door de duinen aan de 
zeewaartse kant te verbreden, kan ook 
de kwaliteit voor recreatie en natuur 
toenemen. Zelfs waar stroomgeulen 
dicht bij de kust liggen, hoeft zeewaart-
se versterking niet onmogelijk te zijn. 

Zeeland verwacht van het Rijk een visie 
op de manier waarop het kustfunda-
ment van de zuidwestelijke delta zich 

meegroeien met de zee door middel 
van zandsuppleties. De keuze betreft 
zowel de basiskustlijn als het kustfun-
dament. Deze werkwijze sluit aan bij 
de bestaande praktijk. Zandsuppleties 
passen goed bij de natuurlijke ontwik-
keling van de voordelta. 

Rijkswaterstaat gaat meerjarige con-
tracten voor zandsuppleties afsluiten, 
waarbij de aannemer meer vrijheid 
krijgt om het moment van suppleren te 
kiezen. Dat mag er natuurlijk niet toe 
leiden dat de veiligheid in het geding 
komt. De regionale partijen zullen er 
bovendien op letten of deze werkwijze 
ten koste gaat van de strandbreedte, 
die toch al onder druk staat.

Het Rijk heeft een landelijk kader opge-
steld voor het uitvoeren van suppleties 
en het bijbehorende consultatieproces. 
De partijen van het Zeeuws Overleg-
orgaan Waterkeringen vinden het 
belangrijk dat belanghebbenden goede 
informatie krijgen over de suppleties 
en ideeën in kunnen brengen. 

Provincie, waterschappen en gemeen-
ten in Zeeland zijn van mening dat 
de toetsing en het onderhoud aan-
zienlijk te vereenvoudigen zijn, door 
op vastgestelde trajecten suppleties 
op vaste tijdstippen uit te voeren. 
Bij voorkeur vinden de suppleties om 
de vier jaar plaats. Suppleties voor lan-
gere perioden zijn op smalle stranden 
niet mogelijk. Op deze manier zal de 
omvang van de suppleties variëren, 
maar de tijd tussen twee suppleties 
blijft gelijk. Betrokkenen weten daar-

suppleties uitgevoerd. Inmiddels is het 
kustprofiel als gevolg van de vele sup-
pleties veranderd. Dat vereist mogelijk 
op een aantal plaatsen aanpassing 
van de basiskustlijn bij de zesjaarlijkse 
herziening, zeker voor trajecten waar 
de kust recent zeewaarts is versterkt 
(zwakke schakels). De eerstvolgende 
aanpassing van de basiskustlijn kan in 
2011 plaatsvinden. De actuele basiskust-
lijn is te vinden op www.helpdeskwa-
ter.nl/kust-zee/kustlijnkaarten.

Innovatieve suppleties
De komende jaren is onderzoek nodig 
naar het optimaliseren van de zandsup-
pleties. Daar zijn twee belangrijke aan-
leidingen voor: ten eerste zijn steeds 
meer zandsuppleties nodig als gevolg 
van de zeespiegelstijging en daarmee 
nemen de kosten en eventuele onge-
wenste effecten toe en ten tweede 
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Van Meer naar Delta
Van een merengebied weer een deltagebied maken: een veilige omgeving met een verbeterde economie 
en natuur. Na de watersnoodramp gingen met harde afweerconstructies de deuren op slot. Daardoor 
ontstond een merengebied en ging de delta gedeeltelijk verloren. Door de deur weer op een kier te 
zetten, wordt de verbinding tussen de zee, het Grevelingenmeer en het Volkerak binnen een periode 
van 15 jaar hersteld. Het plan heeft een minimaal effect op de eilanden en een maximaal effect op 
klimaatbestendigheid.

Tidal Economy
Tidal Economy gebruikt de kracht van het getij voor een nieuwe, duurzame manier van werken en leven. 
Door natuur te ontwikkelen wordt de recreatieve waarde van een gebied verhoogd en kan er duurzaam 
zeegroenten, vis en schaaldieren worden geproduceerd. Een getijdenterrasdijk, waarop gewoond en 
gewerkt kan worden,  biedt verhoogde veiligheid.

Van Zoute Vijand naar Zilte Vriend
Duurzame veiligheid garanderen en landbouw vernieuwen door ontwikkeling van uitgekiende dijken. 
Met de aanleg van dijken is de natuurlijke sedimentatie gestopt, terwijl de zeespiegel steeg. Door de aanvoer 
van sediment naar land weer toe te staan, groeien de polders mee met de stijgende zeespiegel. Dit kan door 
het ontwikkelen van tandemdijken, een systeem met twee dijken waarbij sedimentatie zich concentreert 
in het tussendijkse gebied. Dit vruchtbare slib wordt regelmatig verspreid over het achterland, dat daardoor 
langzaam stijgt. Bodemdaling wordt omgezet in bodemstijging, het zogenaamde ‘oppolderen’. 

De Kracht van de Kreek
Door kreken opnieuw te verbinden met de zee, wordt de dynamiek van de delta binnen de dijk gehaald. 
Hierdoor worden de Zeeuwen zich er weer bewust van dat ze in een delta leven. Door de gewenning 
aan de dynamiek van het water, ontstaat draagvlak voor grootschaliger aanpassingen die nodig zijn om 
duurzaam in de Delta te kunnen blijven wonen. Het proces begint met de introductie van getijdentuinen 
in dorpscentra of op het land van boerderijen met zilte agrarische technieken. In de loop van de tijd 
worden kleine succesvolle projecten ambassadeurs voor een grootschaliger aanpak.
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van waardevolle estuariene natuur. 
Op sommige plaatsen is versterking 
te combineren met schorontwikkeling 
en ontstaan juist nieuwe natuurwaar-
den. Die kansen zullen zeker verkend 
worden. Zeewaarts versterking kan ook 
de voorkeur hebben als landwaarts 
bebouwing staat. 
Overwegingen vanuit natuur staan in 
paragraaf 5.6. 

4.3.2 Dijken en harde oevers

Landwaarts of zeewaarts
Versterking van dijken zal over het 
algemeen landwaarts plaatsvinden. 
Zeewaartse versterking is vaak wel 
mogelijk, maar aanzienlijk duurder 
omdat de steenbekleding opnieuw 
moet worden aangebracht. Ook gaat 
zeewaartse versterking vaak ten koste 

In 2002 heeft het ZOW besloten de 
basiskustlijn ter hoogte van de  
Onrustpolder te handhaven met morfo-
logisch baggeren: het zand dat nodig 
is om de landwaartse verschuiving 
van een getijdengeul te stoppen, komt 
beschikbaar door zand te baggeren van 
een drempel in een nabij gelegen geul. 
Hier gaat dus geen extra zand naar het 
kustfundament, maar vindt binnen 
het kustfundament herverdeling van 
zand plaats. De afspraak geldt voor een 
periode van tien jaar. Rijkswaterstaat 
laat de resultaten in 2010 evalueren, 
zodat het suppletieprogramma over de 
jaren 2012 en 2013 opnieuw besluiten 
kan bevatten over de suppletiestrategie 
op deze plaats. Dit programma wordt in 
2010 opgesteld. 
 

Suppleties en Natura 2000
De komende jaren worden de beheer-
plannen voor de Natura 2000-
gebieden opgesteld. Belangrijk is dat 
onderhoudswerkzaamheden voor de 
veiligheid, zoals suppleties, net als in 
het plan voor de voordelta tot het ‘hui-
dig gebruik’ gerekend worden. In dat 
geval is geen vergunning nodig voor 
deze werkzaamheden. Voor het 
beheerplan Westerschelde vindt in 
2009 een Nadere Effectanalyse en 
een cumulatietoets van het huidige 
gebruik in de Westerschelde plaats. 
Ook de monding van de zeearm valt 
onder dit beheerplan. Op basis van de 
analyse en de toets wordt besloten of 
suppleties in de monding van de Wes-
terschelde tot het bestaand gebruik 
gerekend kunnen worden en welke 
voorwaarden daarbij horen.  

Inzet van het ZOW in het  
Deltaprogramma Kust:

•  aandacht voor kustonderhoud   
in een dynamisch kustgebied met   
onderbroken kustlijn;

•  verkenning van innovatieve sup-  
pleties, zoals innovatief kust- 
beheer Banjaard;

•  verkenning van kustuitbouw   
met 50 à 100 meter ten behoeve   
van veiligheid en kwaliteit van het  
duingebied;

•  het MIRT-onderzoek Integrale  
 gebiedsopgave kust Zuidwest- 
 Walcheren benutten als pilot voor  
  harmonieuze combinaties van  

versterking van de waterkering en   
ruimtelijke ontwikkeling;

•   verkenning van oplossingen voor  
het behoud van voldoende droog 
strand voor recreatie, in samen-
hang met het kustonderhoud.

leeft de wens om ook andere functies 
te laten profiteren van zandsuppleties, 
met name de strandrecreatie. Nieuwe 
toepassingen van suppleties geven hier 
misschien een antwoord op. 
Op verschillende plaatsen in Zeeland 
bestaan kansen voor nieuwe supple-
tievormen, zoals geulwandsuppleties, 
zandmotoren en erosiebermen.  
De effecten voor de veiligheid en 
andere functies zullen in de komende 
jaren duidelijk worden. Nieuwe sup-
pletievormen krijgen onder andere 
aandacht in het onderzoek ‘Innovatief 
kustbeheer Banjaard’, als onderdeel van 
het Deltaprogramma Kust. 

Kansen Innovatie
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Fotobijschrift

Fotobijschrift

ties van 2 à 3 miljoen kubieke meter per 
jaar nodig om de Oosterschelde te laten 
meegroeien met de zee en de zandhon-
ger te bestrijden. Waar het voorland van 
dijken niet met zand te handhaven is, 
zijn steenbestortingen nodig. 

Inzet van het ZOW in het Delta- 
programma Zuidwestelijke Delta:

•   langetermijnvisie op de veiligheid-
situatie in de Oosterschelde; 

•  visie op de manier waarop het kust  
fundament van de zuidwestelijke 
delta zich op lange termijn kan  
ontwikkelen, rekening houdend 
met het gewenste estuariene  
herstel in de verschillende  
bekkens;

• pilot Deltadijk in Zeeland.

Zandhonger Oosterschelde
In de Oosterschelde vormt de afbraak 
van schorren, slikken en platen als gevolg 
van zandhonger een specifiek probleem 
voor de dijken. Rijkswaterstaat verkent 
maatregelen om de negatieve effec-
ten van de zandhonger tegen te gaan. 
Tijdens de verkenning vinden proeven 
plaats met suppleties op een plaat 
(Galgeplaat), hangend strand (Schelp-
hoek) en oesterriffen (De Val en Slikken 
van Viane). Zo moet meer inzicht ont-
staan in de levensduur, de kosten en de 
effecten op de omgeving. De verkenning 
zandhonger is afgerond in 2013. 
Het resultaat is een voorkeursaanpak 
van suppleties en verdedigingen voor 
platen en slikken, inclusief fasering in de 
tijd, kosten en een voorstel voor financie-
ring. Rijkswaterstaat wil de schorren in 
de Oosterschelde behouden door deze te 
verdedigen tegen erosie. Ook vindt on-
derzoek naar uitbreiding van bestaande 
schorren plaats.
Volgens de Deltacommissie zijn gedu-
rende een zeer lange periode zandsupple-

de nieuwste inzichten in kustveiligheid 
combineren met duurzame aquacul-
tuur en een fraai, natuurlijk landschap. 
Schorren, slikken en platen beschermen 
dijken tegen golven. Uit ComCoast blijkt 
dat het uitbouwen en laten meegroeien 
van schorren kan bijdragen aan de veilig-
heid van de dijken. Kansrijke trajecten 
voor de bescherming en ontwikkeling 
van schorren zijn in kaart gebracht. 
Zeeland gaat de mogelijkheden in de 
komende jaren verder uitwerken. 
Vijf trajecten langs de Westerschelde 
zijn ten behoeve van het Natuurherstel-
pan Westerschelde al intensiever onder-
zocht. Mogelijk gaat schorontwikke-
ling op enkele van deze locaties in de 
komende jaren van start. De resultaten 
daarvan zullen meer inzicht geven in de 
mogelijkheid van schor- en slikontwik-
keling ten behoeve van de veiligheid. 

Inzet van het ZOW in het 
Deltaprogramma Veiligheid:

•  betrokkenheid van het ZOW  
bij de uitwerking van nieuwe  
normering voor de veiligheid  
tegen overstroming; 

•  zorgvuldige uitwerking van  
nieuwe veiligheidsnormen;

•   goed uitlegbare veiligheidsnormen 
voor de provincie Zeeland; 

•  pilot Deltadijk in Zeeland (‘Eiland  
in Vlissingen’ of een klimaatdijk  
bij Colijnsplaat) .

Innovatieve dijken
Zeeland wil proefgebied en etalage zijn 
voor innovatieve vormen van klimaat-
adaptatie, met name voor innovatieve 
dijkconcepten. De traditionele manier 
van dijken versterken kan nog enkele 
honderden jaren uitkomst bieden, 
maar innovatieve manieren kunnen 
meerwaarde bieden voor bijvoorbeeld 
duurzaamheid en meervoudig ruimte-
gebruik of goedkoper zijn. De kansrijke 
trajecten voor innovatieve dijkverster-
kingen zijn op een kaart aangegeven. 
De betrokken partijen werken deze 
kaart in de komende jaren concreter 
uit. Proeven zullen uitwijzen welke 
voor- en nadelen innovaties hebben ten 
opzichten van traditionele werkwijzen. 

De Deltadijk is een voorbeeld van zo’n 
innovatieve waterkering. Deze dijk, die 
door de Deltacommissie is geïntrodu-
ceerd, kan allerlei vormen hebben: heel 
breed, heel hoog of een serie dijken 
achter elkaar. De klimaatdijk sluit daar 
nauw bij aan, waarbij de nadruk meer 
op combinatie met andere functies ligt. 
In het project ComCoast zijn meerdere 
uitwerkingen verkend. Welke vorm 
de voorkeur heeft, is afhankelijk van 
de locatie en de wensen ter plaatse. 
Zeeland wil de kansen van een delta- of 
klimaatdijk per gebied uitwerken, in 
samenhang met andere ruimtelijke 
ontwikkelingen. De provincie zal het 
voortouw nemen en samenwerking 
zoeken met de waterschappen, de 
gemeenten en het Rijk. Stichting het 
Zeeuwse Landschap werkt in het 
project “Kustlaboratorium” aan een 
duurzame kustzone. De stichting wil 
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Deze keringen kunnen bijvoorbeeld:
• voorkomen dat het water een   
 bepaald gebied bereikt; 
• overstroming afleiden naar minder   
 kwetsbare gebieden; 
• overstroming vertragen; 
• als vluchtweg dienen tijdens de   
 overstroming; 
• als transportroute dienen na de   
 overstroming.

In 2008 is in Zeeland een project gestart 
over het aanwijzen en normeren van 
waterkeringen als compartimenterings-
dijk. Het project betreft alleen water-
keringen die het waterschap in beheer 
heeft. De norm hangt af van de functie 
van de compartimenteringsdijk. Een dijk 
die ‘mag’ bezwijken als het water tot aan 
de kruin staat hoeft minder sterk te zijn 
dan een dijk die overstroombaar moet 
zijn. Eind 2010 wordt het stelsel van 
regionale waterkeringen herzien. In 2012 
volgt de normering. Dan is ook bekend 
welke trajecten nog niet aan de normen 
voldoen. Voor het op orde brengen van 
dit gewenste stelsel is op dit moment 
geen budget beschikbaar. Verbeteringen 
zijn denkbaar in combinatie met  
andere werkzaamheden aan bijvoor-
beeld wegen of spoorwegen. Versterking 
van regionale keringen is vaak lastig 
omdat op veel plaatsen bebouwing op 
en tegen de dijken staat.

Rijkswaterstaat beheert de regionale 
waterkeringen langs het Kanaal van 
Gent naar Terneuzen. Het Rijk zal in 
overleg met de provincie een norm 
voor deze keringen vaststellen en vast-
leggen in een AMvB. 

onderzoek te starten naar de manier 
waarop de veiligheid rond de Ooster-
schelde het beste gewaarborgd kan wor-
den als het beheer van de stormvloed- 
kering eerder dan verwacht aan aanpas-
sing toe is. Van belang is ook of het nodig 
is op die situatie te anticiperen. 

4.4   Regionale waterkeringen

Het is nooit helemaal uit te sluiten dat 
de primaire waterkeringen een keer 
bezwijken. In zo’n rampsituatie kunnen 
regionale waterkeringen een belang-
rijke rol spelen bij het beperken van 
schade en slachtoffers. 

de voorbereiding en uitvoering van het 
project Oeverbestortingen. Samen met 
ecologen, biologen, technici en een 
aannemer heeft Rijkswaterstaat een 
nieuw onderwaterlandschap ontwor-
pen voor bestortingen in de Ooster-
schelde. Hierbij ontstaat een nieuw 
habitat die mogelijk voordelen heeft 
voor de ecologie. 
Het Rijk en het waterschap moeten 
voor de periode na 2012 een nieuwe  
regeling treffen voor de financiering 
van oeverbestortingen bij calamiteiten. 

Stormvloedkering
De Zeeuwse waterkeringbeheerders 
dringen er bij het Rijk op aan nu al  

Oeverbestortingen
Oeverbestortingen zijn plaatselijk 
noodzakelijk voor de stabiliteit van de 
waterkeringen, maar brengen tijdelijk 
schade toe aan het onderwatermilieu. 
Rijkswaterstaat gaat monitoren welke 
ecologische effecten optreden na het 
bedekken van een zachte bodem met 
harde materialen zoals breuksteen en 
staalslakken. Verschillende partijen kun-
nen nadeel ondervinden van de 
bestortingen. Rijkswaterstaat heeft on-
der andere met overheden, natuurorga-
nisaties, de visserijsector en recreatieve 
doelgroepen (duikers) de verschillende 
belangen geïnventariseerd. Rijkswater-
staat weegt deze belangen goed af bij 
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peil houdt met zandsuppleties. 
Volgens het huidige beleid zijn bewo-
ners en gebruikers van buitendijkse 
bebouwing zelf verantwoordelijk voor 
waterschade en het treffen van gevol-
genbeperkende maatregelen. Maar als 
door een ingreep in het watersysteem 
het overstromingsrisico van bestaande 
buitendijkse bebouwing groter wordt, 
is de initiatiefnemer van die ingreep 
aansprakelijk voor de eventuele schade, 
tenzij bij de bouw al bekend was dat 
die ingreep kon plaatsvinden. Die situ-
atie doet zich bijvoorbeeld voor als het 
Volkerak-Zoommeer ingezet wordt voor 
berging van rivierwater. De gemeente 
moet bij plannen voor nieuwe buiten-
dijkse bebouwing wijzen op de eigen 
verantwoordelijkheid van bewoners 
en gebruikers. De waterbeheerder zou 
moeten aangeven met welk peil in 
de toekomst rekening moet worden 
gehouden.

Bijzondere aandacht vragen de haven-
plateaus met buitendijkse bedrijvig-
heid, vooral vanwege de mogelijke 
verontreiniging bij overstroming. 
Dergelijke plateaus liggen in het 
Sloegebied en op kleinere schaal bij 
Breksens, Walsoorden, Bruinisse en 
Yerseke. Dit aspect moet meewegen bij 
de locatiekeuze van een bedrijf of door-
werken in de bouwvoorschriften. 
Het Deltaprogramma Veiligheid be-
steedt aandacht aan dit vraagstuk. 

Als het wenselijk is de veiligheid van 
buitendijkse bebouwing te vergroten, 
gebeurt dat door aanpassing van de 
bebouwing zelf. Daarbij moet rekening 

lijk anders is dan de problematiek 
bij de andere kustplaatsen, omdat 
hier sprake is van overslaand water 
en niet van afslag. De bewoners 
ondervinden wateroverlast door het 
overslaande water. Het is niet moge-
lijk voor de boulevard afslaglijnen te 
berekenen. De werkgroep overweegt 
een grens voor te stellen voor de 
hoeveelheid overslaand water en die 
goed te monitoren. De rol van het 
strand moet daarin meegenomen 
worden. Zeeland is van mening dat 
voor de boulevard van Vlissingen 
een veiligheidsniveau moet worden 
bepaald zoals voor de overige kust-
plaatsen, om de bewoners duidelijk-
heid te geven. 

Regionale en lokale overheden heb-
ben de taak de veiligheidsituatie van 
buitendijkse bebouwing te beoordelen, 
daarover te communiceren en een 
afweging te maken over aanvullende 
beschermende maatregelen. 

Het Zeeuws Overlegorgaan Water-
keringen gaat de veiligheidssituatie 
van alle bestaande buitendijkse bebou-
wing beoordelen, te beginnen met de 
Noordzeekust. Cadzand en Vlissingen 
blijven buiten beschouwing, omdat 
deze plaatsen tot de dertien kustplaat-
sen behoren die door het Rijk worden 
beoordeeld. Provincie, waterschappen 
en gemeenten in Zeeland zijn van me-
ning dat voor alle bestaande buiten-
dijkse bebouwing langs de Noordzee-
kust hetzelfde beleid moet gelden als 
voor de dertien kustplaatsen, namelijk 
dat het Rijk het veiligheidsniveau op 

4.5    Veiligheid van buitendijkse 
bebouwing

Het Rijk heeft zich voorgenomen om 
het veiligheidsniveau van buitendijkse 
bebouwing in dertien kustplaatsen 
vast te stellen en te handhaven. 
Het voornemen is beperkt tot gebie-
den met historisch gegroeide, aan-
eengesloten buitendijkse bebouwing. 
In Zeeland behoren Vlissingen en 
Cadzand tot deze dertien plaatsen. 
Het veiligheidsniveau wordt in 2011 
vastgesteld. 
Een landelijke werkgroep doet voor-
stellen voor de te beschermen buiten-
dijkse bebouwing, het beschermings-
niveau en de manier van handhaven. 
Voor Zeeland zijn dit de voorlopige 
resultaten:

•    Bij Cadzand behoort een deel van de 
zuidelijke buitendijkse bebouwing 
tot de ‘historisch gegroeide, aaneen-
gesloten buitendijkse bebouwing’. 
Deze bebouwing grenst direct aan 
de zone waar het binnendijkse  
veiligheidsniveau van 1:4000 geldt.  
Het voorstel van de werkgroep is 
de veiligheid te handhaven met 
zandsuppleties. Op die manier 
behoudt de buitendijkse bebouwing 
bijna dezelfde veiligheid als binnen-
dijkse bebouwing. 

•   In Vlissingen behoort de bebouwing 
op de Boulevard Evertsen en  
Boulevard Bankert tot de buiten-
dijkse bebouwing.  
De werkgroep concludeert dat de 
problematiek in Vlissingen wezen-

gehouden worden met eventuele 
toekomstige versterking van de 
waterkering. Het MIRT-onderzoek  
Integrale Gebiedsontwikkeling  
Zuidwest-Walcheren brengt deze 
mogelijkheden voor de buitendijkse 
bebouwing in Vlissingen in beeld.  
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Beleidslijn
duurzaam

gebruik

 

Overzien
 

Emotieloos staren de 
kolossen naar de verte. 
Naar de oorsprong van 

de golven en de bron van 
het eeuwig deinende 

getij. Daar staan ze. 
Ongenaakbaar en toch 

kwetsbaar. Hoog en 
toch deemoedig. Alles 

overziend, maar niet 
de zee.

5
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Waterkeringen zijn 
meer dan veilige buffers 

tegen het water. Het 
zijn ook aantrekkelijke 

delen van het Zeeuwse 
landschap, vanwege de 

bijzondere natuur, de 
fraaie vergezichten en 
de herinneringen aan 

geschiedenis en plaatsen 
van economische 

activiteit. Het Zeeuws 
Overlegorgaan 

Waterkeringen kiest 
medegebruik van 

waterkeringen daarom 
als vertrekpunt van het 

beheer. 

Bij integrale gebiedsontwikkelingen 
willen de Zeeuwse partijen de water-
keringen benadrukken als krachtige 
en herkenbare elementen. De aaneen-
schakeling van duinen en dijken vormt 
in combinatie met het strand en de 
zee een reliëfrijk landschap met een 
weids karakter. Waterkeringen zijn niet 
alleen belangrijk als kustverdediging, 
maar hebben ook grote ecologische en 

op combinaties met een getijdenener-
giecentrale en een scheepvaartsluis. 
Voor de Jachthaven van de Toekomst 
wordt verkend welke mogelijkheden 
voor bebouwing de AMvB Ruimte 
biedt. De gemeente Noord-Beveland 
wil onderzoeken of in Colijnsplaat een 
klimaatdijk toepasbaar is om de relatie 
tussen het dorp en de Oosterschelde te 
versterken. 

de gebiedsvisie. De gebiedsvisie wordt 
onderdeel van het nieuwe Provinciaal 
Omgevingsplan voor Zeeland. Eind 
2011 moet het plan in ontwerp gereed 
zijn; medio 2012 kan de vaststelling 
plaatsvinden.  
 

5.2    Uitgangspunten voor integrale 
gebiedsontwikkeling

Het Zeeuws Overlegorgaan Water-
keringen ondersteunt initiatieven 
van andere partijen om medegebruik 
van waterkeringen vorm te geven bij 
dijkversterkingen en zandsuppleties. 
De partijen in het ZOW zetten zich 
actief in om uitvoering van kansrijke 
projecten mogelijk te maken, onder 
andere door financieringsmogelijk-
heden te zoeken voor maatregelen die 
niet tot de veiligheid kunnen worden 
gerekend.

Kansen voor medegebruik van water-
keringen komen het best naar voren 
bij integrale gebiedsontwikkeling. 
Voorbeelden zijn Waterdunen en 
Perkpolder. Als vervolg op de pilot 
Waterfronten Walcheren start de 
provincie Zeeland een gebiedsontwik-
keling voor Vlissingen, Zoutelande 
en Houtenburg. Het doel is nieuwe 
vormen van wonen en recreatie te 
ontwikkelen die te combineren zijn met 
toekomstige dijk- of duinversterkingen. 
Ook de Brouwersdam is mogelijk voor 
meerdere doelen te gebruiken. Rijk en 
regio gaan een Plan-mer opstellen voor 
vergroting van het doorlaatmiddel in de 
Brouwersdam. Het mer zal ook ingaan 

5.1 Visie

Niet alleen het klimaat verandert, ook 
de mensen veranderen. De Zeeuwse 
bevolking vergrijst en de huishoudens 
worden kleiner. Inwoners van Zeeland 
en toeristen stellen andere eisen aan 
hun woonomgeving en recreatievoor-
zieningen. Dat heeft ook consequenties 
voor het beheer van de waterkeringen. 
De Zeeuwse Nota Waterkeringen speelt 
hier op de volgende manieren op in:

•  medegebruik als uitgangspunt bij   
 dijkversterkingen en zandsuppleties   
 hanteren; 
•  bij versterkingen zoveel mogelijk   
 combinaties met andere doelen   
 benutten; 
•  nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen   
 zoveel mogelijk ondersteunen; 
•  veiligheid, natuur en recreatie in   
 balans brengen; 
•  het grootschalige, open karakter van  
 de zee beleefbaar houden; 
•  vrij zicht houden op duinen en dijken; 
•  de groene kwaliteit van de binnen-  
 duinrand versterken; 
•  bebouwingskernen bij dijken en   
 duinen compact houden;  
•  cultuurhistorie langs waterkeringen   
 beleefbaar maken en houden; 
•  kust en duinen waar mogelijk 
 dynamisch beheren.

De provincie Zeeland zal deze kernpun-
ten invulling geven in de gebiedsvisie 
voor de kust, die is aangekondigd in het 
Nationaal Waterplan. Ook de ruimte-
lijke zonering van functies, zoals recre-
atie en natuur, krijgt een uitwerking in 

Intergrale gebiedsprojecten
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recreatieve waarde. Cultuurhistorische 
elementen, zoals paalhoofden, nollen, 
havens en uitwateringsluizen, geven 
de waterkering een specifiek karakter.

Bij gebiedsontwikkeling langs de 
Noordzeekust staat het open en groot-
schalige karakter van de zee centraal. 
Vrij uitzicht vanaf het strand en de 
duinen is essentieel voor de beleving 
van de kust en de natuurkrachten die 
daar spelen. Duinen hebben de uit-
straling van een natuurlijke kustverde-
diging, met typische duinvegetatie, ver-
schillende vormen, rust en duisternis. 
Zeedijken mogen opvallen als robuuste, 
door de mens gemaakte objecten.  

bieden bij Schouwen-Duiveland, Noord-
Beveland, Veere, Vlissingen en Sluis zijn 
suppleties voor recreatie economisch 
rendabel. Zeeland streeft op lange 
termijn naar een droog strand van ten 
minste 80 à 100 meter breed in
kusttrajecten waar ook versterkingen 
voor veiligheid nodig zijn (niet-dyna-
misch beheerde trajecten). 
Mogelijke opties zijn:

•  combinatie van vooroeversuppletie   
 en strandsuppletie; 
• een basisrecreatiestrandlijn vast-
 stellen en handhaven; 
• het strand eenmalig ophogen en   
 vervolgens onderhouden.

De Zeeuwse partijen verwachten het 
meest van een afgestemde combi-
natie van onderwatersuppleties en 
strandsuppleties: onderwatersuppletie 
om continue strandaangroei te bevor-
deren en aanvullende strandsuppleties 
waar dat onvoldoende is. Als tijdelijke 
noodoplossing kan zand dat op de 
duinvoet is aangestoven eenmalig op 
het strand worden geschoven.

Omdat ook de andere kustprovincies 
behoefte hebben aan een structurele 
oplossing voor smalle droge stranden, 
ligt een landelijke aanpak voor de 
hand. De kustprovincies stellen voor 
de problematiek onder te brengen in 
het Deltaprogramma Kust en samen 
met de ministeries van EZ, V&W en 
VROM en de specialistische diensten 
van het Rijk een onderzoek te starten 
naar haalbare en betaalbare oplos-
singen.  

In havenstad Vlissingen is de maritieme 
geschiedenis voelbaar op de boulevard 
en in de haven.

5.3   Nieuwe kansen voor recreatie 

Suppleties voor meerdere doelen
In het Nationaal Waterplan heeft het 
Rijk een verkenning naar de toekom-
stige suppletiestrategie aangekondigd, 
die ook ingaat op de mogelijkheden 
van suppleties voor andere doeleinden. 
De provincie Zeeland en de Zeeuwse 
kustgemeenten willen suppleties ook 
inzetten om het strand voor recrean-
ten te vergroten. Vooral in de kustge-

De geschiedenis van de dijkenbouw 
blijkt uit de afwisseling van klassieke 
ontwerpen, met asfalt, basalt, en gras-
matten, en moderne ontwerpen die 
geïnspireerd zijn op de duinen. In de 
binnenduinrand liggen bossen, hout-
singels, duingraslanden, lanen, weides, 
historische boerderijen en buitenplaat-
sen. De ecologische waarden zijn hoog. 

Kustplaatsen hebben ieder een eigen 
karakter. Badplaatsen zoals Cadzand-
Bad, Zoutelande en Domburg zijn het 
kloppend hart van de recreatie. 
Dijkdorpen nestelen zich als compacte 
kernen aan de voet van de dijk. Westka-
pelle is daar een mooi voorbeeld van. 
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plaats naar het vormgeven van ruim-
telijke ontwikkelingen zonder belem-
meringen voor versterkingen op lange 
termijn. Het onderzoek richt zich op 
Vlissingen en Zoutelande.

Primaire waterkeringen van categorie c 
(rond Grevelingen, Veerse Meer en 
Zoommeer) zijn als onderdeel van de 
Deltawerken versterkt, vóór de aanleg 
van de voorliggende dammen. Deze 
dijken zijn destijds berekend op open 
verbindingen met de zee. Versterkingen 
zijn naar verwachting niet meer nodig, 
want het is niet waarschijnlijk dat de 
Deltadammen worden afgebroken. 
Het is dan ook niet noodzakelijk de 
reserveringsstrook hier te handhaven. 
Bij bebouwing in de beschermingszone 
volstaat het toetsen van de eventuele 
gevolgen voor de stabiliteit van de dijk. 
Langs de teen van de dijk moet een 
strook van vijf meter breed vrij blijven 
van bebouwing. 

Constructies voor aquacultuur en  
vismigratie
Voor binnendijkse aquacultuur is het 
vaak noodzakelijk dat buitendijks water 
naar binnen kan stromen en weer 
terug. Het water passeert de waterke-
ring via een buis of een doorlaatmiddel. 
Ook verbetering van de vismigratie 
vereist dergelijke constructies bij 
de waterkering. Een doorlaatmiddel 
dwars door de dijk is uit oogpunt van 
veiligheid ongewenst. Een buis onder 
het dijklichaam door is wel mogelijk. 
Bij meerdere initiatieven verdient 
gecombineerd gebruik van een buis de 
voorkeur. 

5.4   Bebouwing
 
Bouwen in de waterkeringszone
Regels voor bouwen in de waterkerings-
zone staan in de Keuren van de water-
schappen en binnenkort ook in  
de AMvB Ruimte. 

De regelgeving over bouwen in het 
kustfundament moet eenduidig zijn 
voor belanghebbenden. Dat vereist 
afstemming tussen de regels van de 
AMvB en de Keur, die zeker niet strijdig 
mogen zijn. Zo vragen onder meer de 
‘begrenzing bestaand bebouwd gebied’ 
(AMvB) en de bebouwingscontouren 
(Keur) om afstemming. De provincie zal 
de begrenzing van bestaand bebouwd 
gebied in nauw overleg met gemeen-
ten en waterschappen vaststellen en 
vastleggen in de tweede tranche van de 
Provinciaal Ruimtelijke Verordening. 

De Keur en de AMvB staan nieuwe 
bebouwing toe binnen de bebouwings-
contouren of het bestaand bebouwd 
gebied en tijdelijke bebouwing daar-
buiten. De waterbeheerders onderzoe-
ken in overleg met belanghebbenden 
of nog meer nieuwe bebouwing moge-
lijk is zonder toekomstige versterkin-
gen te belemmeren. 
Rijkswaterstaat onderzoekt als pilot of 
bebouwing in de beschermingszone 
van de Brouwersdam toelaatbaar is. 
Dat vereist een ontheffing van de 
minister van VROM voor bijzondere 
situaties.

Als vervolg op de pilot Waterfronten 
Walcheren vindt een MIRT-onderzoek 

De Zeeuwse waterkeringbeheerders 
willen de waterkeringen maximaal 
openstellen voor extensieve recreatie, 
onder meer door de onderhoudswegen 
open te stellen voor fietsers en wande-
laars. Voorwaarde is dat geen onaan-
vaardbare verstoring van vogels in 
beschermde natuurgebieden optreedt. 
Rond de Oosterschelde en de Wester-
schelde kunnen zo aantrekkelijke 
recreatieve fietsroutes ontstaan, met 
afwisselend buitendijks en binnendijks 
gelegen fietspaden. Een aparte werk-
groep buigt zich over dit vraagstuk. 

Jachthavens
De Zeeuwse waterkeringbeheerders 
willen medewerking verlenen aan de 
aanleg of vergroting van jachthavens. 
Waar tegelijkertijd versterking van de 
waterkering nodig is, zijn gecombineer-
de werkzaamheden mogelijk.
Uitbreiding van ligplaatsen vindt bij 
voorkeur plaats in visserij- of handels-
havens die hun bestaande functie 
verliezen. Er is ook behoefte aan meer 
ligplaatsen voor zeejachten. Langs de 
Westerschelde bestaan vergevorderde 
plannen voor nieuwe ligplaatsen in 
Vlissingen en Perkpolder en er zijn idee-
en voor een jachthaven in Cadzand-
Bad. Ook voor de Oosterschelde zijn 
plannen in ontwikkeling, voor uitbrei-
ding van de jachthavens bij Colijns-
plaat, Wemeldinge en Stavenisse. 
In het Grevelingenmeer kan bij de 
Brouwersdam de Duurzame Jachthaven 
van de Toekomst verrijzen. 
 

De volgende vragen dienen aan de 
orde te komen:
•  Welke oplossingen garanderen zowel  
 de waterveiligheid als een voldoende  
 breed droog strand? 
•  Is het handhaven van een “basis-  
 recreatiekustlijn” een goede manier   
 om het belang van de strandrecre-  
 atie formeel te waarborgen? 
•  Welke kostendragers zijn denkbaar   
 voor de verschillende oplossingen?

Het Rijk wil in 2012 een norm voor het 
zandvolume voor de harde zeewerin-
gen vaststellen. Behalve de veiligheid, 
verwachten de regionale overheden 
van het Rijk dat daarbij ook naar het 
belang van de strandrecreatie wordt 
gekeken.

Dijk- en duinversterkingen
De partijen van het ZOW staan open 
voor recreatieve ontwikkelingen in de 
waterkeringszone en voor het combine-
ren van dijk- en duinversterkingen met 
voorzieningen voor recreanten, voor 
zover andere belangen het toelaten. 
Recreatieondernemingen kunnen daar 
initiatieven voor ontplooien. Vooral ini-
tiatieven die passen bij de speerpunten 
uit het Provinciaal Sociaal-Economisch 
Beleidsplan kunnen op steun van de 
provincie rekenen. Voorbeelden zijn 
de ontwikkeling van jachthavens en 
duincampings. 

Recreatie op waterkeringen
Opengestelde onderhoudswegen 
bieden goede kansen om de natuur van 
de deltawateren en de historie van de 
strijd tegen het water te beleven. 
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Fotobijschrift

Behoud van bestaande natuurwaarde, 
aan de land- of zeezijde van de water-
kering, is het uitgangspunt. 

Langs de Noordzeekust vinden verster-
kingen in principe met zand plaats en 
bij voorkeur zeewaarts. Zeewaartse ver-
breding van de duinen is voor natuur 
een heel aantrekkelijke oplossing, zeker 
als ook verstuiving mogelijk is. 

strand. De voorzieningen mogen 
natuurlijk geen gevaar opleveren voor 
de waterkering. De beheerder ziet 
daarop toe via de ontheffingverlening.

Kansen voor natuur bij dijk- of duinver-
sterkingen
Bij versterking van dijken of duinen kan 
natuur meeprofiteren als de ruimtelijke 
inrichting daar rekening mee houdt. 

natuurstenen dijkbekledingen, herden-
kingsmonumenten, de molen van  
Sint Philipsland en de Bruinisser 
Stelberg. Twee zones met unieke waar-
den springen eruit: het gebied rond 
Schelphoek -met onder meer de Plompe 
Toren, de dijkdoorbraak en de caissons 
uit 1953- en de Yerseker oesterputten. 
Ook Muraltmuren krijgen een zeer 
hoge waardering omdat deze betonnen 
muurtjes uniek voor Zeeland zijn. 
Ook langs de Westerschelde zijn be-
langrijke cultuurhistorische elementen 
aanwezig, zoals paalhoofden en de bol-
werken en kazematten in Vlissingen. In 
het project “Bloedkoralen van de Ooster-
schelde” is voor het traject bij de Plompe 
Toren een ontwerp voor de ‘nieuwe’ dijk 
gemaakt, in het kader van het project 
Zeeweringen. De toren komt volgens dit 
ontwerp bovenop de dijk te staan, waar-
door deze beter tot zijn recht komt. 

5.6 Natuur
 
Dynamisch beheer
Dynamisch beheer van de zandige kust 
houdt in dat natuurlijke processen zo-
als verstuiving zo veel mogelijk de vrije 
hand krijgen. Dat is mogelijk in brede 
duingebieden, waar natuurontwikke-
ling voorop staat. Hier is ook plaats 
voor extensieve recreatie, met voorzie-
ningen als wandel-, fiets- of ruiter-
paden en kleinschalige horecavoorzie-
ningen. Waar geen dynamisch beheer 
plaatsvindt, is intensieve recreatie 
mogelijk. Voorzieningen bestaan hier 
uit wegen, parkeerplaatsen, strandover-
gangen en jaarrond paviljoens op het 

5.5   Cultuurhistorie

Op en rond de waterkeringen zijn
veel cultuurhistorische elementen te 
vinden: oude vormen van dijkbouw, 
bewoningsresten, torens en littekens 
van overstromingen. Bij dijkver-
sterkingen duikt steeds opnieuw 
de vraag op of deze cultuurhistorie 
behouden moet blijven, en zo ja in 
welke vorm. Het zichtbaar maken van 
cultuurhistorie past bij het speerpunt 
‘Historisch Zeeland’ uit het Provinciaal 
Sociaal-Economisch Beleidsplan. De 
waterkeringbeheerders spannen zich 
in om waardevolle cultuurhistorische 
elementen waar mogelijk te behouden. 

Als basis is een overzicht nodig van 
alle cultuurhistorische elementen 
langs de Zeeuwse waterkeringen en 
de waardering daarvan. De Cultuurhis-
torische Hoofdstructuur van Zeeland 
geeft een globaal overzicht van de 
nog zichtbare cultuurhistorie in de 
provincie. Projectbureau Zeeweringen 
heeft een meer gedetailleerd overzicht 
op laten stellen voor de Oosterschelde. 
Waterschap Zeeuwse Eilanden en 
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen 
brengen op dezelfde gedetailleerde 
manier de cultuurhistorische waarden 
van de (overige) waterkeringen in hun 
beheergebieden in kaart. 

Uit het overzicht voor de Ooster-
schelde blijkt dat rond deze zeearm 
enkele honderden cultuurhistorische 
elementen aanwezig zijn. Hiertoe 
behoren vooral veel inlagen en nollen 
(strekdammen), maar ook gemalen, 

Dynamisch- en 
Niet-dynamisch beheer
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de voorkeur, liefst als brede waterke-
ringszone: de dijk, daaraan grenzend 
een zone met natuurwaarden en 
dan het agrarisch gebied. ComCoast 
biedt daar verschillende oplossingen 
voor. In het project Perkpolder en het 
“Kustlaboratorium” van Stichting  
het Zeeuwse Landschap wordt aan 
realisatie gewerkt. Bestaande slikken 
en schorren leveren een bijdrage  
aan de bescherming tegen over- 
stromingen, omdat ze de belasting 
van golven op de dijk dempen.  
Die functie blijft alleen behouden als 
de schorren en slikken meegroeien 
met de zeespiegelstijging. Met 
schorrandbescherming is erosie van 
bestaande schorren te voorkomen.

*  Op sommige plaatsen zal het mogelijk 
zijn nieuwe slikken en schorren te 
ontwikkelen zonder dat bestaande 
waarden verloren gaan. In de  
Westerschelde gaat het op dit moment 
om vijf locaties, die in het kader van 
het Natuurherstelplan Westerschelde 
onderzocht worden. 

Veiligheid en Natura 2000-doelstel-
lingen kunnen hand in hand gaan 
bij maatregelen om de platen in de 
Oosterschelde op hoogte te houden. 
Het project “Bloedkoralen van de 
Oosterschelde” geeft een oplossing 
voor de platen bij de Oesterdam.

Natura 2000
Het ZOW streeft ernaar beheer en 
onderhoud van waterkeringen in de 
beheerplannen van Natura 2000 op 
te nemen als bestaand gebruik. Dat 
voorkomt onnodige bureaucratie.

mogen worden. Zeewaartse verster-
king is hier vanwege de geul niet goed 
mogelijk. Een geschikte oplossing kan 
het overslagbestendig maken van de 
dijk zijn. Het zeewater dat bij hoogwa-
ter over de dijk spoelt, wordt opge-
vangen in het natuurgebied. De zilte 
natuur is daartegen bestand. 

•   Waar voor de dijk waardevolle slikken 
en schorren liggen, is aan de landzij-
de meestal geen sprake van bijzonde-
re natuurwaarden. Voor het behoud 
van de slikken en schorren heeft 
landwaartse versterking hier sterk 

bijzondere natuur- of landschappe-
lijke waarden zijn en de versterking 
gepaard gaat met herinrichting van het 
achterliggende gebied. Een voorbeeld 
daarvan is Nolle-Westduin bij Vlissingen 
en Waterdunen bij Breskens.

Ook bij dijkversterkingen langs de 
Westerschelde en de Oosterschelde 
hangen de kansen voor natuur samen 
met bestaande natuurwaarden: 
•   Waar vlak voor de dijk een diepe geul 

ligt, liggen aan de landkant vrijwel al-
tijd inlagen en karrevelden met hoge 
natuurwaarden, die niet aangetast 

Deze vorm van versterken kan 
bijdragen aan de Natura 2000-doel-
stellingen in bijvoorbeeld de Kop van 
Schouwen en De Manteling Oranjezon. 
Het stimuleren van verstuiving sluit 
aan bij de ambitie van Staatsbos- 
beheer om de dynamiek in de Meeu-
weduinen en het Zeepe te vergroten. 
Het ZOW zal medewerking verlenen 
aan een onderzoek naar de mogelijk-
heden. Zeewaartse oplossingen laten 
binnendijkse waarden ongemoeid 
en zijn ook gunstig voor de recreatie. 
Landwaartse versterking kan aantrek-
kelijk zijn als aan de landzijde geen 
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6
Samenwerken

aan de kust
 

Scheppen
 

Keer op keer doopt de 
schilder zijn penseel 
in de verf. Nog eens 

zet hij met kracht een 
langgerekte veeg op 

het doek. Hij vormt 
en kneedt, en wikt en 

weegt. Een beetje meer 
water naar de zee, een 

tikkeltje zand bij het 
land. Nu eens probeert 
hij grove schetsen, dan 

weer fijne vormen. 
Hij voelt de rust van 

de heldere grens, 
proeft de emotie van 

geleidelijkheid. Eeuwig 
op zoek naar de gulden 

snede tussen land en 
zee. Van generatie op 

generatie.  
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jaar. Het ZOW zal zowel bestuurlijk als 
ambtelijk samenwerking zoeken met 
de relevante deelprogramma’s. Dit zijn 
in ieder geval de deelprogramma’s Kust, 
Zuidwestelijke Delta en Veiligheid. 
Het ZOW zal de specifieke Zeeuwse 
situatie een goede plaats geven door 
concrete bijdragen te leveren. 

Internationale samenwerking
Voor Zeeland is het van belang om, meer 
nog dan nu, de samenwerking te zoeken 
met Vlaanderen. Het Nederlandse kust-
fundament houdt niet op bij de grens en 
voor het overstromingsrisico is ook de 
situatie aan de andere kant van de grens 
relevant. Dit is in de eerste plaats een 
verantwoordelijkheid van het Rijk, maar 
het is gewenst dat ook de regio intensie-
ver contact onderhoudt met Vlaanderen 
om elkaar op de hoogte te houden van 
ontwikkelingen en waar mogelijk 
gezamenlijk op te trekken. Het bestaan-
de Rijn-Schelde-Deltaoverleg biedt 
hiervoor een platform.

Andere redenen om internationale 
samenwerking te zoeken zijn de wens 
om te leren van andere landen en de 
Nederlandse kennis en ervaring te 
exporteren. De afgelopen jaren was 
het Interreg project Comcoast daar een 
goed voorbeeld van. Op dit moment 
loopt het Interreg project Climat Proof 
Areas. De provincie heeft een samen-
werkingsovereenkomst getekend 
met Louisiana. Het ZOW vindt het 
belangrijk dat deze samenwerking 
wordt voort gezet, maar beoordeelt 
wel steeds kritisch of de inspanningen 
meerwaarde opleveren. 

Het ZOW bestaat uitsluitend uit over-
heden. Maatschappelijke organisaties 
worden bij belangrijke vraagstukken 
uitgenodigd te adviseren.

Rijkswaterstaat dienst Zeeland neemt 
als rijkspartner een andere positie in 
het ZOW in dan de regionale partijen. 
Rijkswaterstaat steunt het beleid van 
de Zeeuwse Nota Waterkeringen voor 
zover het past binnen het rijksbeleid. 
Waar de nota afwijkt van het Natio-
naal Waterplan, volgt Rijkswaterstaat 
het nationale beleid. Rijkswaterstaat 
neemt met name deel aan het overleg 
om de eigen beheertaken rond water-
keringen en veiligheid goed af te 
kunnen stemmen met de taken van 
de regionale overheden en daar goede 
samenwerking in te zoeken. Rijkswater-
staat dienst Zeeland is beheerder van 
het hoofdwatersysteem en de natio-
nale infrastructuur voor de veiligheid 
in Zeeland. Landelijk is Rijkswaterstaat 
verantwoordelijk voor de kustlijnzorg 
en oeverbestortingen. 

Nationaal Deltaprogramma
Het is wenselijk en noodzakelijk dat 
daadkrachtige besluitvorming over de 
aanbevelingen van de Deltacommis-
sie plaatsvindt en dat de uitwerking 
vlot van de grond komt. Dat vereist 
nationale regie in combinatie met 
regionale verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering. De uitwerking en uitvoering 
van maatregelen is onderdeel van het 
Nationaal Deltaprogramma. 

Het Deltaprogramma is de bestuur-
lijke agenda voor de komende 4 tot 6 

tijen in het ZOW zullen zich inspannen 
om die financiering te regelen, waarbij 
zowel publieke als private financierings-
mogelijkheden in beeld zijn.

Zeeuws Overlegorgaan Waterkeringen 
(ZOW)
In Zeeland krijgt de samenwerking 
bij het beheer van de waterkeringen 
gestalte in het Zeeuws Overlegorgaan 
Waterkeringen. Voorloper van het ZOW 
was de in 1975 opgerichte Werkgroep 
Kustverdediging, die de bestuurlijke 
begeleiding van de Deltawerken op 
zich nam. Deze groep ontwikkelde zich 
omstreeks 1990 tot het eerste regio-
nale overlegorgaan voor de kustverde-
diging (het ZOW). De andere kust-
provincies volgden en noemden hun 
overlegorgaan het POK. De POK’s en 
het ZOW kregen een formele status in 
de Wet op de Waterkering. Tot de taken 
behoorde onder meer de advisering 
over het zandsuppletieprogramma. 
In de nieuwe Waterwet is de wettelijke 
status van de POK’s en het ZOW verval-
len. Het ZOW is daarom sinds decem-
ber 2009 opgenomen in de provinciale 
Verordening Waterbeheer.

Het ZOW heeft zich in de loop van de 
tijd ontwikkeld tot een goed functio-
nerend bestuurlijk overlegorgaan, dat 
de preventie van overstromingen in de 
volle breedte bespreekt en afstemt.  
De leden willen het overleg voortzet-
ten. Naast veiligheid, zal het overleg 
ook aandacht geven aan ruimtelijke 
kwaliteit, natuur, economie en cultuur-
historie. Deze verbreding is de afgelo-
pen jaren al in gang gezet. 

6.1   Partners
 
Taken en verantwoordelijkheden
Rijk, provincie, gemeenten en water-
schappen zijn gezamenlijk verantwoor-
delijk voor de veiligheid tegen overstro-
mingen. Samenwerking is dan ook een 
voorwaarde voor doeltreffend optreden. 
De taken en bevoegdheden van de ver-
schillende partijen zijn verankerd in de 
Waterwet en de Waterschapswet. 
Samengevat is het Rijk verantwoordelijk 
voor het nationaal waterbeleid en het 
beheer van de rijkswateren en de rijks-
infrastructuur. De provincie vertaalt het 
nationale beleid naar regionaal niveau 
en informeert het Rijk over de voort-
gang, knelpunten en ervaringen. 
Het beheer van de waterkeringen is de 
taak van de waterschappen, met uit-
zondering van de grote kunstwerken en 
de verbindende dammen die in beheer 
bij het Rijk zijn. De gemeenten kunnen 
faciliteren bij ruimtelijke maatregelen.

De taken en verantwoordelijkheden 
zullen in de komende jaren mogelijk 
verschuiven. Het kabinet onderzoekt 
de mogelijkheden voor doelmatiger 
waterbeheer. Dit kan leiden tot ver-
schuiving van taken en financiering 
naar de waterschappen (actie STORM). 
Daarnaast is de bestuurlijke inrichting 
van Nederland in heroverweging. 

De financiering van de versterking van 
waterkeringen is wettelijk geregeld. 
Het streven is om bij versterkingen zo-
veel mogelijk combinaties met andere 
doelen te benutten. Voor die doelen is 
aanvullende financiering nodig. De par-

In het Zeeuws 
Overlegorgaan 

Waterkeringen werken 
verschillende partijen 

samen aan het beheer 
van de waterkeringen. 
Door de gezamenlijke 

inzet wordt het beheer 
efficiënter en het 

resultaat beter.
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zetten als centrum van innovatie op het 
gebied van waterveiligheid. In het 
Kennis Netwerk Delta Water stimuleren 
en versterken kennisinstituten, overhe-
den en ondernemingen elkaar om de 
kracht van de Delta op het gebied van 
water verder te ontwikkelen en duur-
zaam uit te bouwen, zowel nationaal 
als internationaal. De Hogeschool 
Zeeland start een internationale op-
leiding over kusten en estuaria, onder 
de naam Dutch Delta Academy. 

6.3   Kennis delen en uitdragen
 
Kennis waterkeringen
De partijen van het ZOW hechten sterk 
aan kennisontwikkeling op het gebied 
van waterveiligheid. De opgaven waar 
Zeeland voor staat vereisen behoud van 
bestaande kennis, ontwikkeling van 
nieuwe kennis en voldoende mensen 
met een opleiding in deze richting. 
Nieuwe kennis is ook een voorwaarde 
om Zeeland op de kaart te kunnen 

•   De provincie heeft de regie over een  
gezamenlijke reactie van de partijen  
in het ZOW. De partijen houden niet  
alleen rekening met veiligheid, maar  
ook met andere functies zoals recre-  
atie en natuur. De reacties van de  
overige belanghebbenden worden  
daarbij in beschouwing genomen. 

•   RWS stelt het suppletieprogramma 
definitief vast, waar mogelijk reke-
ning houdend met de binnengeko-
men reacties. 

6.2    Gezamenlijk communiceren 
en consulteren

Communicatie
De partijen van het ZOW gaan hun 
communicatieactiviteiten onderling 
beter afstemmen, zodat de omgeving 
heldere en eenduidige boodschappen 
over veiligheid krijgt. De communi-
catiemedewerkers van de partijen 
overleggen over de gezamenlijke bood-
schap, in samenwerking met inhou-
delijk deskundigen, en ondersteunen 
elkaar. Dit maakt de communicatie 
effectiever en efficiënter. 

De partijen van het ZOW steunen de 
ambitie van de provincie om Zeeland 
op de kaart te zetten als proeftuin voor 
innovatieve oplossingen voor onder 
meer de bescherming tegen overstro-
mingen. Over innovaties die in praktijk 
zijn gebracht, vindt effectieve commu-
nicatie plaats, onder andere via www.
innovatielocaties.nl. 

Consultatie zandsuppleties
In de nieuwe Waterwet vervalt de 
besluitvormingsprocedure over het 
jaarlijkse suppletieprogramma. Hier is 
een nieuw informeel consultatie- en 
besluitvormingsproces voor in de plaats 
gekomen (zie ook paragraaf 2.3.1): 

•  RWS legt het onderhouds-
  programma in het eerste kwartaal  

van het jaar voor aan het ZOW  
en de overige belanghebbenden.

•  RWS presenteert het programma   
 aan de ZOW en belanghebbenden 
 en gaat in op vragen en wensen. 
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overslagbestendige dijken, de erosie-
berm bij Nieuwvliet en natuurlijk de 
Oosterscheldekering. De provincie wil 
ook de komende jaren ruimte bieden 
aan innovaties en deze in onderlinge 
samenhang toegankelijk, zichtbaar, 
herkenbaar en beleefbaar maken.
De provincie spant zich ook in voor de 
vestiging van een Communicatiecen-
trum Deltatechnologie op Neeltje Jans. 
Dit moet de showroom van allerlei 
innovaties op het gebied van water 
worden. Eén van de doelen van het 
communicatiecentrum is economische 
groei te realiseren door het creëren 
van meer bedrijvigheid op gebied van 
deltatechnologie en door meer publiek 
naar Neeltje Jans te trekken. Tegelij-
kertijd heeft het centrum als doel om 
draagvlak en betrokkenheid bij het 
brede publiek te vergroten.  
Het centrum kan meer kennis en exper-
tise naar de regio halen om problemen 
en kansen in deltagebieden wereldwijd 
aan te pakken.

De partijen van het ZOW steunen dit 
initiatief. Het waterschap Zeeuwse 
Eilanden en Rijkswaterstaat Dienst Zee-
land hebben een samenwerkingsover-
eenkomst met de Hogeschool Zeeland.

Rijkswaterstaat, de waterschappen en 
de provincie vinden het van belang dat 
de kennis en ervaring die Projectbureau 
Zeeweringen heeft opgebouwd, behou-
den blijft. In het Manifest van Yerseke 
hebben deze partijen drie aanbevelin-
gen opgenomen:
•  Zet de capaciteit die vanaf 2011 vrij  

komt bij Projectbureau Zeeweringen 
in voor de pilots die de Zeeuwse 
Nota Waterkeringen agendeert 
voor integrale kustbescherming in 
de zuidwestelijke delta. Deze pilots 
leveren bruikbare inzichten op voor 
het Deltaprogramma en dragen bij 
aan een succesvolle start van grote 
werken.

• Koppel onderzoek aan de uitvoering  
 van een project. 
•   Ontwikkel kennismanagement   

Waterkeringen met de kennis binnen  
Projectbureau Zeeweringen. Het doel 
is de ontsluiting van de opgebouwde 
kennis. Mogelijke oplossingen: een 
digitaal kennisnetwerk, samenwer-
king met kennisinstituten zoals  
Deltares, mobiliteit tussen overheids-
organisaties, communicatie tussen 
gebiedsregisseurs en samenwerking 
met onderwijsinstellingen.

Innovaties in de etalage
In de Zuidwestelijke Delta zijn veel 
innovaties op het gebied van delta-
technologie tot stand gekomen, zoals 
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Programma 
2010-2020

 

Voelen
 

Fietser en wind hangen 
tegen elkaar als in een 
duel met zwarte band. 

De fietser spant zijn 
spieren, bolt zijn rug en 
wint terrein. Nog even, 

tot de bocht. Daar geeft 
de wind zich sportief 
gewonnen, terwijl de 

fietser voldaan zijn 
spieren ontspant. 

Ze gooien het spel nu 
over een andere boeg. 
De wind legt zijn arm 

op de rug van de fietser 
en nodigt uit tot een 

wervelende wals.

7
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Rijk, provincie, 
waterschappen en 

gemeenten gaan 
daadkrachtig aan 

de slag met het 
beheer van de 

waterkeringen. 
Met de uitvoering 

van zo’n dertig 
actiepunten geven zij 

vorm aan duurzame 
veiligheid en 

duurzaam gebruik. 

Onderwerp Actiepunt Door Jaar

Planvorming Integrale Gebiedsvisie voor de kust opstellen met o.a. een ruimtelijke zonering  provincie 2012
 van recreatie en natuur

 Het Zeeuws Beleidsplan Waterkeringen verankeren in de formele plannen provincie 2010 - 

  waterschap

  gemeenten

De veiligheid op orde brengen De versterking van de dijkbekleding voltooien projectbureau  2015

  Zeeweringen

 De versterking van de Zwakke Schakels voltooien waterschappen 2015

 Versterkingen uitvoeren naar aanleiding van de tweede toetsingsronde in 2006 waterschappen 2015

  Rijkswaterstaat

 Oeverbestortingen uitvoeren naar aanleiding van de tweede ronde toetsing  Rijkswaterstaat 2015

 in 2006

 De veiligheid van de zandige kust op orde houden door middel van zandsuppleties Rijkswaterstaat structureel

 Beheer en onderhoud Oosterscheldekering Rijkswaterstaat structureel

 De zesjaarlijkse toetsingsronde uitvoeren waterschappen  2011

  Rijkswaterstaat  2017  

  provincie

Nieuwe veiligheidsnormen Standpunt over veiligheidsnormen inbrengen in het Deltaprogramma Veiligheid ZOW 2010 - 2011

 Ruimtelijke consequenties van nieuwe normering in beeld brengen ZOW 2012 - 2017

  Pro gr amma 20 1 0 -2020
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Onderwerp Actiepunt Door Jaar

Duurzame veiligheid zandige kust Participeren in het Deltaprogramma Kust: ZOW 2010 -

 •  Standpunt zandsuppletie en kustuitbouw inbrengen

 •  Innovatieve suppletietechnieken verkennen en uitproberen

 •  Belang van voldoende droog strand voor de recreatie

 •  Integrale gebiedsvisie Kust inbrengen

 Onderzoek Innovatief kustbeheer Banjaard uitvoeren Deltaprogramma Kust 2011 - 2012

 Morfologisch baggeren bij de Onrustpolder evalueren Rijkswaterstaat 2010

 Bij het Rijk aandringen op een visie over de ontwikkeling van het kustfundament  ZOW 2010 - 2015

 (kust en voordelta) in relatie tot de verschillende bekkens in de zuidwestelijke delta

 De landwaartse begrenzing van het kustfundament vaststellen in de Provinciaal  provincie 2011

 Ruimtelijke Verordening

 Bevorderen dat de basiskustlijn aangepast wordt aan het nieuwe kustprofiel ZOW 2011

 Bij het Rijk bepleiten om in het suppletieprogramma met een vaste cyclus te werken ZOW 2010 - 2014

 Een vernieuwd consultatieproces voor het jaarlijkse zandsuppletieprogramma  Rijkswaterstaat structureel

 invoeren provincie

 Bevorderen dat de zandsuppleties voor onderhoud erkend worden als ‘huidig  provincie 2010 - 2011

 gebruik’ in de Natura 2000-beheerplannen

  Pro gr amma 20 1 0 -2020
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Onderwerp Actiepunt Door Jaar

Duurzame veiligheid dijken De kansen van schorontwikkeling voor de bescherming tegen overstromingen  provincie      2010 - 2015                            

 verkennen, o.a. in het kader van het Natuurherstelplan Westerschelde waterschappen

 Uitwerken waar kansen liggen voor innovatieve vormen van dijkversterking  ZOW 2010 - 2011

 (kansenkaart)

 Kansrijke vormen van dijkversterking in de praktijk testen waterschappen structureel

  Rijkswaterstaat

  provincie e.a.

 Het concept ‘Deltadijk’ uitwerken voor de Zeeuwse situatie en inbrengen in het  ZOW 2011

 Deltaprogramma Veiligheid

 Verkennen welke mogelijkheden er zijn om erosie van schorren, slikken platen  Rijkswaterstaat structureel 

 in de Oosterschelde tegen te gaan 

 Bij het Rijk aandringen op onderzoek naar het waarborgen van de veiligheid rond  ZOW 2010 - 2015

 de Oosterschelde als het beheer van de stormvloedkering aan aanpassing toe is 

 en hoe hierop geanticipeerd kan worden

 Effecten van oeverbestortingen monitoren  Rijkswaterstaat 2010 -

 Nieuwe afspraken maken over financiering van oeverbestortingen bij calamiteiten Rijk, waterschappen 2012

Regionale waterkeringen Stelsel van regionale waterkeringen vaststellen provincie 2010

 Veiligheidsnormen voor regionale waterkeringen vaststellen provincie 2011

 Beleid ontwikkelen om de regionale waterkeringen op orde te brengen waterschappen 2011 - 2012

  provincie 

 Veiligheidsnormen voor regionale waterkeringen in beheer bij het Rijk vaststellen Rijkswaterstaat 2011

  Pro gr amma 20 1 0 -2020
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Onderwerp Actiepunt Door Jaar

Buitendijkse bebouwing Veiligheidsituatie vaststellen voor andere kernen dan de 13 kustplaatsen ZOW 2011

 Communiceren over de verantwoordelijkheden voor de veiligheid van  ZOW structureel

 buitendijkse bebouwing  

 Aandacht geven aan bedrijven op buitendijkse havenplateaus in verband met  waterschap structureel

 economische schade en milieuschade

Integrale gebiedsontwikkeling Integrale gebiedsontwikkeling in combinatie met dijk- of duinversterking  ZOW 2011

 stimuleren en daaraan bijdragen

 IG Waterdunen realiseren provincie 2015

  gemeente

  waterschap

 IG Perkpolder realiseren provincie 2010 - 2013

  gemeente

  Rijkswaterstaat

  waterschap

 MIRT-onderzoek Integrale gebiedsopgave kust Zuidwest Walcheren uitvoeren provincie 2010 - 2011

  gemeente

  Rijkswaterstaat

  waterschap

  VROM

 IG Brouwersdam  gemeente 2010 - 2014

  provincie

  Rijkswaterstaat

 Klimaatdijk Colijnsplaat ontwikkelen gemeente 2010 -

  Pro gr amma 20 1 0 -2020
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Onderwerp Actiepunt Door Jaar

Recreatie Structurele oplossing uitwerken om voldoende droog strand voor de recreatie te  ZOW 2011 - 2012

 behouden, in samenhang met zandsuppleties i.k.v. Deltaprogramma Kust

 In samenwerking met andere partijen kansen uitwerken voor het combineren van  provincie structureel

 recreatieve ontwikkeling met dijk- of duinversterking 

 Ontwikkelen van een fietsroute langs de randen van de Oosterschelde en  provincie 2010 - 2015 

 Westerschelde, gebruik makend van de toegankelijke onderhoudswegen waterschap

  gemeenten  

 Medewerking verlenen aan aanleg of vergroting van jachthavens waterschap structureel 

Bebouwing Het bestaand bebouwd gebied en de bebouwingscontouren op elkaar afstemmen provincie 2011 

  waterschap

  gemeenten

 Grenzen bestaand bebouwd gebied vastleggen in Provinciaal Ruimtelijke Verordening provincie 2011

 Bebouwingscontouren vastleggen in bestemmingsplannen gemeenten

Cultuurhistorie Inventarisatie van cultuurhistorische elementen langs de Zeeuwse waterkeringen  waterschap 2011

 compleet maken

 Bij dijkversterkingen rekening houden met cultuurhistorisch waardevolle elementen waterschap structureel

  Rijkswaterstaat

  structureel 

Natuur Waar mogelijk versterking van de waterkering combineren met natuurontwikkeling provincie structureel

  structureel 

  Pro gr amma 20 1 0 -2020
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Onderwerp Actiepunt Door Jaar

Samenwerken ZOW als bestuurlijk overlegorgaan voor waterkeringen voortzetten en  ZOW structureel

 maatschappelijke organisaties bij belangrijke onderwerpen uitnodigen te adviseren

  Communicatieactiviteiten afstemmen ZOW structureel 

 Afstemmen met Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta over integrale visie kust,  ZOW 2010 - 2012

 berging rivierwater, langetermijnscenario’s en kennisagenda

 Innovatieve oplossingen op het gebied van waterkeringen voor het voetlicht brengen provincie structureel

  waterschappen

  Rijkswaterstaat

  structureel 

 Communicatiecentrum Deltatechnologie op Neeltje Jans ontwikkelen provincie

  gemeente

 Kennismanagement waterkeringen ontwikkelen waterschap 2010 - 

  Rijkswaterstaat

 Samenwerking met het onderwijs versterken waterschap structureel

  Rijkswaterstaat

  provincie

 Zoeken naar financieringsmogelijkheden voor kwaliteitsmaatregelen bij  ZOW structureel

 versterkingen

 Contact met Vlaanderen intensiveren ZOW structureel 

 Pro gr amma 20 1 0 -2020
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