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Waterveiligheid is een continue opgave waaraan Nederland werkt. De huidige aanpak van 
dijkversterkingen volstaat, maar kansen om meer te doen met andere ruimtelijke opgaven worden 
maar moeizaam benut.  Het op elkaar afstemmen van beide soorten ontwikkelingen biedt echter 
niet alleen (ruimtelijke) meerwaarde, maar vergroot ook de toekomstrobuustheid van een gebied en 
kan leiden tot aanzienlijke kostenreductie op korte en lange termijn. 

Onderzoek binnen het Corporate Innovatie Programma van Rijkswaterstaat biedt meer inzicht in 
de mogelijkheden van een integrale en flexibele aanpak van dijkversterking. In deze flyer wordt deze 
aanpak beschreven om koppelkansen te creëren in het gebied rondom de waterkering en afstemming 
tussen waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken.

Welke financiële aandachts-
punten zijn belangrijk?Welke organisatorische 

aandachtspunten zijn er?

Welke kansen en belemmeringen 
komen hierbij kijken?

Twee mogelijke arrangementen worden voorgesteld:
• Kunnen de waterveiligheidsopgave en de ruimtelijke ontwikkeling 

niet in tijd op elkaar afgestemd worden? Zie dan SYNCHRONISEREN
• Kunnen de waterveiligheidsopgave en de ruimtelijke ontwikkeling 

niet in tijd op elkaar afgestemd worden? Zie dan ANTICIPEREN

Welke beleidsinstrumenten 
kunnen dit ondersteunen?

Welke ruimtelijke 
mogeijkheden zijn er?
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Kunnen de waterveiligheidsopgave en de ruimtelijke ontwikkeling op hetzelfde moment in tijd 
aangepakt worden, met andere woorden gesynchroniseerd worden? Dan is een integrale aanpak 
mogelijk, welke niet alleen financiele voordelen kan bieden op de korte en lange termijn, maar ook 
kan bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en toekomstrobuustheid van een gebied. 

Als beide opgaven niet in tijd samenvallen, kan overwogen worden of een van beide flexibel in tijd 
is en opgeschoven kan worden, zodat beide ontwikkelingen toch samenvallen. Afhankelijk van de 
urgentie van de waterveiligheidsopgave zal dan wel deze, dan wel een RO opgave het uitgangspunt 
zijn voor synchronisatie zijn. De mate waarin een opgave kan verschuiven in tijd verschilt per 
opgave. Opgaven met een beperkte flexibiliteit, zoals een dijkversterking, bepalen met name de 
bandbreedte van meekoppelkansen. Als het niet mogelijk is om beide opgaven in tijd op elkaar af te 
stemmen, zie dan ANTICIPEREN.

Voor het integraal aanpakken van de waterveiligheidsopgave met de ruimtelijke ordeningsopgaven 
moeten een aantal stappen doorlopen worden. Belangrijk hierin is met name de inventarisatie van 
de opgaven die er op alle verschillende lagen liggen of waarschijnlijk zijn.

De volgende stappen zijn te onderscheiden:
1. Alle opgaven in kaart brengen- agenda’s afstemmen.
2. Waar zit overlap in de planningen – zijn sommige al gelijktijdig?
3. Welke opgaven zijn mogelijk te synchroniseren, en hoe doe je dit?

Afhankelijk van het aantal opgaven dat te synchroniseren valt, zal de uiteindelijke integrale opgave 
variëren van een redelijk traditionele dijkversterking waarbij kabels en leidingen en bijvoorbeeld een 
fietspad tegelijkertijd worden aangepakt, tot een volledig geïntegreerd ontwerp voor een dijk met 
bijvoorbeeld een autoweg door de dijk heen, bebouwing erlangs en erop.

Synchroniseren

KANSEN BELEMMERINGEN

De samenwerking van overheden met lokale 
private partijen levert gebiedseigen oplos-
singen. De unieke locatie wordt zo benut en 
draagt bij aan de identiteit van een stad of 
streek. In een constructieve samenwerking 
kunnen ook tegenstrijdige belangen verenigd 
worden en daarmee draagvlak voor de aanpak. 
Hiermee kan vanuit een breder maatschap-
pelijke motivatie besluitvorming gestroomlijnd 
worden. Met de koppeling van beleidsambities 
(dijkversterking) aan gebiedsurgenties (lokale 
initiatieven) wordt meerwaarde gecreëerd.

Het koppelen van opgaven kent een gezamenlijk motivatie  
tussen de partijen maar zal ook individuele concessies vragen.  
Projecten verschuiven in tijd en vergroten qua scope kan 
(bestuurlijke) weerstand oproepen binnen de organisaties. De 
urgentie van wateropgaven biedt vaak die ruimte niet. Met een 
integrale aanpak worden afhankelijkheden gecreëerd met en  
tussen derden. Betrokkenheid van verschillende partijen vraagt  
om een goede samenwerking en dit kan ten koste gaan van de  
snelheid en sturingsmogelijk-heden. Afstemming, eigen interne  
besluitvormingsprocedures en verantwoording, eigen financie- 
ringsregels en technische eisen leveren veel spanningen.Er kan  
ook sprake zijn van spanning tussen individueel en collectief  
belang.
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Synchroniseren - Ruimtelijke modellen
Arrangement A. Mogelijke ruimtelijke modellen

 Benutting ondergrondse ruimte
De ruimte onder de dijk kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld 
verkeersfuncties, zoals een parkeergarage of autoweg. Dit biedt 
ruimte op de dijk voor andere functies, zoals recreatie of langzaam 
verkeer. Gezien de benodigde investeringen is dit arrangement 
alleen geschikt voor stedelijk gebied, waar de investering 
gekoppeld kan worden aan andere ruimtelijke ontwikkelingen. 

Adaptieve integrale waterkering
De adaptieve integrale waterkering is met name geschikt in (hoog-)stedelijke gebieden.  De waterkering en bebouwing zijn 
volledig geintegreerd, waarbij de bebouwing dusdanig is vormgegeven dat de begange grond een waterkerende functie kan 
vervullen. Daarnaast kunnen toegangen en vluchtroutes verhoogd worden aangebracht zodat het gebouw ook bij (extreem) 
hoge waterstanden te gebruiken is. 

Integrale deltadijk
De klimaatdijk is dusdanig gedimensioneerd dat deze niet kan doorbreken. De ruimte die hierdoor ontstaat kan gebruikt worden 
voor verweving van functies. Verschillende ruimtelijke arrangementen zijn mogelijk in stedelijk gebied: een nieuw maaiveld kan 
aangelegd worden met daaronder bijvoorbeeld een parkeergarage, of verschillende plateaus kunnen gecreëerd worden met 
daarop bebouwing in verschillende niveaus. 

Integrale aanpak standaard multifunctionele dijk
De meeste dijken zijn multifunctioneel van aard: 
waterkeringen worden van oudsher gecombineerd 
met bijvoorbeeld infrastructuur en landbouw of 
veeteelt. Bij een integrale aanpak is het van belang om 
opgaven binnen deze functies op en rond de dijk 
tegelijk met de waterkering aan te pakken. 

STEDELIJK GEBIED LANDELIJK GEBIED

Arrangement A. Mogelijke ruimtelijke modellen

 Benutting ondergrondse ruimte
De ruimte onder de dijk kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld 
verkeersfuncties, zoals een parkeergarage of autoweg. Dit biedt 
ruimte op de dijk voor andere functies, zoals recreatie of langzaam 
verkeer. Gezien de benodigde investeringen is dit arrangement 
alleen geschikt voor stedelijk gebied, waar de investering 
gekoppeld kan worden aan andere ruimtelijke ontwikkelingen. 

Adaptieve integrale waterkering
De adaptieve integrale waterkering is met name geschikt in (hoog-)stedelijke gebieden.  De waterkering en bebouwing zijn 
volledig geintegreerd, waarbij de bebouwing dusdanig is vormgegeven dat de begange grond een waterkerende functie kan 
vervullen. Daarnaast kunnen toegangen en vluchtroutes verhoogd worden aangebracht zodat het gebouw ook bij (extreem) 
hoge waterstanden te gebruiken is. 

Integrale deltadijk
De klimaatdijk is dusdanig gedimensioneerd dat deze niet kan doorbreken. De ruimte die hierdoor ontstaat kan gebruikt worden 
voor verweving van functies. Verschillende ruimtelijke arrangementen zijn mogelijk in stedelijk gebied: een nieuw maaiveld kan 
aangelegd worden met daaronder bijvoorbeeld een parkeergarage, of verschillende plateaus kunnen gecreëerd worden met 
daarop bebouwing in verschillende niveaus. 

Integrale aanpak standaard multifunctionele dijk
De meeste dijken zijn multifunctioneel van aard: 
waterkeringen worden van oudsher gecombineerd 
met bijvoorbeeld infrastructuur en landbouw of 
veeteelt. Bij een integrale aanpak is het van belang om 
opgaven binnen deze functies op en rond de dijk 
tegelijk met de waterkering aan te pakken. 

STEDELIJK GEBIED LANDELIJK GEBIED

Arrangement A. Mogelijke ruimtelijke modellen

 Benutting ondergrondse ruimte
De ruimte onder de dijk kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld 
verkeersfuncties, zoals een parkeergarage of autoweg. Dit biedt 
ruimte op de dijk voor andere functies, zoals recreatie of langzaam 
verkeer. Gezien de benodigde investeringen is dit arrangement 
alleen geschikt voor stedelijk gebied, waar de investering 
gekoppeld kan worden aan andere ruimtelijke ontwikkelingen. 

Adaptieve integrale waterkering
De adaptieve integrale waterkering is met name geschikt in (hoog-)stedelijke gebieden.  De waterkering en bebouwing zijn 
volledig geintegreerd, waarbij de bebouwing dusdanig is vormgegeven dat de begange grond een waterkerende functie kan 
vervullen. Daarnaast kunnen toegangen en vluchtroutes verhoogd worden aangebracht zodat het gebouw ook bij (extreem) 
hoge waterstanden te gebruiken is. 

Integrale deltadijk
De klimaatdijk is dusdanig gedimensioneerd dat deze niet kan doorbreken. De ruimte die hierdoor ontstaat kan gebruikt worden 
voor verweving van functies. Verschillende ruimtelijke arrangementen zijn mogelijk in stedelijk gebied: een nieuw maaiveld kan 
aangelegd worden met daaronder bijvoorbeeld een parkeergarage, of verschillende plateaus kunnen gecreëerd worden met 
daarop bebouwing in verschillende niveaus. 

Integrale aanpak standaard multifunctionele dijk
De meeste dijken zijn multifunctioneel van aard: 
waterkeringen worden van oudsher gecombineerd 
met bijvoorbeeld infrastructuur en landbouw of 
veeteelt. Bij een integrale aanpak is het van belang om 
opgaven binnen deze functies op en rond de dijk 
tegelijk met de waterkering aan te pakken. 

STEDELIJK GEBIED LANDELIJK GEBIED

Arrangement A. Mogelijke ruimtelijke modellen

 Benutting ondergrondse ruimte
De ruimte onder de dijk kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld 
verkeersfuncties, zoals een parkeergarage of autoweg. Dit biedt 
ruimte op de dijk voor andere functies, zoals recreatie of langzaam 
verkeer. Gezien de benodigde investeringen is dit arrangement 
alleen geschikt voor stedelijk gebied, waar de investering 
gekoppeld kan worden aan andere ruimtelijke ontwikkelingen. 

Adaptieve integrale waterkering
De adaptieve integrale waterkering is met name geschikt in (hoog-)stedelijke gebieden.  De waterkering en bebouwing zijn 
volledig geintegreerd, waarbij de bebouwing dusdanig is vormgegeven dat de begange grond een waterkerende functie kan 
vervullen. Daarnaast kunnen toegangen en vluchtroutes verhoogd worden aangebracht zodat het gebouw ook bij (extreem) 
hoge waterstanden te gebruiken is. 

Integrale deltadijk
De klimaatdijk is dusdanig gedimensioneerd dat deze niet kan doorbreken. De ruimte die hierdoor ontstaat kan gebruikt worden 
voor verweving van functies. Verschillende ruimtelijke arrangementen zijn mogelijk in stedelijk gebied: een nieuw maaiveld kan 
aangelegd worden met daaronder bijvoorbeeld een parkeergarage, of verschillende plateaus kunnen gecreëerd worden met 
daarop bebouwing in verschillende niveaus. 

Integrale aanpak standaard multifunctionele dijk
De meeste dijken zijn multifunctioneel van aard: 
waterkeringen worden van oudsher gecombineerd 
met bijvoorbeeld infrastructuur en landbouw of 
veeteelt. Bij een integrale aanpak is het van belang om 
opgaven binnen deze functies op en rond de dijk 
tegelijk met de waterkering aan te pakken. 

STEDELIJK GEBIED LANDELIJK GEBIED

Integrale aanpak standaard multi- 
functionele dijk 
De meeste dijken zijn multifunctioneel van 
aard: waterkeringen worden van oudsher 
gecombineerd met bijvoorbeeld infrastruc- 
tuur en landbouw of veeteelt. Bij een integrale 
aanpak is het van belang om opgaven binnen 
deze functies op en rond de dijk tegelijk met  
de waterkering aan te pakken.

Adaptieve integrale waterkering
De adaptieve integrale waterkering is 
met name geschikt in (hoog-)stedelijke 
gebieden.  De waterkering en bebouwing 
zijn volledig geintegreerd, waarbij de 
bebouwing dusdanig is vormgegeven 
dat de begange grond een waterkerende 
functie kan vervullen. Daarnaast 
kunnen toegangen en vluchtroutes 
verhoogd worden aangebracht zodat 
het gebouw ook bij (extreem) hoge 
waterstanden te gebruiken is. 

Integrale deltadijk
De klimaatdijk is dusdanig gedimensioneerd dat deze niet kan doorbreken. De ruimte die hierdoor ontstaat 
kan gebruikt worden voor verweving van functies. Verschillende ruimtelijke arrangementen zijn mogelijk in 
stedelijk gebied: een nieuw maaiveld kan aangelegd worden met daaronder bijvoorbeeld een parkeergarage, 
of verschillende plateaus kunnen gecreëerd worden met daarop bebouwing in verschillende niveaus.

Benutting ondergrondse ruimte
De ruimte onder de dijk kan gebruikt worden voor 
bijvoorbeeld verkeersfuncties, zoals een parkeergarage 
of autoweg. Dit biedt ruimte op de dijk voor andere 
functies, zoals recreatie of langzaam verkeer. Gezien de 
benodigde investeringen is dit arrangement alleen geschikt 
voor stedelijk gebied, waar de investering gekoppeld 
kan worden aan andere ruimtelijke ontwikkelingen.
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Synchroniseren - Aandachtspunten

Voorbeeldprojecten

JURIDISCH FINANCIEEL ORGANISATORISCH

•  De Omgevingsvisie (uit 

Omgevingswet) is een in-

strument dat verschillende 

publieke ambities kan ver-

ankeren in een afgestemd 

integraal beleidsdocument 

• Het Projectbesluit is 

een instrument waarmee 

projecten met een alge-

meen publiek belang tot 

uitvoering gebracht kunnen 

worden met een verplichte 

‘Elverdingaanpak’. Deze 

aanpak verzekert een brede 

voor-verkenning van alle 

belanghebbenden. Hierdoor 

is een integrale scope in de 

uitvoering mogelijk. 

• Het synchroniseren van de ver-

schillende financieringsstromen 

kent in het huidige stelsel nog een 

stevige belemmering.Flexibiliteit 

wordt als zeer beperkt ervaren 

omdat de opgave binnen een be-

paald tijdsbestek en op basis van 

doelmatigheid gerealiseerd moet 

worden.

• Bij een gebiedsgerichte aanpak 

ontstaan er echter wel kansen voor 

het koppelen van exploitaties. 

Hiervoor moeten naast de kosten 

ook de baten in beeld gebracht 

worden. Een integrale aanpak 

vraagt om een positieve prikkel 

en een proactieve houding van 

de partijen.

•  Een inhoudelijke motivatie voor, en bestuurlijke 

erkenning en ondersteuning van, een integrale 

aanpak is nodig en moet helder gecommuni-

ceerd (kunnen) worden naar de betrokkenen, 

ook naar bewoners. Ook een integrale proces-

manager en een bestuurlijke vlaggendrager zijn 

essentieel. 

• De samenwerking tussen publieke partijen  

kan worden vastgelegd in een samenwerkings- 

overeenkomst of bestuursovereenkomst. In 

vergaande samenwerking met private partijen 

kan aan verschillende PPS-vormen gedacht 

worden. Overheden en initiatiefnemers kunnen 

ook in convenanten, op basis van vrijwillig-

heid en gelijkwaardigheid, afspraken maken 

over de te realiseren initiatieven. Het water-

schap heeft echter een opstalaansprakelijkheid 

voor waterkeringen die in hun bezit zijn. 

Scheveningen
De zwakke schakel in de kustverdediging die de boulevard van Scheveningen vormt wordt aangepakt 
door middel van een (onzichtbare) dijk in de boulevard. Deze versterking wordt door de gemeente 
aangegrepen als gelegenheid om de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving te verbeteren in de vorm 
van een bouwcombinatie - dit leidt tot een kostenreductie van 10 procent op de bouwsom.
Water keren en combineren, 2013. Deltares / AT Osborne
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Zuidwestelijke Randweg Gouda
Bij Gouda wordt de nieuwe Zuidwestelijke Randweg deels aangelegd op een buitendijks talud. Het 
talud vormt tegelijkertijd de nieuwe primaire waterkering, ter vervanging van de oude dijk die 
niet langer aan de eisen voldoet. Deze combinatie levert zowel besparingen op in aanleg als in het 
onderhoud van weg en kering.
Water keren en combineren, 2013. Deltares / AT Osborne

Hamburg HafenCity
Bij het woon- en werkgebied van HafenCity in Hamburg zijn parkeren en werken beneden een bepaald 
peil toegestaan, maar wonen niet - dit omdat tijdens een stormvloed het waterpeil in korte tijd 
snel kan stijgen.  Maatregelen als vloedbestendige sokkels, gepantserd glas bij ramen, mechanische 
luiken en evacuatieroutes laten dit gebied als waterkering én woon- en werkgebied functioneren. 
Water keren en combineren, 2013. Deltares / AT Osborne
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Als de opgaven niet in tijd gesynchroniseerd kunnen worden, is het nog steeds wenselijk om 
waterveiligheid en gebiedsontwikkeling op elkaar af te stemmen. In dit geval komt een andere 
vorm van flexibiliteit naar boven: anticiperen. Anticiperen staat voor het treffen van (korte 
termijn) maatregelen die inspelen op toekomstige opgaven. Bij het uitwerken en uitvoeren van 
de waterveiligheidsopgave kan er vooruitgeblikt worden op toekomstige (verwachte) ruimtelijke 
ordeningsopgaven, of een gebiedsontwikkeling kan anticiperen op een toekomstige dijkversterking.

Een belangrijke overweging hierbij is op welke termijn de waterveiligheidsopgave speelt. Deze 
wordt als uitgangspunt genomen omdat deze in het algemeen als het meest urgent gezien wordt, 
en de urgentie daarvan in grote mate de flexibiliteit van meekoppelen bepaalt. Drie situaties 
worden onderscheiden, elk met hun eigen aandachtspunten en mogelijke oplossingsrichtingen: een 
waterveiligheidsopgave op korte termijn, op middellange termijn en op lange termijn. In elk van de 
drie zijn onderstaande stappen te onderscheiden:
1. Alle opgaven in kaart brengen- agenda’s afstemmen.
2. Zijn planningen te synchroniseren?
3. Zo nee, op welke opgaven kun je anticiperen en hoe pak je dit op?

De volgende aandachtspunten gelden voor elk van de drie situaties: 

Anticiperen

JURIDISCH FINANCIEEL ORGANISATORISCH

•  de Omgevingsvisie (uit Omge- 

vingswet) is een instrument dat 

verschillende publieke ambities 

kan verankeren in een afgestemd 

integraal beleidsdocument.  

•  ook biedt de Omgevingswet het 

instrument van de Omgevingsver-

ordening. Hierin kunnen juridisch 

bindende normen vastgelegd 

worden. In deze verordening 

kunnen heldere spelregels en 

randvoorwaarden voor beheer, 

ontwikkeling en uitbreiding van de 

kering vastgelegd worden, die als 

uitgangspunt dienen voor vergun-

ningverlening. Door een om-

gevingsverordening met alle 

partijen (gemeenten, waterschap, 

provincie en Rijk) af te stemmen, 

ontstaat er een proactieve en posi- 

tieve houding over het koppelen 

van een waterveiligheidsopgave 

en ruimtelijke ontwikkelingen.

• Het synchroniseren van de verschil-

lende financieringsstromen kent in 

het huidige stelsel nog een stevige  

belemmering.Flexibiliteit wordt als 

zeer beperkt ervaren omdat de op-

gave binnen een bepaald tijdsbestek 

en op basis van doelmatigheid gerea- 

liseerd moet worden.

• Bij een gebiedsgerichte aanpak 

ontstaan er echter wel kansen voor 

het koppelen van exploitaties. 

Hiervoor moeten naast de kosten ook 

de baten in beeld gebracht worden. 

Een integrale aanpak vraagt om een 

positieve prikkel en een proactieve 

houding van de partijen.

• een business case kan ontwikkeld 

worden waarbij de investering wordt 

afgezet tegenover de levensduur met 

afschrijvingstermijnen 

• een kansenfonds bij het waterschap 

is een mogelijk financieel instrument, 

gefinancierd door dijkexploitatie

• Bij een samenwerking tussen water-

schap en gemeente is er sprake van 

een ander uitgangspunt: ‘wat heeft de 

waterkering nodig’ tegenover ‘wat heeft 

de ruimte nodig’, met bijbehorende be- 

langen en perspectieven

• Als opgaven niet synchroon lopen 

blijft een integrale aanpak lastig. Een 

gezamenlijke visie op dijkringniveau 

is dan een handig instrument dat een 

gebiedseigen perspectief kan bieden 

met bijdragen van publieke én private 

partijen. 

• Er ontstaat een steeds breder besef dat 

ruimtelijke inpassing en multifunctiona- 

liteit ‘open’ werkvormen, transparante 

communicatie en andere verantwoorde- 

lijkheden met zich meedraagt. Tegelijk-

ertijd mogen projecten geen overschrij- 

ding in tijd en/of geld kennen. Er moet 

een nieuwe balans gevonden worden tus-

sen enerzijds een ‘verrijkend’ proces en 

anderzijds een ‘beheerst’ project.



Anticiperen - Waterveiligheidsopgave op korte termijn

Bij anticiperen komen de waterveiligheidsopgave en de ruimtelijke ontwikkeling in tijd niet overeen. De 
volgende twee pagina’s beschrijven een aanpak voor een situatie waarbij de waterveiligheidsopgave 
op de korte termijn ligt. Een belangrijke vraag die dan gesteld moet worden is of deze opgave 
eventueel uitgesteld kan worden door het treffen van tijdelijke veiligheidsvoorzieningen - zodat 
deze alsnog in tijd gelijkgeschakeld kan worden met de ruimtelijke ontwikkeling. Als dit niet kan, is 
het belangrijk zo goed mogelijk te anticiperen op de ruimtelijke ontwikkeling door werk met werk te 
maken. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het meenemen van grondwerk, terpen en erfaansluitingen.   

KANSEN BELEMMERINGEN

Op het moment dat er een waterveiligheidsopgave 
actueel is maar een directe koppeling met de ruimte- 
lijke opgaven niet mogelijk is dan kan geanticipeerd  
worden op drie manieren: 

• Uitstellen van de wateropgaven door het nemen van 
voorzieningen om tijdelijke ‘veiligheidstekorten’ op 
te vangen. Hierbij kun je aan verschillende vormen 
denken van zandzak tot tijdelijke constructies. 

• Faciliteren van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen 
door beleidsruimte en fysieke ruimte mogelijk te 
maken (werk met werk): bijvoorbeeld het meenemen 
van grondwerk, terpen en erfaansluitingen. Dit zijn  
vaak incidentele maatregelen waarbij met enige zeker- 
heid geanticipeerd kan worden op ruimtelijke ontwik- 
kelingen. 

• Openstaan voor de ruimtelijke context levert kansen  
op en kan ‘dubbelwerk’ voorkomen.

• De motivatie om de waterveiligheidsop-
gave uit te stellen dan wel de scope van de 
opgave te verruimen zal altijd kosten met 
zich meebrengen. Deze kosten gaan voor 
de baat uit en slaan bij een andere partij 
neer. Afstemming en financiële afspraken 
moeten deze belemmering overbruggen. 

• Voorwaarde om te kunnen anticiperen is  
kennis van elkaars opgave. In de praktijk  
zijn publieke partijen onderling slecht op de  
hoogte van elkaars agenda en komen private  
initiatieven vaak op het laatste moment  
boven water. 

• Het waterschap kan de gemeente publiek- 
rechtelijk gezien geen juridisch dwingende  
richtlijnen mee geven over een RO-opgave  
die plaats moet vinden ná een waterveilig- 
heidsopgave.

Voorbeeldproject

Klimaatdijk Streefkerk
Bij de klimaatdijk Streefkerk is het uitgangspunt dat de gemeente en het waterschap de 
dijkversterking en de centrumontwikkeling van Streefkerk op elkaar afstemmen, met behoud van de 
eigen verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de publieke taak.  Voor de planologische inpassing 
vande betreffende ruimtelijke ontwikkelingen op en rond de klimaatdijk wordt een afzonderlijk RO-
spoor gevolgd. De aankomende dijkversterking anticipeert echter op deze ontwikkelingen. 
Projectplan Dijkversterking Kinderdijk -Schoonhovenseveer, Waterschap Rivierenland
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KANSEN
- synergie, werk met werk 
- uitstellen van de 
wateropgaven door het 
nemen van voorzieningen om 
tijdelijke ‘veiligheidstekorten’ 
op te vangen
- faciliteren van toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen 
door beleidsruimte en fysieke 
ruimte mogelijk te maken 

BELEMMERINGEN
- bijkomende kosten gaan 
voor de baat uit en komen bij 
een andere partij terecht
- (publieke) partijen zijn 
slecht op de hoogte van 
elkaars agenda
- waterschap kan de 
gemeente publiekrechtelijk 
gezien geen juridisch 
dwingende richtlijnen mee 
geven over een RO-opgave 
die plaats moet vinden ná 
een waterveiligheidsopgave

JURIDISCH
- Omgevingsvisie als mogelijk 
juridisch instrument voor 
meer integraliteit
- omgevingsverordening (met 
juridisch bindende normen) 
zou afgestemd moeten 
worden met gemeenten, 
waterschap, provincie en Rijk

FINANCIEEL
- anticiperen op toekomstige 
opgaven van een andere 
partij kent vanuit �nancieel 
oogpunt geen prikkel
- een businesscase kan 
ontwikkeld worden waarbij 
de investering wordt afgezet 
tegenover de levensduur met 
afschrijvingstermijnen 
- kansenfonds bij waterschap 
zou een optie zijn, 
ge�nancierd door 
dijkexploitatie

ORGANISATORISCH
- waterschap en gemeente 
kijken allebei op eigen manier 
naar de (integrale) opgave
- op dijkringniveau zou een 
gezamenlijk visie ontwikkeld 
moeten worden 
- gezien de dynamiek en 
complexiteit van de opgave is 
(transparante) communicatie
belangrijk
- balans moet gevonden worden 
tussen een ‘verrijkend’ proces en 
een ‘beheerst’ project

MOGELIJKE RUIMTELIJKE MODELLEN

Arrangement B1. Overzicht

Beslissingsboom
niet 
waarschijnlijk

niet relevant in 
dit kader

niet 
waarschijnlijk

Waterveiligheids- 
opgave?

Waterveiligheids- 
opgave?

Waterveiligheids- 
opgave?

JA

NEE JA

NEE 0-12 jaar

NEE

JA

Anticiperen op toekomstige ruimtelijke opgaven

Uitgangspunt: er ligt een 
waterveiligheidsopgave

Is de termijn van de RO of de WV 
opgave �exibel?

Liggen er opgaven vanuit de 
ruimtelijke ordening?

Overweeg tijdelijke functies Zie arrrangement A. 
Synchroniseren

Op welke termijn ligt de 
waterveiligheidsopgave? 

Kan de waterveiligheidsopgave 
uitgesteld worden door tijdelijke 
veiligheidsvoorzievningen te 
tre�en? 

Zie 2. Werk met werk maken

Tref deze voorzieningen (zie 1. 
Voorzieningen i.v.m. tijdelijke 
veiligheidstekorten) en zie 
Arrangemenet A. Synchroniseren
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uitstellen van de wateropgaven door het nemen 
van voorzieningen om tijdelijke 
‘veiligheidstekorten’ op te vangen. Hierbij kun je 
aan verschillende vormen denken van zandzak 
tot tijdelijke constructies zoals getoond in deze 
illustratie. 

faciliteren van toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen door beleidsruimte en fysieke 
ruimte mogelijk te maken (werk met werk): 
bijvoorbeeld het meenemen van grondwerk, 
terpen en erfaansluitingen. Dit zijn vaak 
incidentele maatregelen waarbij met enige 
zekerheid geanticipeerd kan worden op 
ruimtelijke ontwikkelingen.

Voorzieningen i.v.m. tijdelijke veiligheidstekorten

Werk met werk maken

KANSEN
- synergie, werk met werk 
- uitstellen van de 
wateropgaven door het 
nemen van voorzieningen om 
tijdelijke ‘veiligheidstekorten’ 
op te vangen
- faciliteren van toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen 
door beleidsruimte en fysieke 
ruimte mogelijk te maken 

BELEMMERINGEN
- bijkomende kosten gaan 
voor de baat uit en komen bij 
een andere partij terecht
- (publieke) partijen zijn 
slecht op de hoogte van 
elkaars agenda
- waterschap kan de 
gemeente publiekrechtelijk 
gezien geen juridisch 
dwingende richtlijnen mee 
geven over een RO-opgave 
die plaats moet vinden ná 
een waterveiligheidsopgave

JURIDISCH
- Omgevingsvisie als mogelijk 
juridisch instrument voor 
meer integraliteit
- omgevingsverordening (met 
juridisch bindende normen) 
zou afgestemd moeten 
worden met gemeenten, 
waterschap, provincie en Rijk

FINANCIEEL
- anticiperen op toekomstige 
opgaven van een andere 
partij kent vanuit �nancieel 
oogpunt geen prikkel
- een businesscase kan 
ontwikkeld worden waarbij 
de investering wordt afgezet 
tegenover de levensduur met 
afschrijvingstermijnen 
- kansenfonds bij waterschap 
zou een optie zijn, 
ge�nancierd door 
dijkexploitatie

ORGANISATORISCH
- waterschap en gemeente 
kijken allebei op eigen manier 
naar de (integrale) opgave
- op dijkringniveau zou een 
gezamenlijk visie ontwikkeld 
moeten worden 
- gezien de dynamiek en 
complexiteit van de opgave is 
(transparante) communicatie
belangrijk
- balans moet gevonden worden 
tussen een ‘verrijkend’ proces en 
een ‘beheerst’ project

MOGELIJKE RUIMTELIJKE MODELLEN

Arrangement B1. Overzicht

Beslissingsboom
niet 
waarschijnlijk

niet relevant in 
dit kader

niet 
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Waterveiligheids- 
opgave?

Waterveiligheids- 
opgave?

Waterveiligheids- 
opgave?

JA
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NEE 0-12 jaar

NEE
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Anticiperen op toekomstige ruimtelijke opgaven

Uitgangspunt: er ligt een 
waterveiligheidsopgave

Is de termijn van de RO of de WV 
opgave �exibel?

Liggen er opgaven vanuit de 
ruimtelijke ordening?

Overweeg tijdelijke functies Zie arrrangement A. 
Synchroniseren

Op welke termijn ligt de 
waterveiligheidsopgave? 

Kan de waterveiligheidsopgave 
uitgesteld worden door tijdelijke 
veiligheidsvoorzievningen te 
tre�en? 

Zie 2. Werk met werk maken

Tref deze voorzieningen (zie 1. 
Voorzieningen i.v.m. tijdelijke 
veiligheidstekorten) en zie 
Arrangemenet A. Synchroniseren
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uitstellen van de wateropgaven door het nemen 
van voorzieningen om tijdelijke 
‘veiligheidstekorten’ op te vangen. Hierbij kun je 
aan verschillende vormen denken van zandzak 
tot tijdelijke constructies zoals getoond in deze 
illustratie. 

faciliteren van toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen door beleidsruimte en fysieke 
ruimte mogelijk te maken (werk met werk): 
bijvoorbeeld het meenemen van grondwerk, 
terpen en erfaansluitingen. Dit zijn vaak 
incidentele maatregelen waarbij met enige 
zekerheid geanticipeerd kan worden op 
ruimtelijke ontwikkelingen.

Voorzieningen i.v.m. tijdelijke veiligheidstekorten

Werk met werk maken

Anticiperen - Mogelijke ruimtelijke modellen

uitstellen van de wateropgaven door het nemen van 
voorzieningen om tijdelijke ‘veiligheidstekorten’ op  
te vangen. Hierbij kun je aan verschillende vormen  
denken van zandzak tot tijdelijke constructies zoals  
getoond in deze illustratie. 

faciliteren van toekomstige ruimtelijke ontwikke- 
lingen door beleidsruimte en fysieke ruimte mogelijk  
te maken (werk met werk): bijvoorbeeld het mee-
nemen van grondwerk, terpen en erfaansluitingen. 
Dit zijn vaak incidentele maatregelen waarbij met  
enige zekerheid geanticipeerd kan worden op  
ruimtelijke ontwikkelingen.

Voorzieningen i.v.m. tijdelijke veiligheidstekorte

Werk met werk maken
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Anticiperen - Waterveiligheidsopgave op middellange termijn

Bij anticiperen komen de waterveiligheidsopgave en de ruimtelijke ontwikkeling in tijd niet overeen. De 
volgende twee pagina’s beschrijven een aanpak voor een situatie waarbij de waterveiligheidsopgave 
op de middellange termijn ligt. Belangrijk in dit geval is het creeren van mogelijkheden om de ruimte 
op en rondom de waterkering te gebruiken voor RO opgaven zonder de waterveiligheidsopgave te 
belemmeren en daar juist op te anticiperen. In het geval van woningbouw valt er dan te denken aan 
bijvoorbeeld opvijzelbaar bouwen of het Vlissings Model.   

KANSEN BELEMMERINGEN

Voor ruimtelijke opgaven die moeten 
anticiperen op een waterveiligheidsopgave 
op de middellange termijn zijn verschillende 
kansen. Ten eerste ontstaan er allerlei kansen 
voor tijdelijke functies zoals seizoensgebonden 
recreatie, tijdelijke natuur, noodlokalen of  
parkeerplaatsen. Naast deze tijdelijke functies 
is het mogelijk om te anticiperen door middel  
van adaptief bouwen. Methoden die mee-
groeien met de ontwikkeling van de dijk: zoals 
de ‘opvijzelwoning’ en het ‘Vlissingsmodel’ zijn 
technische oplossingen om volledig te kunnen  
anticiperen op de aankomende waterveilig-
heidsopgave. Daarnaast kan de bestaande 
dijk met goed ondernemerschap beter (lees: 
integraler) benut worden. Het exploiteren van  
de dijk kan middelen opleveren voor bijvoor- 
beeld een kansenfonds.

• Planologisch gezien kun je tijdelijke bestemming 
niet verankeren. Daarnaast is het niet mogelijk om 
een omgevingsvergunning voor het bouwen voor een 
middellange periode (bijv. 10 – 20 jaar) af te geven, 
omdat deze vervalt na realisatie van het bouwwerk. 
Publiekrechtelijk bezien zijn tijdelijke functies moeilijk 
vast te leggen. Daarnaast kennen tijdelijke functies 
het gevaar van sociale adaptatie. Verwijdering van een 
goed draaiend initiatief leidt tot sociale ontwrichting.

• Vanuit de positie van grondeigenaar kan het water-
schap afspraken maken over privaatrechtelijke toe-
stemming voor het gebruik van de grond waar het  
bouwwerk zich op bevindt. Hieraan zijn een aantal  
risico’s verbonden. Een andere belemmering voor 
adaptief bouwen is gelegen in de Wabo en de Wo-
ningwet. Het waterschap kan de wens tot adaptief 
bouwen wel uiten richten initiatiefnemers maar hij 
kan dit niet verplichten in de omgevingsvergunning. 

Voorbeeldproject

Boulevard Vlissingen
De provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen hebben bij gebouwen aan de boulevards Bankert 
en Evertsen het principe van de uitwisselbare verdieping geintroduceerd waarbij de begane grond 
dermate hoog is dat de vloerhoogte mee kan stijgen bij verhoging van de (waterkerende) boulevard. 
Hiermee anticipeert het gebouw dus op de (toekomstige) waterveiligheidsopgave.  
Water keren en combineren, 2013. Deltares/AT Osborne
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Anticiperen - Mogelijke ruimtelijke modellen

Bij opvijzelbaar bouwen worden er woningen (of  
andere typen gebouwen) gebouwd die op een later  
tijdstip makkelijk opvijzelbaar zijn. Er valt hierbij  
te denken aan bijvoorbeeld vrijstaande houtskelet-
woningen. (zie ook bijlage F Rapportage TNO)

Bij het Vlissings model worden de onderste lagen 
van bebouwing gereserveerd voor toekomstige uit-
breiding van de dijk. Bij de indeling van de bebouwing  
wordt rekening gehouden met toekomstige verhoging  
van het maaiveld. 

Opvijzelbaar bouwen

Het Vlissings model

KANSEN
- tijdelijke functies
- adaptief bouwen en 
daarmee anticiperen op 
waterveiligheidsopgave
- dijkexploitatie mogelijk 
(kansenfonds)

BELEMMERINGEN
- tijdelijke functies 
planologisch en juridisch niet 
te verankeren
- tijdelijke functies kennen 
gevaar van sociale adaptatie
- risicio’s verbonden aan 
privaatrechtelijke 
toestemming voor het 
gebruik van de grond
- wens tot adaptief bouwen 
kan niet verplicht of 
vastgelegd worden

JURIDISCH
- Omgevingsvisie als mogelijk 
juridisch instrument voor 
meer integraliteit
- omgevingsverordening (met 
juridisch bindende normen) 
zou afgestemd moeten 
worden met gemeenten, 
waterschap, provincie en Rijk

FINANCIEEL
- anticiperen op toekomstige 
opgaven van een andere 
partij kent vanuit �nancieel 
oogpunt geen prikkel
- een businesscase kan 
ontwikkeld worden waarbij 
de investering wordt afgezet 
tegenover de levensduur met 
afschrijvingstermijnen 
- kansenfonds bij waterschap 
zou een optie zijn, 
ge�nancierd door 
dijkexploitatie

ORGANISATORISCH
- waterschap en gemeente 
kijken allebei op eigen manier 
naar de (integrale) opgave
- op dijkringniveau zou een 
gezamenlijk visie ontwikkeld 
moeten worden 
- gezien de dynamiek en 
complexiteit van de opgave is 
(transparante) communicatie
belangrijk
- balans moet gevonden worden 
tussen een ‘verrijkend’ proces en 
een ‘beheerst’ project

MOGELIJKE RUIMTELIJKE MODELLEN

Arrangement B2. Overzicht

Beslissingsboom
niet 
waarschijnlijk

niet relevant in 
dit kader

niet 
waarschijnlijkWaterveiligheids- 

opgave?
Waterveiligheids- 
opgave?

Waterveiligheids- 
opgave?

JA

NEE JA

NEE 12-24 jaar

NEE

JA

Anticiperen op toekomstige waterveiligheidsopgaven

Uitgangspunt: er ligt een 
waterveiligheidsopgave

Is de termijn van de RO of de WV 
opgave �exibel?

Liggen er opgaven vanuit de 
ruimtelijke ordening?

Overweeg Tijdelijke functies Zie arrrangement A. 
Synchroniseren

Op welke termijn ligt de 
waterveiligheidsopgave? 

Kan er bebouwing gerealiseerd 
worden van het type dat 
makkelijk opvijzelbaar is?   Bijv. 
individuele houtskelet woningen

Zie 2. Het Vlissings model

Zie 1. Opvijzelbaar bouwen 
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1. Opvijzelbaar bouwen

2. Het Vlissings model

Het Vlissings model

VOORBEELDEN 
Horecafunctie/markt
Studentenhuisvesting
Recreatieve functies
Noodlokalen
Portacabins

 

VOORBEELDEN
Volkstuinen
Agrarische functies
Windturbines
Camping
Recreatieve functies

STEDELIJK GEBIED LANDELIJK GEBIED

Bij opvijzelbaar 
bouwen worden er 
woningen (of andere 
typen gebouwen) 
gebouwd die op een 
later tijdstip makkelijk 
opvijzelbara zijn. Er 
valt hierbij te denken 
aan bijvoorbeeld 
vrijstaande 
houtskeletwoningen. 
(zie ook bijlage F 
Rapportage TNO).  

Bij het Vlissings model 
worden de onderste 
lagen van bebouwing 
gereserveerd voor 
toekomstige 
uitbreiding van de 
dijk. Bij de indeling 
van de bebouwing 
wordt rekening 
gehouden met 
toekomstige 
verhoging van het 
maaiveld. 

TIJDELIJKE FUNCTIES

KANSEN
- tijdelijke functies
- adaptief bouwen en 
daarmee anticiperen op 
waterveiligheidsopgave
- dijkexploitatie mogelijk 
(kansenfonds)

BELEMMERINGEN
- tijdelijke functies 
planologisch en juridisch niet 
te verankeren
- tijdelijke functies kennen 
gevaar van sociale adaptatie
- risicio’s verbonden aan 
privaatrechtelijke 
toestemming voor het 
gebruik van de grond
- wens tot adaptief bouwen 
kan niet verplicht of 
vastgelegd worden

JURIDISCH
- Omgevingsvisie als mogelijk 
juridisch instrument voor 
meer integraliteit
- omgevingsverordening (met 
juridisch bindende normen) 
zou afgestemd moeten 
worden met gemeenten, 
waterschap, provincie en Rijk

FINANCIEEL
- anticiperen op toekomstige 
opgaven van een andere 
partij kent vanuit �nancieel 
oogpunt geen prikkel
- een businesscase kan 
ontwikkeld worden waarbij 
de investering wordt afgezet 
tegenover de levensduur met 
afschrijvingstermijnen 
- kansenfonds bij waterschap 
zou een optie zijn, 
ge�nancierd door 
dijkexploitatie

ORGANISATORISCH
- waterschap en gemeente 
kijken allebei op eigen manier 
naar de (integrale) opgave
- op dijkringniveau zou een 
gezamenlijk visie ontwikkeld 
moeten worden 
- gezien de dynamiek en 
complexiteit van de opgave is 
(transparante) communicatie
belangrijk
- balans moet gevonden worden 
tussen een ‘verrijkend’ proces en 
een ‘beheerst’ project

MOGELIJKE RUIMTELIJKE MODELLEN

Arrangement B2. Overzicht

Beslissingsboom
niet 
waarschijnlijk

niet relevant in 
dit kader

niet 
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opgave?

Waterveiligheids- 
opgave?
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Anticiperen op toekomstige waterveiligheidsopgaven

Uitgangspunt: er ligt een 
waterveiligheidsopgave

Is de termijn van de RO of de WV 
opgave �exibel?

Liggen er opgaven vanuit de 
ruimtelijke ordening?

Overweeg Tijdelijke functies Zie arrrangement A. 
Synchroniseren

Op welke termijn ligt de 
waterveiligheidsopgave? 

Kan er bebouwing gerealiseerd 
worden van het type dat 
makkelijk opvijzelbaar is?   Bijv. 
individuele houtskelet woningen

Zie 2. Het Vlissings model

Zie 1. Opvijzelbaar bouwen 
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1. Opvijzelbaar bouwen

2. Het Vlissings model

Het Vlissings model

VOORBEELDEN 
Horecafunctie/markt
Studentenhuisvesting
Recreatieve functies
Noodlokalen
Portacabins

 

VOORBEELDEN
Volkstuinen
Agrarische functies
Windturbines
Camping
Recreatieve functies

STEDELIJK GEBIED LANDELIJK GEBIED

Bij opvijzelbaar 
bouwen worden er 
woningen (of andere 
typen gebouwen) 
gebouwd die op een 
later tijdstip makkelijk 
opvijzelbara zijn. Er 
valt hierbij te denken 
aan bijvoorbeeld 
vrijstaande 
houtskeletwoningen. 
(zie ook bijlage F 
Rapportage TNO).  

Bij het Vlissings model 
worden de onderste 
lagen van bebouwing 
gereserveerd voor 
toekomstige 
uitbreiding van de 
dijk. Bij de indeling 
van de bebouwing 
wordt rekening 
gehouden met 
toekomstige 
verhoging van het 
maaiveld. 

TIJDELIJKE FUNCTIES
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Anticiperen - Waterveiligheidsopgave op lange termijn

Bij anticiperen komen de waterveiligheidsopgave en de ruimtelijke ontwikkeling in tijd niet overeen. De 
volgende twee pagina’s beschrijven een aanpak voor een situatie waarbij de waterveiligheidsopgave 
op de lange termijn ligt. Belangrijk in dit geval is het creeren van mogelijkheden om de ruimte 
op en rondom de waterkering te gebruiken voor RO opgaven zonder de waterveiligheidsopgave te 
belemmeren en daar juist op te anticiperen. In het geval van woningbouw valt er dan te denken aan 
bijvoorbeeld opvijzelbaar bouwen, het Vlissings Model of demontabel bouwen (zie rechterpagina). 
Een extra uitdaging zit in het creeren van voldoende flexibiliteit om om te kunnen gaan met de 
onzekerheid van een wateropgave op deze lange termijn.    

KANSEN BELEMMERINGEN

• Naarmate de wateropgave verder naar de  
achtergrond verdwijnt, kunnen de ruimtelijke  
ontwikkelingsmogelijkheden een kapitaal- 
intensiever karakter krijgen. De levensduur  
neemt substantieel toe en de onzekerheid  
neemt af. 

• Demontabel bouwen (wonen, winkels) of wonen  
op palen zijn met een waterveiligheidsopgave 
op de lange termijnzeer wel mogelijk. Ook  
andere voorzieningen met een ‘beperkte’ levens- 
duur zoals windmolens worden mogelijk. Tevens 
is het Vlissingsmodel weer van toepassing. 

• De nieuwe omgevingswet biedt instrumenta-
rium dat integraliteit en slagvaardigheid 
combineert en bepleit een gebiedsgerichte 
aanpak met toegevoegde waarde.

Het toevoegen van kapitaal intensieve ontwikkelingen 
brengt ook risico’s met zich mee in het vooruitzicht 
van een waterveiligheidsopgave over 24 jaar. De 
toekomstige wateropgave kan door wet en regel-
geving vervroegd worden. Op deze ontwikkelingen 
kan in het huidige stelsel nauwelijks geanticipeerd 
worden. Daarnaast moet de uitvoering binnen een 
bepaald tijdsbestek plaatsvinden. Deze opgave is 
daarmee niet flexibel en daardoor wordt het lastiger 
om integraliteit te bevorderen. Bij het uiteindelijk 
realiseren van de dijkversterking moet er rekening 
gehouden worden met deze kapitaaltoevoeging van 
de waterkering. Hierdoor kunnen lange en kostbare 
procedures ontstaan die kunnen gaan over onteige-
ning, planschade en nadeelcompensatie. Daarnaast 
zijn er ook privaatrechtelijke procedures mogelijk.

Voorbeeldproject

Kinderdijk - Schoonhovenseveer
Alhoewel er bij het dijkversterkingsproject Kinderdijk-Schoonhovenseveer door Waterschap 
Rivierenland op de korte termijn al een waterveiligheidsopgave ligt wordt in de sloop en herbouw 
van de woningen nodig voor deze aankomende versterking al rekening gehouden met toekomstige 
dijkversterkingen door de woningen opvijzelbaar terug te (laten) bouwen. Daarnaast is het profiel 
van vrije ruimte bepaald voor toekomstige versterkingen. 
Projectplan Dijkversterking Kinderdijk -Schoonhovenseveer, Waterschap Rivierenland 

(afbeelding rechts:www.joostdevree.nl, in Projectplan Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhovenseveer)
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Anticiperen - Mogelijke ruimtelijke modellen

Bij opvijzelbaar bouwen worden er woningen (of  
andere typen gebouwen) gebouwd die op een later  
tijdstip makkelijk opvijzelbaar zijn. Er valt hierbij  
te denken aan bijvoorbeeld vrijstaande houtskelet- 
woningen. 

Bij het Vlissings model worden de onderste lagen 
van bebouwing gereserveerd voor toekomstige uit-
breiding van de dijk. Bij de indeling van de bebouwing  
wordt rekening gehouden met toekomstige verhoging  
van het maaiveld. 

Voor gebieden waarin geanticipeerd moet 
worden op een waterveiligheidsopgave op de 
lange termijn bestaan verschillende kansen  
voor tijdelijke functies zoals windmolens. 

Opvijzelbaar bouwen

Het Vlissings model

Demontabel bouwen

KANSEN
- zoals arrangement B2 maar 
kapitaalintensiever
- adaptief of demontabel 
bouwen zeer goed haalbaar
- integrale en slagvaardige 
aanpak in lijn met 
omgevingswet

BELEMMERINGEN
- moeilijk om te anticiperen 
op eventuele vervroeging 
toekomstige wateropgave 
door wet en regelgeving
- uitvoering moet binnen een 
bepaald tijdsbestek 
plaatsvinden 

JURIDISCH
- Omgevingsvisie als mogelijk 
juridisch instrument voor 
meer integraliteit
- omgevingsverordening (met 
juridisch bindende normen) 
zou afgestemd moeten 
worden met gemeenten, 
waterschap, provincie en Rijk

FINANCIEEL
- anticiperen op toekomstige 
opgaven van een andere 
partij kent vanuit �nancieel 
oogpunt geen prikkel
- een businesscase kan 
ontwikkeld worden waarbij 
de investering wordt afgezet 
tegenover de levensduur met 
afschrijvingstermijnen 
- kansenfonds bij waterschap 
zou een optie zijn, 
ge�nancierd door 
dijkexploitatie

ORGANISATORISCH
- waterschap en gemeente 
kijken allebei op eigen manier 
naar de (integrale) opgave
- op dijkringniveau zou een 
gezamenlijk visie ontwikkeld 
moeten worden 
- gezien de dynamiek en 
complexiteit van de opgave is 
(transparante) communicatie
belangrijk
- balans moet gevonden worden 
tussen een ‘verrijkend’ proces en 
een ‘beheerst’ project

MOGELIJKE RUIMTELIJKE MODELLEN
Beslissingsboom

niet 
waarschijnlijk

niet relevant in 
dit kader

niet 
waarschijnlijkWaterveiligheids- 

opgave?
Waterveiligheids- 
opgave?

Waterveiligheids- 
opgave?

JA

NEE JA

NEE 12-24 jaar NEE

JA NEE

JA

Arrangement B3. Overzicht

Anticiperen op toekomstige waterveiligheidsopgaven

Uitgangspunt: er ligt een 
waterveiligheidsopgave

Is de termijn van de RO of de WV 
opgave �exibel?

Liggen er opgaven vanuit de 
ruimtelijke ordening?

Zie 4. 
Tijdelijke functies

Zie arrrangement A. 
Synchroniseren

Op welke termijn ligt de 
waterveiligheidsopgave? 

Kan er bebouwing gerealiseerd 
worden van het type dat 
makkelijk opvijzelbaar is?   Bijv. 
individuele houtskelet woningen

Zie 2. Het Vlissings model Zie 1. Opvijzelbaar bouwen 

Kan er bebouwing gerealiseerd 
worden van het type dat 
demontabel is?

Zie 3. Demontabel bouwen
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0 - 12 JAAR 12 - 24 JAAR 24 - x JAAR

NEE NEE JA

0 - 12 JAAR 12 - 24 JAAR 24 - x JAAR

OPGAVE WATERVEILIGHEID?

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

SCENARIO

SCENARIO

II

III

1. Opvijzelbaar bouwen

2. Het Vlissings model

Het Vlissings model

3. Demontabel bouwen
Bij demontabel 
bouwen kan een 
woning in delen 
verplaatst worden 
naar een nieuwe 
locatie.  (zie ook 
bijlage F Rapportage 
TNO).  

Bij opvijzelbaar 
bouwen worden er 
woningen (of andere 
typen gebouwen) 
gebouwd die op een 
later tijdstip makkelijk 
opvijzelbara zijn. Er 
valt hierbij te denken 
aan bijvoorbeeld 
vrijstaande 
houtskeletwoningen. 
(zie ook bijlage F 
Rapportage TNO).  

Bij het Vlissings model 
worden de onderste 
lagen van bebouwing 
gereserveerd voor 
toekomstige 
uitbreiding van de 
dijk. Bij de indeling 
van de bebouwing 
wordt rekening 
gehouden met 
toekomstige 
verhoging van het 
maaiveld. 

TIJDELIJKE FUNCTIES

Voor gebieden waarin 
geanticipeerd moet worden op 
een waterveiligheidsopgave op 
de lange termijn bestaan 
verschillende kansen  voor 
tijdelijke functies zoals 
windmolens. 

KANSEN
- zoals arrangement B2 maar 
kapitaalintensiever
- adaptief of demontabel 
bouwen zeer goed haalbaar
- integrale en slagvaardige 
aanpak in lijn met 
omgevingswet

BELEMMERINGEN
- moeilijk om te anticiperen 
op eventuele vervroeging 
toekomstige wateropgave 
door wet en regelgeving
- uitvoering moet binnen een 
bepaald tijdsbestek 
plaatsvinden 

JURIDISCH
- Omgevingsvisie als mogelijk 
juridisch instrument voor 
meer integraliteit
- omgevingsverordening (met 
juridisch bindende normen) 
zou afgestemd moeten 
worden met gemeenten, 
waterschap, provincie en Rijk

FINANCIEEL
- anticiperen op toekomstige 
opgaven van een andere 
partij kent vanuit �nancieel 
oogpunt geen prikkel
- een businesscase kan 
ontwikkeld worden waarbij 
de investering wordt afgezet 
tegenover de levensduur met 
afschrijvingstermijnen 
- kansenfonds bij waterschap 
zou een optie zijn, 
ge�nancierd door 
dijkexploitatie

ORGANISATORISCH
- waterschap en gemeente 
kijken allebei op eigen manier 
naar de (integrale) opgave
- op dijkringniveau zou een 
gezamenlijk visie ontwikkeld 
moeten worden 
- gezien de dynamiek en 
complexiteit van de opgave is 
(transparante) communicatie
belangrijk
- balans moet gevonden worden 
tussen een ‘verrijkend’ proces en 
een ‘beheerst’ project

MOGELIJKE RUIMTELIJKE MODELLEN
Beslissingsboom

niet 
waarschijnlijk

niet relevant in 
dit kader

niet 
waarschijnlijkWaterveiligheids- 

opgave?
Waterveiligheids- 
opgave?

Waterveiligheids- 
opgave?

JA

NEE JA

NEE 12-24 jaar NEE

JA NEE

JA

Arrangement B3. Overzicht

Anticiperen op toekomstige waterveiligheidsopgaven

Uitgangspunt: er ligt een 
waterveiligheidsopgave

Is de termijn van de RO of de WV 
opgave �exibel?

Liggen er opgaven vanuit de 
ruimtelijke ordening?

Zie 4. 
Tijdelijke functies

Zie arrrangement A. 
Synchroniseren

Op welke termijn ligt de 
waterveiligheidsopgave? 

Kan er bebouwing gerealiseerd 
worden van het type dat 
makkelijk opvijzelbaar is?   Bijv. 
individuele houtskelet woningen

Zie 2. Het Vlissings model Zie 1. Opvijzelbaar bouwen 

Kan er bebouwing gerealiseerd 
worden van het type dat 
demontabel is?

Zie 3. Demontabel bouwen
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0 - 12 JAAR 12 - 24 JAAR 24 - x JAAR

OPGAVE WATERVEILIGHEID?

JA

NEE
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NEE
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NEE
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NEE
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SCENARIO

SCENARIO

II

III

1. Opvijzelbaar bouwen

2. Het Vlissings model

Het Vlissings model

3. Demontabel bouwen
Bij demontabel 
bouwen kan een 
woning in delen 
verplaatst worden 
naar een nieuwe 
locatie.  (zie ook 
bijlage F Rapportage 
TNO).  

Bij opvijzelbaar 
bouwen worden er 
woningen (of andere 
typen gebouwen) 
gebouwd die op een 
later tijdstip makkelijk 
opvijzelbara zijn. Er 
valt hierbij te denken 
aan bijvoorbeeld 
vrijstaande 
houtskeletwoningen. 
(zie ook bijlage F 
Rapportage TNO).  

Bij het Vlissings model 
worden de onderste 
lagen van bebouwing 
gereserveerd voor 
toekomstige 
uitbreiding van de 
dijk. Bij de indeling 
van de bebouwing 
wordt rekening 
gehouden met 
toekomstige 
verhoging van het 
maaiveld. 

TIJDELIJKE FUNCTIES

Voor gebieden waarin 
geanticipeerd moet worden op 
een waterveiligheidsopgave op 
de lange termijn bestaan 
verschillende kansen  voor 
tijdelijke functies zoals 
windmolens. 

KANSEN
- zoals arrangement B2 maar 
kapitaalintensiever
- adaptief of demontabel 
bouwen zeer goed haalbaar
- integrale en slagvaardige 
aanpak in lijn met 
omgevingswet

BELEMMERINGEN
- moeilijk om te anticiperen 
op eventuele vervroeging 
toekomstige wateropgave 
door wet en regelgeving
- uitvoering moet binnen een 
bepaald tijdsbestek 
plaatsvinden 

JURIDISCH
- Omgevingsvisie als mogelijk 
juridisch instrument voor 
meer integraliteit
- omgevingsverordening (met 
juridisch bindende normen) 
zou afgestemd moeten 
worden met gemeenten, 
waterschap, provincie en Rijk

FINANCIEEL
- anticiperen op toekomstige 
opgaven van een andere 
partij kent vanuit �nancieel 
oogpunt geen prikkel
- een businesscase kan 
ontwikkeld worden waarbij 
de investering wordt afgezet 
tegenover de levensduur met 
afschrijvingstermijnen 
- kansenfonds bij waterschap 
zou een optie zijn, 
ge�nancierd door 
dijkexploitatie

ORGANISATORISCH
- waterschap en gemeente 
kijken allebei op eigen manier 
naar de (integrale) opgave
- op dijkringniveau zou een 
gezamenlijk visie ontwikkeld 
moeten worden 
- gezien de dynamiek en 
complexiteit van de opgave is 
(transparante) communicatie
belangrijk
- balans moet gevonden worden 
tussen een ‘verrijkend’ proces en 
een ‘beheerst’ project

MOGELIJKE RUIMTELIJKE MODELLEN
Beslissingsboom

niet 
waarschijnlijk

niet relevant in 
dit kader

niet 
waarschijnlijkWaterveiligheids- 

opgave?
Waterveiligheids- 
opgave?

Waterveiligheids- 
opgave?

JA

NEE JA

NEE 12-24 jaar NEE

JA NEE

JA

Arrangement B3. Overzicht

Anticiperen op toekomstige waterveiligheidsopgaven

Uitgangspunt: er ligt een 
waterveiligheidsopgave

Is de termijn van de RO of de WV 
opgave �exibel?

Liggen er opgaven vanuit de 
ruimtelijke ordening?

Zie 4. 
Tijdelijke functies

Zie arrrangement A. 
Synchroniseren

Op welke termijn ligt de 
waterveiligheidsopgave? 

Kan er bebouwing gerealiseerd 
worden van het type dat 
makkelijk opvijzelbaar is?   Bijv. 
individuele houtskelet woningen

Zie 2. Het Vlissings model Zie 1. Opvijzelbaar bouwen 

Kan er bebouwing gerealiseerd 
worden van het type dat 
demontabel is?

Zie 3. Demontabel bouwen
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OPGAVE WATERVEILIGHEID?
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SCENARIO

SCENARIO

II

III

1. Opvijzelbaar bouwen

2. Het Vlissings model

Het Vlissings model

3. Demontabel bouwen
Bij demontabel 
bouwen kan een 
woning in delen 
verplaatst worden 
naar een nieuwe 
locatie.  (zie ook 
bijlage F Rapportage 
TNO).  

Bij opvijzelbaar 
bouwen worden er 
woningen (of andere 
typen gebouwen) 
gebouwd die op een 
later tijdstip makkelijk 
opvijzelbara zijn. Er 
valt hierbij te denken 
aan bijvoorbeeld 
vrijstaande 
houtskeletwoningen. 
(zie ook bijlage F 
Rapportage TNO).  

Bij het Vlissings model 
worden de onderste 
lagen van bebouwing 
gereserveerd voor 
toekomstige 
uitbreiding van de 
dijk. Bij de indeling 
van de bebouwing 
wordt rekening 
gehouden met 
toekomstige 
verhoging van het 
maaiveld. 

TIJDELIJKE FUNCTIES

Voor gebieden waarin 
geanticipeerd moet worden op 
een waterveiligheidsopgave op 
de lange termijn bestaan 
verschillende kansen  voor 
tijdelijke functies zoals 
windmolens. 
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Voor meer informatie:

Flexibel gebruik van een waterkering 

E. Tromp, H.J. van den Berg, J. Rengers, E. Pelders

Deltares (Corporate Innovatie Programma), 2013

Multifunctionele Waterkeringen - onderzoek naar de 
mogelijkheden voor flexibel gebruik van de waterkering

E. Tromp, H.J. van den Berg, J. Rengers, E. Pelders

Deltares (Corporate Innovatie Programma), 2012

beschikbaar via www.kennisonline.deltares.nl


