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Aan de raadsleden van de Zeeuwse, Zuid Hollandse en Brabantse gemeenten die betrokken zijn bij 
de Zuidwestelijke Delta 

Middelburg, 25 september 2017 

Geachte raadsleden, 

Op 21 maart 2018 neemt uw partij deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Via deze weg 
informeren wij u graag over de Zuidwestelijke Delta, waar uw gemeente onderdeel van uitmaakt. 
De Zuidwestelijke Delta is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, de provincies, de 
waterschappen en de gemeenten en verzorgt de afstemming voor het Deltaprogramma en het 
Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta. Het werkgebied omvat Zeeland, de Zuid-Hollandse 
eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant. De samenwerking richt zich op een economisch 
vitale, ecologisch veerkrachtige, veilige en klimaatbestendige Delta. 

Om dit alles te bereiken werken we aan de volgende speciale opdrachten: 
Het Deltaprogramma voor Waterveiligheid, Zoet water en Ruimtelijke adaptatie 
Programma Grevelingen en Volkerak-Zoommeer 
Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater 

Daarnaast worden de ontwikkelingen en plannen voor het bereiken van een klimaatbestendig 
veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale Zuidwestelijke Delta in de Westerschelde, 
Oosterschelde, Veerse Meer, Haringvliet-Hollands Diep, Markiezaatsmeer en Binnenschelde waar 
nodig gestimuleerd en op elkaar afgestemd. 

Wij nodigen u uit om te bekijken wat samenwerken in de Zuidwestelijke Delta voor uw gemeente 
en haar inwoners betekent of kan betekenen. Wij hopen dat u hierdoor kansen ziet en deze in uw 
verkiezingscampagne een plaats kunt geven. Zodat na de verkiezingen uw gemeente samen met 
de andere partijen de ambities in de Zuidwestelijke Delta waar kunnen gaan maken. 

Bestuurlijk staat de Zuidwestelijke Delta op de agenda van de Water Ochtend. Dat is het 
gemeentelijk overleg waarin alle gemeenten binnen de Zuidwestelijke Delta en de voorzitter van 
het Gebiedsoverleg vertegenwoordigd zijn. Daarnaast vergaderen zes afgevaardigde 
gemeentebestuurders samen met de Adviesgroep Zuidwestelijke Delta, die bestaat uit 
maatschappelijke organisaties. En een gemeentebestuurder neemt namens de gemeenten deel aan 
het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta. 

Voorkeursstrategĩe en Uitvoeringsprogramma Zuidwestel i jke Delta 
In september 2014 is de voorkeursstrategie voor de Zuidwestelijke Delta vastgesteld. Hierin staat 
hoe de regio zich goed kan blijven beschermen tegen overstromingen, de zoetwatervoorziening op 
orde kan houden en kan werken aan een klimaatbestendige inrichting en een veerkrachtig 
ecologisch functioneren. 
Het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta is opgenomen in het Nationaal Waterplan. Het 
Nationaal Waterplan ziet het bevorderen van estuariene dynamiek als centrale opgave voor de 
Zuidwestelijke Delta. Door de bekkens met elkaar en de zee te verbinden wordt het getij weer 
motor en stopt de afname van intergetijdengebied, verbetert de waterkwaliteit en ontstaan 
mogelijkheden voor zoet-zout-overgangen. Het stoppen van de afname van intergetijdengebied is 
een belangrijke opgave in de Zuidwestelijke Delta. Intergetijdengebieden zijn de belangrijkste 
foerageerplaatsen voor steltlopers. Hiervoor liggen in het kader van Natura 2000 wettelijke 
verbeterdoelen. 

Het Deltaprogramma - Algemeen 
Nederland ligt laag; grote delen zijn kwetsbaar voor overstromingen. De kans op overstromingen 
neemt toe door klimaatverandering en bodemdaling. Ook regent het vaker en harder en zijn er 
vaker droge en warme perioden. Droogte kan leiden tot lagere rivierafvoeren, waardoor zoet water 
schaars wordt en inlaatpunten voor zoet water vaker en langduriger verzilten. Recent onderzoek 
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toont aan dat de effecten van klimaatverandering mogelijk eerder optreden dan aanvankelijk 
gedacht. 
In het Deltaprogramma werken Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio's 
samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen aan een 
klimaatbestendige inrichting. 
Voor gemeenten is het een uitdaging om te zorgen voor een klimaatbestendige inrichting, zodat ze 
beter opgewassen zijn tegen teveel (hoosbuien en overstromingen) of te weinig water (droogte) en 
warmte (hittestress). De urgentie om hiermee nu aan de slag te gaan, of nadere stappen te zetten, 
is groot, gezien de ingezette klimaatverandering. 

Deltaprogramma - Bescherming tegen hoogwater 
De bescherming tegen (hoog)water kent drie invalshoeken: preventieve maatregelen, ruimtelijke 
maatregelen en een goede crisisbeheersing. Deze benadering staat ook bekend als 'Meerlaagse 
Veiligheid'. 

Preventie van overstromingen 
Dijken en stormvloedkeringen worden waar nodig versterkt zodat deze blijven voldoen. 
De maatregelen de nodige ruimte. Hier ligt een opgave om te zorgen voor goede ruimtelijke 
inpassing. Daarnaast kan het voor gemeenten en andere partijen ook kansen bieden. Dit vraagt om 
een goede samenwerking met de gemeenten. 

Ruimtelijke maatregelen om schade door overstromingen te beperken 
Als er toch een overstroming optreedt, zijn de effecten groot en lopen woningen, bedrijven en 
wegen grote schade op. In de Zuidwestelijke Delta wordt bekeken welke ruimtelijke maatregelen 
kunnen helpen om de schade van een overstroming te beperken. Ook is het van belang om vitale 
en kwetsbare functies, zoals infrastructuur voor energie, transport, gezondheid, chemie en de 
waterketen beter bestand te maken tegen overstromingen. 

Evacuatie op orde 
Met evacuatiestrategieën kan het aantal slachtoffers worden beperkt. Onderdeel ervan is verticaal 
evacueren naar hogere plekken (eigen woning, gebouwen of locatie). Goede informatievoorziening 
tussen de overheden en richting de burgers is hierbij van cruciaal belang. 

Deltaprogramma - Zoet water 
Hiermee willen we de watertekorten beperken en het beschikbare zoet water optimaal benutten. 
Daarvoor zijn diverse maatregelen nodig waarvoor vooral de waterbeheerders aan de lat staan. 
Maar ook de watergebruikers zullen een bijdrage moeten leveren om vraag en aanbod van zoet 
water in evenwicht te houden. De waterschappen en provincies zijn hierover in gesprek met 
gebruikers en gemeenten over verbeteringen in de beschikbaarheid van zoet water en de 
wederzijdse verantwoordelijkheden. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen door 
bijvoorbeeld de uitkomsten van deze gesprekken vast te leggen in hun ruimtelijke plannen. 

Deltaprogramma - Ruimtelijke adaptatie 
In de regio Zuidwestelijke Delta zijn verschillende initiatieven gestart om de inrichting van onze 
leefomgeving klimaatbestendig te maken. Daarmee wordt beoogd om beter opgewassen te zijn 
tegen teveel (hoosbuien en overstromingen) of juist te weinig water (droogte) en warmte 
(hittestress). 
Klimaatbestendig handelen is logisch bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, 
maar ook bij renovatie van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen en bij 
wegonderhoud. 

De Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater 
Dijken, dammen, inpoldering, peilbeheer en vaargeulverruiming houden ons land veilig, leefbaar en 
economisch vitaal. Keerzijde is dat ze de ecologische kwaliteit hebben aangetast en met name in 
de Deltawateren is dat goed merkbaar. De Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater biedt een 
kans en handvat voor een aanpak van deze waterkwaliteitsproblemen in samenhang met de 
opgave voor natuur en klimaat. In de Verkenning Grote Wateren onderzoekt Rijkswaterstaat in 
opdracht van het ministerie van IenM (DG Ruimte en Water) en het ministerie van Economische 
Zaken (Directie Natuur) de samenhangende opgave voor natuur en ecologie in de grote wateren. 
Die verkenning levert onderbouwing voor de beslissing van de nieuwe bewindslieden later dit jaar 
over de ambitie van het Rijk. Daarvoor is er op landelijke schaal behoefte aan een samenhangende 
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aanpak waarin kansen, urgentie en prioriteiten samenkomen. Wat betreft nut en noodzaak is -
naast ecologische argumenten als wettelijke doelen voor de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 -
onderbouwing gezocht in (i) het vergroten van vergunbare milieugebruiksruimte voor de regionale 
economie, en (ii) klimaatadaptatie. De urgentie van de maatregelen verschilt per watersysteem. Zo 
kan bij Grevelingen en Volkerak-Zoommeer -mits de financiering rondkomt - de uitvoering snel 
starten omdat de politiek-bestuurlijke besluitvorming vergevorderd is als uitvloeisel van de 
Voorkeursstrategie en het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta. 

Wat betekent de Zuidwestel i jke Delta voor de gemeente? 
Uitvoering van de maatregelen op bovenstaande thema's heeft impact op de fysieke leefomgeving 
van uw gemeente. Door de kennis en bevoegdheden op het gebied van Ruimtelijke Ordening van 
gemeenten - van integrale gebiedsontwikkeling en (stedelijk) waterbeheer - speelt ze een 
belangrijke rol in het verbinden van opgaven ten aanzien van water, klimaat en ruimtelijke 
ordening. Nieuwe onderwerpen vragen aandacht: hoe draagt uw gemeente bij aan de akkoorden 
van Parijs, welke nieuwe ontwikkelingen stimuleert u en hoe gaat u om met de toenemende vraag 
voor ruimte voor economische ontwikkeling en het in stand houden van het natuurlijk kapitaal? 
Kunt u rust, ruimte én dynamiek in een goede balans brengen met welvaart en welzijn? 

Ruimtelijke plannen gemeenten verbinden met de opgaven 
Bij het uitvoeren van maatregelen zoals het versterken van dijken is het belangrijk dat gemeenten 
zich niet alleen bewust zijn van de risico's, maar ook van de kansen. Kansen om het versterken 
van dijken te verbinden met eigen ruimtelijke plannen. Het uitvoeren van grote werken betekent 
mogelijk overlast tijdens het aanleggen en verandert de omgeving en het uitzicht, maar het kan 
ook kansen opleveren, bijvoorbeeld voor de economie, recreatie, woningbouw en natuur. Weten 
wanneer maatregelen uitgevoerd worden en daarmee actief verbonden raken, kan veel ruimtelijke 
kwaliteit opleveren. Op dit vlak is er binnen de regio een goede samenwerking tussen Rijk, 
provincies, waterschappen en gemeenten. Een mooi voorbeeld hiervan is het programma Meer Met 
Dijken Doen van de provincie Zeeland. Binnen dit programma gaan gemeenten, waterschap en de 
Provincie in een vroeg stadium op zoek naar afstemming en meekoppelkansen op locaties waar 
vanuit de waterveiligheidsopgave maatregelen uitgevoerd moeten worden. Dit heeft onder meer 
meekoppelkansen bij Sint-Annaland (Tholen) en Hansweert en Yerseke (Zuid-Beveland) 
opgeleverd. 

Het is belangrijk dat gemeenten bij de inrichting ook rekening houden met de mogelijkheid dat een 
dijk kan doorbreken. Met de juiste ruimtelijke inrichting kan de schade beperkt blijven. Ten slotte 
spelen gemeenten een belangrijke rol in de communicatie naar haar burgers en bij de 
crisisbeheersing mocht er onverhoopt een calamiteit optreden. 

Robuust en klimaatbestendig inrichten 
Gemeenten worden gevraagd om in de komende jaren, samen met waterschappen, provincies en 
andere experts, een klimaatstresstest uit te voeren om in kaart te brengen wat de impact is van 
wateroverlast (hevige regenbuien), hitte, droogte en overstromingen en wat mogelijke 
maatregelen kunnen zijn. De provincie Zuid-Holland heeft het initiatief genomen om hierover op 
Goeree-Overflakkee het gesprek aan te gaan met de gemeente en het waterschap via periodieke 
agendering van dit onderwerp op de bestuurlijke tafel ruimte. Kansen liggen in het 'meekoppelen' 
van maatregelen met andere transitieopgaven: energietransitie, (her-)inrichting van de openbare 
buitenruimte etc. en in het verbinden met (semi-)private partijen als woningbouwcooperaties, 
groenbeheerders etc. Meer informatie over het onderwerp ruimtelijke adaptatie kunt u vinden in de 
klimaatatlas van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/klimaatatlas. 

Ook kunnen gemeenten en burgers maatregelen nemen om de wateroverlast door hevige 
regenbuien te beperken. Bijvoorbeeld door ruimte te maken voor water in openbaar groen en op 
straten door verlaagde straatprofielen. Ook hebben gemeenten een zorgplicht voor grondwater 
over- en onderlast in het openbaar gebied. 

De gevolgen bij langdurige droogte nemen toe; denk hierbij aan versnelde bodemdaling, 
funderingsschade en schade aan constructies door dalende grondwaterstanden. 

Verbinden met andere opgaven 
Vaak is het niet efficiënt en niet effectief om voor bijvoorbeeld alleen wateroverlast de straat 'open 
te breken'. Er spelen veelal ook andere ruimtelijke opgaven, zoals (groot) onderhoud van 
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gebouwen, de openbare ruimte, groen- en infrastructuur, de energietransitie en de transitie naar 
een circulaire economie. Ook trekt de vraag naar nieuwbouw naar verwachting aan. Hierbij kunnen 
kansen voor een klimaatbestendige inrichting worden benut. 

Tot slot 
Zoals u leest is de Zuidwestelijke Delta op stoom om de inwoners van deze regio nu en in de 
toekomst te beschermen tegen (hoog)water, te zorgen voor voldoende zoet water en te werken 
aan een klimaatbestendige en ecologisch veerkrachtige inrichting. Gemeenten vervullen hierbij 
een belangrijke en veelzijdige rol. Zowel op bestuurlijk als ambteli jk niveau nemen zij actief deel. 
We hopen dat u beseft dat we ons in de Zuidwestelijke Delta niet aan het water kunnen onttrekken 
en u de noodzakelijke acties en kansen voor uw gemeente ziet en deze in uw 
verkiezingscampagne gaat opnemen. 

Wilt u meer weten over de Zuidwestelijke Delta in de regio of specifiek voor uw gemeente, dan 
kunt u terecht op de website van de Zuidwestelijke Delta í www.zwdelta.nh en voor eventuele 
verdere info contact opnemen met Leo Adriaanse, programmamanager van het Deltaprogramma 
Zuidwestelijke Delta (06-21274706, leo.adriaanse@rws.nh of . Algemene informatie over nationale 
Deltaprogramma vindt u op de site van de Deltacommissaris (www.deltacommissaris.nl). 
Specifieke informatie over projecten en initiatieven van de partijen in de regio kunt u bekijken via 
www.zwdelta.nl/proiecten en is veelal beschikbaar op de websites van die partijen. We wensen u 
veel succes in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. 

Met vriendelijke groet, 
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