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Disclaimer

Voor U ligt de regionale uitwerking van de Deltascenario’s voor het gebied Rijnmond-Drechtsteden.
Dit document is opgesteld in het kader van het Deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden.
Deze rapportage bevat een beschrijving van verschillende mogelijke toekomsten voor de extreem lange
termijn (tot 2100) voor het gebied van Rijnmond-Drechtsteden.
De rapportage bevat uitdrukkelijk geen mogelijke intenties of ambities van overheden in het gebied,
het gaat om een verkenning van mogelijke toekomsten.
De inhoud van de rapportage is tot stand gekomen op basis van de drie deelverkenningen van het
Deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden (Havengebied, Landelijk gebied en Stedelijk gebied), bestaande
literatuur en rapporten waaruit vrij is geciteerd, interviews met experts en workshops met betrokkenen uit
zowel de publieke als de private sector. Het rapport bevat een beschrijving van het resultaat hiervan en zal
worden gebruikt bij de verdere werkzaamheden t.b.v. Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.
Bij het beschrijven van de mogelijke toekomsten zijn de Deltascenario’s het uitgangspunt geweest.
Deze rapportage heeft geen wetenschappelijke toets ondergaan.
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1. Inleiding

De regio Rijnmond-Drechtsteden dankt haar
ontstaan en ontwikkeling aan de ligging in de delta.
Door continue aanpassingen aan de dynamische
omstandigheden is de grootste haven van Europa en
een nagenoeg aaneengesloten stedelijk gebied van
Rijnmond en Drechtsteden ontstaan. Het aanpassen
aan veranderende omstandigheden is een voortdurend proces.
Het gebied kende in het verleden vele overstromingen.Maarooknuwordenwesteedsvakergeconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Dat
uit zich in een stijgende zeespiegel, in grote pieken
en dalen in rivierafvoeren, en in extremere neerslagen droogtepatronen. De klimaatverandering heeft
daarmee invloed op zowel de (water)veiligheid als
de zoetwatervoorziening. Het tempo van de klimaatverandering is echter onzeker. Dat vraagt om
flexibiliteit en zo lang mogelijk uitstel van onomkeerbare (investerings)beslissingen die een relatie
tot de wateropgaven hebben. Ook sociaaleconomische ontwikkelingen staan niet stil en zijn
onvoorspelbaar, terwijl juist deze ontwikkelingen
bepalend zijn voor het antwoord op de vragen
hoeveel zoetwater er in de toekomst nodig is, wie of
wat er in de toekomst beschermd moet worden
tegen het water, en welke economische waarde dit
heeft. Tot slot is de toekomstige ruimtelijke
ontwikkeling van het gebied binnen de regio op

lange termijn een bepalende factor bij de inrichting
van het hoofdwatersysteem – en omgekeerd.
Het Deltaprogramma is opgezet om Nederland voor
te bereiden op deze toekomst. De regio RijnmondDrechtsteden is één van de negen deelprogramma’s
binnen dit Deltaprogramma. Het doel van het
deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden is het
borgen van de waterveiligheid voor de lange termijn
en het scheppen van de randvoorwaarden voor
duurzame zoetwatervoorziening in het gebied
Rijnmond-Drechtsteden als bijdrage aan duurzame
en vitale ruimtelijke ontwikkeling. In 2014 zal het
Kabinet een besluit nemen over de hoofdontwikkelingsrichting voor het hoofdwatersysteem voor deze
regio, in samenhang met de andere
deltaprogramma’s.
Om tot een goed en toekomstbestendig besluit te
kunnen komen, is inzicht in de (verre) toekomst van
de regio (tot 2100) nodig. Grote werken hebben een
lange voorbereidings- en uitvoeringstijd. Een
periode van twintig of dertig jaar is geen uitzondering. Daarom is een besluit op korte termijn urgent.
Bovendien is het gewenst om de maatregelen uit de
komende Hoogwaterbeschermingsprogramma’s en
de eventuele herijking van beschermingsniveaus af
te stemmen op de langetermijnstrategie, om
misinvesteringen te voorkomen. Een eerste globale
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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raming geeft aan dat de misinvesteringen voor
dijkversterking in deze regio kunnen oplopen tot
€ 600 miljoen, afhankelijk van het klimaatscenario
(Rebel Group, 2011).
Ondanks de bestaande ambities, die de regio tot
circa 2040 vorm geven, is er gegeven de extreem
lange termijn horizon (tot 2100) geen ondubbelzinnig toekomstbeeld mogelijk. In drie aparte
thematische verkenningen zijn daarom toekomstige, voorstelbare ontwikkelingen voor het
stedelijk gebied, het haven- en industrieel cluster en
voor het thema landbouw, natuur en recreatie
verkend. De onderhavige studie is een bundeling
van de drie deeltrajecten tot een set regionale
scenario’s. Deze bieden, behalve nieuwe inzichten
voor alle betrokken partijen, referentiepunten voor
de zeer lange termijn die geschikt moeten zijn om
richting te geven aan concreet beleid op kortere
termijn. De regionale uitwerkingen van de
Deltascenario’s geven input aan de probleemanalyse
en aan de ontwikkeling van strategieën. Tevens
vormen ze een belangrijk instrument voor de
uiteindelijke robuustheidtoets van deze strategieën.

2
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2. Doel en werkwijze

Het doel van deze studie is het op een heldere
en overzichtelijke wijze in beeld brengen van de
verschillende mogelijke toekomsten, voor de
extreem lange termijn (tot 2100) voor de regio
Rijnmond-Drechtsteden.
De regionale scenario’s dienen als aanscherping van
de probleemanalyse en geven zicht op risico’s en
kansen, zekerheden en onzekerheden. Bovendien
zijn de scenario’s een toetssteen voor bestaande
plannen en geven ze inspiratie voor het formuleren
van nieuwe strategieën. Ze dwingen je om bijna een
eeuw vooruit te denken om vervolgens weer terug te
keren naar wat dat morgen betekent voor onze
keuzes. Ook ongewenste of onvoorstelbare
scenario’s zijn hierin meegenomen; we hebben de
toekomst immers nooit geheel voor het kiezen.
Door de scenario’s stuk voor stuk te doordenken,
ontstaat er gevoel voor tijdspaden, belanghebbenden en meekoppelkansen.

De regionale scenario’s voor de periode 2050 - 2100
zijn tot stand gekomen op basis van de
Deltascenario’s (die op hun beurt zijn ontstaan op
basis van de WLO- en de KNMI-scenario’s), drie
thematische verkenningen voor het gebied
Rijnmond-Drechtsteden (Haven, Landelijk Gebied
en Stedelijk Gebied) en drie workshops met zowel
buitenstaanders als betrokkenen. Alle vier de
scenario’s worden in dit rapport beschreven, in
woord en beeld. Aan het einde van elke scenariobeschrijving vindt u een aantal implicaties voor de
waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in deze
regio, die zijn af te leiden uit dat betreffende
toekomstbeeld. Voor meer uitgebreide informatie
over mogelijke ontwikkelingen van het stedelijk
gebied, het landelijk gebied en de haven verwijzen
we u graag naar de drie afzonderlijke thematische
toekomstverkenningen.
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3. Vertreksituatie

Overal ter wereld hebben rivierdelta’s een grote
aantrekkingskracht. De beschikbaarheid van
natuurlijke hulpbronnen en transportmogelijkheden maken het aantrekkelijke
woon- en werklocaties. Mensen willen graag aan
of in de buurt van het water wonen. Al eeuwenlang wordt over water handel gedreven. Delta’s
bieden veel mogelijkheden voor vrije tijd en
recreatie. Dit alles geldt ook voor de regio
Rijnmond-Drechtsteden. Deze Delta is uniek door
het goed ontsloten achterland. Mensen wonen en
werken er dan ook al eeuwenlang graag. Maar om
de aantrekkingskracht van de Delta te waarborgen
is continuïteit nodig op het gebied van
waterveiligheid, zoetwatervoorziening en
ruimtelijke ontwikkeling. Dit hoofdstuk geeft een
overzicht van de huidige opgaven op die gebieden
zoals beschreven in de Probleemanalyse
Rijnmond-Drechtsteden; de tekst is integraal
overgenomen uit de Deltaprogramma 2012
Probleemanalyse1.

Ruimtelijke ontwikkeling
De regio Rijnmond-Drechtsteden is een sterk
verstedelijkt gebied, met grote economische waarde
voor Nederland. De ruimte in het gebied is schaars.
In 2010 woonden in de provincie Zuid-Holland ruim
3,5 miljoen mensen, waarvan ongeveer 1,4 miljoen
in de regio Groot Rijnmond en 400.000 mensen in
Zuidoost-Zuid-Holland. De meeste inwoners wonen
binnendijks; ongeveer 64.000 mensen wonen
buitendijks. Rotterdam en de Drechtsteden staan
voor een verdichtingsopgave en hebben behoefte
aan goed toegankelijke recreatiegebieden.
De mainport Rotterdam en de greenports Westland,
Oostland en Boskoop zijn van nationaal belang. De
regio heeft bovendien waardevolle natuurgebieden,
zoals de Biesbosch, veenweidegebieden, duinen,
grote wateren en rivieren (EHS en Natura 2000). De
natuurgebieden voorzien het dichtbevolkte gebied
ook van recreatiemogelijkheden. In het landelijk
gebied is landbouw is de belangrijkste functie.
Een groot deel van de economie hangt samen met
de haven van Rotterdam, met sectoren als logistiek,
chemie, maritieme technologie en constructietechnologie. De havenactiviteiten vinden grotendeels
buitendijks plaats. Deze activiteiten bestaan onder
meer uit op- en overslag van containers en bulk,

4
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petrochemische industrie en dienstverlenende
bedrijvigheid. Meer richting het centrum van
Rotterdam vindt in Stadshavens een gedeeltelijke
functieverandering plaats naar niet-havengebonden
functies met woningen en kantoren. Goede
bereikbaarheid over de weg, het spoor, de binnenwateren en de zee, gekoppeld aan de internationale
achterlandverbindingen van het Trans-Europese
Netwerk, zijn voor de ontwikkeling van de haven
van groot belang. Rotterdam heeft als enige
West-Europese haven een open verbinding met zee.
Daarbij bieden de rivieren goede verbindingen voor
de binnenvaart naar het achterland. De gekanaliseerde verbindingen met andere havengebieden
(Amsterdam en Antwerpen) lopen echter tegen
capaciteitsgrenzen aan.
De land- en tuinbouw is nauw verbonden met de
logistieke krachten van het gebied (greenports).
Tuinbouw (groente- en sierteelt) en bomenteelt zijn
de belangrijkste agrarische functies voor de
economie en de werkgelegenheid. Op de kleigebieden van de Zuid-Hollandse eilanden vindt
vooral akkerbouw plaats. Sinds de Deltawerken
heeft de landbouw zich ingesteld op de toegenomen beschikbaarheid van zoetwater.
Melkveehouderij vindt vooral plaats in de veenweidegebieden van het Groene Hart en MiddenDelfland. Door ontwatering draagt de sector in deze
gebieden aanzienlijk bij aan de bodemdaling.

Waterveiligheid
Dijkringen en stormvloedkeringen beschermen een
groot deel van de regio Rijnmond-Drechtsteden
tegen overstromingen vanuit de zee en de rivieren
(zie ook figuur 1 verderop). Het gebied dat deze
bescherming geniet, wordt het ‘binnendijkse’
gebied genoemd. In de Waterwet staan de normen
waar de primaire keringen aan moeten voldoen.
Ook buitendijks, aan de waterzijde van de keringen,
ligt land waar bouwwerken op staan, bijvoorbeeld
in de havens. Voor de bescherming van het
buitendijks gebied bestaat geen wettelijk kader. De
buitendijkse gebieden liggen doorgaans echter
relatief hoog. Ze ondervinden bovendien enige
bescherming bij sluiting van de
stormvloedkeringen.
De regio Rijnmond-Drechtsteden ligt op de
overgang van de rivieren naar de zee. Beide
watersystemen kunnen overstromingsdreiging
geven. Vanaf Hoek van Holland tot ongeveer de lijn

Schoonhoven-Gorinchem-Keizersveer is een
stormvloed op zee bepalend voor de hoogte van de
dijken. Ten oosten van deze lijn bepaalt de
hoogwaterafvoer van de rivier de benodigde
dijkhoogte. De waterstand waar de dijken op
berekend moeten zijn, heet de ‘maatgevende
waterstand’. Klimaatverandering leidt tot hogere
maatgevende waterstanden, zowel door versnelde
stijging van de zeespiegelstijging als door hogere
piekafvoeren in de rivieren.
De gevolgen van een overstroming worden enerzijds
bepaald door het aantal inwoners en de waarde van
het vastgoed en anderzijds door de mate waarin
inwoners en vastgoed worden blootgesteld aan een
overstroming. Zelfs in kleine dijkringen, zoals
Lopiker- en Krimpenerwaard, Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden, kunnen de gevolgen zeer groot
zijn, omdat het land laag ligt en het water snel hoog
kan komen te staan.
Door evacuatie is het aantal slachtoffers te beperken.
De mogelijkheden daarvoor zijn in deze regio echter
beperkt. Ten eerste is er weinig tijd, omdat een
overstroming vanuit zee onverwacht komt. Ten
tweede is de infrastructuur niet toereikend om alle
personen en vervoersmiddelen snel genoeg te
verwerken. En ten derde zullen extreme weerscondities de evacuatie ernstig bemoeilijken. De belangrijkste opgaven in het waterveiligheids-beleid zijn:
• Waterkeringen op orde: in 2010 hebben de
waterbeheerders hun waterkeringen getoetst.
Naar verwachting voldoet 30% niet aan de huidige
normen. De afgekeurde keringen worden
versterkt in de periode 2012-2024, via het derde
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP 3).
Daarbij zal de kennis over waterkeringen in de
toekomst blijven groeien en zullen de criteria
voor het goedkeuren of afkeuren veranderen.
Toegenomen kennis over de faalmechanismen
heeft in de afgelopen decennia geleid tot een
grotere opgave voor waterkeringen;
• Nieuwe normering: de normen voor de waterkeringen zijn ongeveer zestig jaar geleden
vastgesteld. Het deelprogramma Veiligheid
onderzoekt of actualisatie van het beschermingsniveau wenselijk is. De eerste inzichten komen in
de tweede helft van 2011 beschikbaar;
• Klimaatverandering: de waterveiligheid verandert
op lange termijn door klimaatverandering. Hoe
snel dat gaat, is nog onzeker.
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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Zoetwatervoorziening
Zoet water is in West-Nederland nodig voor het op
orde houden van dijken, de bereiding van drinkwater en voor gebruik in de industrie (proceswater),
landbouw en glastuinbouw (onder meer greenports
West- en Oostland, Boskoop) en het beheer van
natuurgebieden. De grootste hoeveelheid zoetwater
is nodig om de waterkwaliteit en de waterpeilen in
de polders te handhaven. De zoetwatervoorziening
kent geen wettelijke grondslag, maar is geregeld via
waterakkoorden en andere afspraken tussen
waterbeheerders en afnemers van zoetwater. Voor
zoetwater gelden geen normen maar streefwaarden.
Het diepe grondwater in de regio is zout. Het zoute
water stroomt langzaam omhoog (zoute kwel),
waardoor het ondiepe grondwater en het water in
de sloten verzilt. De zoute kwel neemt in de
toekomst toe doordat de bodem daalt. Ook
klimaatverandering leidt tot grotere kwel, maar die
toename is klein ten opzichte van het effect van
bodemdaling.

Figuur 1. Hoofdelementen van het watersysteem
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De zoetwatervoorziening van West-Nederland is
sterk afhankelijk van de waterinlaat uit de rivieren.
Met name twee innamepunten zijn van belang: de
inlaat bij Gouda voor inname vanuit de Hollandse
IJssel (belangrijk voor heel West-Nederland) en de
inlaat Bernisse aan het Spui (essentieel voor
Delfland en het Rotterdamse havengebied). In
droge jaren verzilt de Hollandse IJssel. Inname uit
deze rivier is dan vaak geruime tijd niet mogelijk.
Op dat moment treedt een calamiteitenmaatregel in
werking, die voorziet in
aanvoer van zoetwater uit het AmsterdamRijnkanaal en zelfs het IJsselmeer (onder meer in
2003). De inlaat Bernisse sluit enkele keren per jaar,
door verzilting via de Nieuwe Waterweg. Dankzij de
buffercapaciteit van het Brielse Meer leidt dit nog
niet tot problemen, ook niet in een droog jaar. Het
westelijk deel van Goeree-Overflakkee is afhankelijk
van waterinlaat uit het Haringvliet bij Middelharnis.
Deze inlaat is zeer betrouwbaar, waardoor op het
eiland hoogwaardige landbouw tot ontwikkeling is
gekomen.

4. Bestaande
plannen en trends

Dit hoofdstuk gaat in op bestaande plannen voor
de regio Rijnmond-Drechsteden en op de trends
waarop de belangrijkste (on)zekerheden voor de
regio Rijnmond-Drechtsteden zijn gebaseerd: wat is
er de afgelopen decennia gebeurd, wat weten we al
zeker voor de (nabije) toekomst en wat is nog
onzeker? Aan het begin van dit hoofdstuk zijn een
paar van de vele bestaande plannen en doelstellingen voor de regio samengevat, die voor de
komende decennia richting geven aan keuzes.
beheer van de haven en uitbreiding van het
kenniscluster alternatieve energie (Arcadis, 2011).
Deze studie gaat op zoek naar de verschillende
mogelijke toekomsten op de zeer lange termijn. Het
gaat hierbij niet om wat we willen dat er gebeurt,
maar om wat zou er kunnen gebeuren. Of met
andere woorden: wat zijn de verschillende mogelijke toekomsten voor de zeer lange termijn
(2050-2100) voor deze regio?
Op basis van trends en feiten uit het verleden
kunnen we al wat zekerheden voor de toekomst
onderscheiden. Op de langere termijn echter
worden de onzekerheden groter dan de zekerheden,
zie figuur 2.2 We gebruiken scenario’s om inzicht te
krijgen in deze onzekerheden. De regionale
scenario’s van het deltaprogramma RijnmondDrechtsteden gaan uit van de vier nationale

Figuur 2. Trends en extrapolatie
Empirische data:
historische trends,
zekerheden en feiten

Extrapolaties,
voorspellingen
en plannen

Onzekerheden:
scenario’s

exponentieel

lineair
sinus
gemiddelde

1900

2010

2030/2040

2100

Deltascenario’s, die gebaseerd zijn op twee
kernonzekerheden:
1. Krijgen we in 2100 sociaaleconomisch gezien te
maken met groei of krimp?
2. Krijgen we te maken met een langzame of een
snelle klimaatverandering?
De mate van klimaatverandering is bepalend voor
de kans op extreme weersomstandigheden of
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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zoetwaterschaarste, terwijl de sociaaleconomische
ontwikkeling bepaalt hoe groot de impact van zo’n
situatie is. Door de extremen van de sociaaleconomische ontwikkeling en de klimaatveranderingen
tegen elkaar af te zetten, krijgen we een beeld van
de toekomstige risico’s op overstromingen en
zoetwaterproblemen: risico’s worden immers
berekend door de kans op een gebeurtenis te
vermenigvuldigen met de mogelijke impact.

1.
Bestaande plannen
en doelstellingen
‘De toekomst is open, maar niet leeg’.3 Op basis van
trends, zekerheden en ambities zijn er voor de
komende decennia door bestuurders al tal van
plannen voor het gebied Rijnmond-Drechtsteden
geformuleerd en in gang gezet. Deze plannen zijn
mede richtinggevend voor de context waarbinnen
de Deltabeslissing in 2014 genomen moet worden.
We noemen er ter illustratie vier:
De Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijken mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de
‘kapstok’ voor bestaand en nieuw rijksbeleid met
ruimtelijke consequenties. De volgende ambities
worden erin geformuleerd:
• In 2040 behoort Nederland tot de top 10
concurrerende landen van de wereld door een
goede ruimtelijk economische structuur voor een
excellent vestigingsklimaat voor bedrijven en
kenniswerkers;
• In 2040 is de internationale bereikbaarheid van
stedelijke regio’s optimaal. Er zijn uitstekende
(logistieke) verbindingen van de mainports
Rotterdam en Schiphol, de brainport Zuidoost
Nederland en de greenports met Europa en de
rest van de wereld;
• In 2040 beschikken gebruikers over optimale
ketenmobiliteit door een goede verbinding van
de verschillende mobiliteitsnetwerken via
multimodale knooppunten (voor personen en
goederen) en door een goede afstemming van
infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling;
• In 2040 sluiten de woon- en werklocaties in
steden en dorpen aan op de (kwalitatieve) vraag
8

Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden

en worden locaties voor transformatie en
herstructurering zoveel mogelijk benut;
• In 2040 biedt Nederland zijn inwoners een veilige
en gezonde leefomgeving met een goede
milieukwaliteit, zowel in stedelijk als landelijk
gebied, en is het blijvend beschermd tegen
overstromingen met voldoende zoetwater in
droge perioden;
• In 2040 kent Nederland nog steeds de bestaande
(inter)nationale unieke cultuurhistorische
waarden en heeft het een natuurnetwerk dat de
flora- en faunasoorten in stand houdt;
• In 2040 is Nederland een bepalende speler in de
internationale transitie naar duurzame mobiliteit;
• In 2040 kent Nederland een robuust internationaal energienetwerk en is de energietransitie in
Nederland substantieel ver gevorderd.
In de Gebiedsagenda Zuidvleugel 2010 uit 2010 zijn
de volgende regionale ambities tot 2040
geformuleerd:
• Het bevorderen van sterke (innovatieve)
economie: verdere ontwikkeling van haven, de
(havengerelateerde) kenniseconomie en de
(internationaal georiënteerde) economische
clusters (greenports, waterbouw, -management
en -beheer).
• Bereikbare regio: in de eerste plaats via water,
maar ook over weg, spoor en lucht.
• Stedelijke intensivering: de rivier is een belangrijke verstedelijkingsruimte van de toekomst.
• Landschap dichter bij huis brengen en aantrekkelijker maken.
• Energie- en waterkansen benutten: water inzetten
als bron van duurzame energie.
De Structuurvisie Randstad 2040, opgesteld door
het Ministerie van (voorheen) VROM, focust voor de
gehele Randstad op ruimtelijke opgaven met een
rijksrol en besteedt ook aandacht aan een aantal
niet-ruimtelijke onderwerpen die bijdragen aan een
duurzame en concurrerende Randstad.4 In 2008 zijn
door het kabinet voor de komende dertig jaar de
volgende keuzes gemaakt:

• Leven in een veilige, klimaatbestendige en
groenblauwe delta, o.a.:
›› Anticiperen op toenemende verzilting en
watertekort
›› Randstad blijvend beschermen tegen
overstromingen
• Kwaliteit maken door sterkere wisselwerking
tussen natuur, water en bebouwde omgeving,
o.a.:
›› Transitie van de landbouw
• Wat internationaal sterk is, sterker maken, o.a.:
›› Uitbouwen van de toppositie van de Rotterdamse haven door innovatie, transformatie
en ontwikkelen havennetwerk
›› Versterken van de centrumfunctie van de
Greenports
• Krachtige, duurzame steden en regionale
bereikbaarheid, o.a.:
›› Optimaal benutten en klimaatbestendig
inrichten van de binnenstedelijke ruimte voor
wonen, werken en voorzieningen, door
transformeren, herstructureren en
intensiveren.
Het Ruimtelijke Plan Regio Rotterdam 2020
(RR2020) uit 2005 is zowel een streekplan als een
regionaal structuurplan. Het plan bestrijkt het
grondgebied van alle bij de stadsregio Rotterdam
aangesloten gemeenten. De tien belangrijkste
punten:
1. 		 De Noordas – de zone tussen Vlaardingen en
de Zuidplaspolder die zich verder kan ontwikkelen tot een divers stedelijk woon- en werkgebied. Als deel van de binnenflank van de
Randstad biedt de Noordas in het bijzonder
groeikansen voor de kennis- en diensteneconomie.
2. 		 De Zuidflank – het deltalandschap tussen
de Maasvlakte en de Hoeksche Waard, waar
landschapsontwikkeling voor recreatie, water en
natuur samengaat met groeimogelijkheden voor
het haven- en industriecomplex.
3. 		 Internationaal Centrum Rotterdam – een
cultuur- en zakencentrum waar nieuwe topmilieus voor wonen en werken kunnen komen
(‘versterken’), dat zijn vleugels naar knooppunten
verderop uitslaat (‘verbreden’) en dat per hectare
steeds intensiever gebruikt wordt (‘verdichten’).

4.

Greenport Lansingerland – een hoogwaardig
glastuinbouwcomplex voor duurzame productie
en de ontwikkeling van kennis, ingepast in een
groen en suburbaan woongebied.

5. 		 Rivierzones – innoverende stedelijke ontwikkeling op de meest markante plekken van de
regio: de oevers van de grote rivieren. Woon- en
werkmilieus op die plekken zullen aantrekkelijk
zijn vanwege het nauwe contact met de haven en
de scheepvaart, maar in hun ontwerp rekening
houden met de milieu-invloeden daarvan.
6.

Trendbreuk in de herstructurering – de
omslag naar een veelzijdiger aanbod van
woonmilieus, in het bijzonder door bij de
herstructurering van naoorlogse woonwijken
meer eengezinswoningen en stedelijke appartementen terug te bouwen.

7. 		 Proactieve aanpak van de milieuproblematiek – een methode voor stedelijke ontwikkeling
in gebieden met sterke milieu-invloeden, waarbij
het onderste uit de kan wordt gehaald om bij
nieuwe woningbouw lawaai en luchtverontreiniging buiten de deur te houden.
8.

Offensieve aanpak van groen en water – het
voortvarend aanleggen van nieuwe natuur- en
recreatievoorzieningen en gebieden om water op
te slaan, door drie landschappen in te richten als
regioparken, het landschappelijke karakter van
Voorne-Putten te versterken en nieuwe financieringsbronnen aan te boren.

9.

Investeren in de versterking van infrastructuur en knooppunten – bereikbaarheid is een
voorwaarde voor iedere stedelijke ontwikkeling.
Om die reden omvat de ontwikkelingsstrategie
investeringen in openbaar vervoer en snelwegen,
en zullen de zeven best bereikbare plekken
(knooppunten) een intensieve stedelijke
ontwikkeling doormaken.

10. Versterken van de Zuidvleugelstructuur – de
regio maakt deel uit van de Zuidvleugel van de
Randstad. Sommige projecten op Zuidvleugelniveau liggen gedeeltelijk of helemaal buiten het
grondgebied van de regio, maar maken deel uit
van de ontwikkelingsstrategie van RR2020, zoals
de Zuidplaspolder en de noordzijde van de
Hoeksche Waard. De provincie ontwikkelt hier
samen met de betrokken regionale en gemeentelijke overheden een aanpak voor.
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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2.
Sociaaleconomisch:
groei of krimp?
Voorgaande plannen tonen de wil om een bepaalde
richting op te gaan met de regio. Daarnaast zien we
ook enkele min of meer autonome trends, waarvan
de ontwikkeling op de korte en middellange termijn
vrij zeker is.

Demografie
In de afgelopen eeuw is de Nederlandse bevolking
enorm gegroeid: van 5,1 miljoen in 1900 naar 16,7
miljoen in 2011. In die hele periode was er geen
enkel jaar waarin de bevolkingsomvang stagneerde
of kromp ten opzichte van het voorafgaande jaar.
In 2010 groeide de Nederlandse bevolking met een
half procent. Daarmee is Nederland in de Europese
Unie na Spanje en Ierland het land met de hoogste
bevolkingsgroei sinds 1960. Dit komt vooral
doordat het sterftecijfer achterblijft bij het geboortecijfer. Ten opzichte van 1910 is de Nederlandse
bevolking bijna drie keer zo groot geworden en het
aantal huishoudens is zelfs vervijfvoudigd. Van
krimp is in Nederland vooralsnog geen sprake; het
CBS voorziet voor de vier Randstadprovincies in elk
geval tot 2040 een groei van de bevolking. Het
inwonertal van de provincies Noord- en ZuidHolland, Flevoland en Utrecht groeit tussen 2010 en
2025 naar verwachting met ongeveer 700 duizend,
evenveel als in de afgelopen vijftien jaar . Voor het
COROP-gebied Groot-Rijnmond, dat in 2010 1,395
miljoen inwoners had, voorspelt het CBS een groei
tot 1,486 miljoen inwoners in 2025 en 1,512 miljoen
inwoners in 2040.5
Wat er na 2040 gebeurt, is minder zeker. Het is
voorstelbaar dat de bevolking blijft groeien,
bijvoorbeeld door (klimaat) immigratie en doordat
we steeds ouder worden. Maar het is ook mogelijk
dat de bevolking gaat krimpen, bijvoorbeeld door
(economische) emigratie en doordat we steeds
minder kinderen krijgen.

verdwenen; een acceptgiro wordt niet meer door
een bankemployee verwerkt, maar door de
rekeninghouder zelf. Het aantal banen nam in 2010
het hardst toe in verzorgende en heelkundige
beroepen; de werkgelegenheid in de zorg- en
welzijnssector groeit al jaren fors.6
Werkgelegenheidskrimp ziet het UWV
(Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
vooral in de industrie, waar sprake is van een
langdurige trend van minder personeel. Dat komt
onder meer doordat de industriële sector relatief
weinig groeit, door toenemende concurrentie en de
verplaatsing van productie naar elders in de wereld,
en vanwege een forse toename van de productiviteit
(door schaalvergroting, mechanisering en automatisering).7 Nieuwe werkgelegenheid is te vinden in
de persoonlijke dienstverlening: zorg, cultuur,
horeca, en andere persoonlijke diensten die niet
‘door een draadje kunnen’ hebben de toekomst.
Voor de wereldmarkt voor de watersector wordt
voor de periode tot 2016 een jaarlijkse groei van
5,6% verwacht.8 Het ontwikkelen van oplossingen
voor zeespiegelstijging en hoogwaterbescherming
wordt wel beschouwd als belangrijke groeimarkt
voor Nederlandse bedrijven en de verbinding aan de
unieke kennis van de TU Delft en de Universiteit van
Wageningen is daarbij van cruciale betekenis voor
de innovatieketen.
De verwachting is dat de Nederlandse economie nog
verder zal verder “verdienstelijken”. De groeiende
behoefte aan bedrijventerreinen neemt naar
verwachting na 2020 weer af, waarbij de mate
waarin afhankelijk is van de economische ontwikkeling. Economische groei gaat niet langer gepaard
met snelle groei van bedrijfslocaties. Gebieden met
veel logistiek groeien en gebieden met industrie
krimpen. De omvang van economische groei blijft
een belangrijke parameter, maar ook de productieefficiency op bedrijfslocaties neemt toe: op
hetzelfde aantal m2 vindt meer productie plaats. In
de chemie is soms zelfs sprake van een verdubbeling. Ook de logistiek realiseert op dit gebied
verbeteringen door beter management van de
gehele transportketen. Dit proces gaat door.

Economie
Hoe plukt Rijnmond-Drechtsteden de vruchten van
economische groei; welke sectoren komen op?
Honderd jaar geleden was de landbouw nog de
grootste sector. De laatste eeuw hebben we een
sectorale verschuiving gezien van landbouw naar
industrie en vervolgens naar de dienstensector
(inclusief recreatie en toerisme). Een deel van de
dienstensector is inmiddels door digitalisering
10
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Transport
Onder meer als gevolg van schaalvergroting in
landbouw en industrie en specialisatie van de
productie is het (internationale) goederenvervoer
de afgelopen decennia sterk toegenomen, zowel in
verplaatsingsafstand als in snelheid. De internationale handel zal naar verwachting de komende
decennia verder groeien, waarbij in West-Europa

een verschuiving gaat plaatsvinden van grondstoffen naar halffabricaten en eindproducten.
Vooral door toename van (internationale) handel en
verschuiving naar meer hoogwaardige productieactiviteiten zal de goederenmobiliteit in Nederland
sterk toenemen. De mate waarin is, net als de
behoefte aan bedrijventerreinen, afhankelijk van
verschillende factoren.
Ook de modal split oftewel verdeling van transport
over weg, water, rail en pijpleiding zal verschuiven.
In onderstaande figuur is de ontwikkeling van de
modal split in twee verschillende WLO-scenario’s
opgenomen (basisjaar 2002). Global Economy

Figuur 3.
Goederenmobiliteit op Nederlands grondgebied
Bron: Welvaart en leefomgeving, 2040 van CPB enPBL
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Tabel 1. Ontwikkeling goederenvervoer per modaliteit, miljarden tonkilometers op Nederlands grondgebied
1970
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Global
Economy

2040
Regional
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Global
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Binnenvaart
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31
4
17
3

42
4
49
14

59
9
84
19

40
5
55
14

80
16
125
21

36
5
54
11

Totaal

54

110

171

113

243

107

Bron: wlo (welvaart en leefomgeving)

verbeeldt een internationaal en privaat georiënteerd
Nederland, terwijl in Regional Communities de
oriëntatie nationaal is en de publieke sector
belangrijk.
Verder zal het vervoer in containers naar verwachting flink groeien. Een deel daarvan wordt in het
Global Economy scenario van de WLO-scenario’s
opgevangen door de introductie van grotere
schepen, een technische ontwikkeling die in het
Regional Communities scenario niet optreedt.

Stedelijk gebied
Er zijn een aantal trends en ontwikkelingen die
van belang zijn voor de opgave voor het Deltaprogramma. Door de herwaardering van bestaande
steden zien we de laatste jaren een sterke verdichtingopgave binnen de bestaande steden. In Nederland zijn 44 gemeenten met een hoogstedelijk
centrum, die gekenmerkt worden door een zeer
hoge dichtheid van verschillende functies: wonen,
werken en verkooppunten/ voorzieningen. Tussen
2000 en 2008 nam de dichtheid van functies in de

meeste hoogstedelijke centra toe, bijvoorbeeld door
een toename van het aantal werkzame personen en
een stijging van het aantal verkooppunten.
Rotterdam neemt nationaal de vierde plek in voor
wat betreft dichtheid van functies. Dordrecht echter
was een van de 6 hoogstedelijke centra waar de
dichtheid tussen 2000 en 2008 juist afnam.9
Naast verdichting van de stad binnendijks zijn de
laatste decennia vooral ook de buitendijkse locaties
in de regio grootschalig ontwikkeld. Voorbeelden
hiervan zijn de Kop van Zuid, Schiehaven en
Mullerpier en in de nabije toekomst de Stadshavens
in Rotterdam en Stadswerven in Dordrecht. Tevens
zien we dat de haven zich terugtrekt uit de stad, in
combinatie met een schaalsprong en kennisintensivering in de haven. Ontwikkelingen als de
Stadhavens en de aanleg van de Tweede Maasvlakte
zijn hiervan het gevolg.
Naast de verdichting van de bestaande steden
signaleren we een trend van toenemende aandacht
voor de Quality of Life. Dit uit zich in het vergroenen
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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van de kades (Boompjes), de toename van het
openbaar vervoer over water (zoals Fastferry en
Waterbus/Aqualiner) en het gebruik van de rivier als
publieke ruimte (denk aan Red Bull Air Race,
Wereldhavendagen, rondje Noordereiland). Tevens
zien we een trend van schaalvergroting op het
gebied van samenwerking in verschillende sectoren.
De samenwerking tussen het Havenbedrijf
Rotterdam en de haven van Antwerpen, het
DelTri-Platform en de metropoolregio Zuidvleugel
zijn hiervan voorbeelden.
Ruimtelijk gezien is er sprake van een toenemende
segregatie van bevolkingsgroepen binnen de regio.
Dat heeft er onder meer toe geleid dat de sociale
problemen met name in Rotterdam-Zuid en de
aansluitende Deltapoort relatief groot zijn. Negen
van de in totaal 40 ‘krachtwijken’ zijn in de regio
Rijnmond-Drechtsteden gelegen. Ook economisch
gezien is er een negatieve trend zichtbaar; dit geldt
overigens ook landelijk. De vraag naar koopwoningen neemt af en er is veel leegstand van
kantoren. Ontwikkelaars en corporaties kampen
met minder investeringscapaciteit en gemeenten
kampen met rode cijfers. De traditionele vraaggestuurde ontwikkeling is als gevolg van de
financieel-economische crisis behoorlijk vastgelopen. Ook de kwaliteit van de leefomgeving in
de meest brede zin (veiligheid, voorzieningen,
groen) staat in de regio onder druk. Er is bijvoorbeeld een groot tekort aan toegankelijk recreatief
groen in de Zuidelijke Randstad. In 2003 constateerde het Planbureau voor de Leefomgeving dat de
vraag naar recreatie in en rond Rotterdam 4 tot 5
keer zo groot is als het aanbod.

Haven
Krimp of groei in economie en aantal inwoners
heeft een direct effect op transportstromen en dus
op de haven. Het havengebied in RijnmondDrechtsteden heeft de laatste decennia een enorme
groei doorgemaakt en zich fysiek behoorlijk
uitgebreid, bijvoorbeeld met de start van de aanleg
van de Tweede Maasvlakte. Door de ingebruikname
van de Tweede Maasvlakte en de door de crisis
vertraagde volumegroei van transport zou er op de
korte termijn tijdelijk overcapaciteit kunnen
ontstaan.10 Dat betekent dat voor sommige
overslagbedrijven de spoeling de komende jaren
dunner wordt.
Het Haven- en Industrieel Complex (HIC) ziet de
vraag naar dienstverlening in en rond de haven in
elk geval nog tot 2050 groeien. Ook op de zeer lange
12
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termijn zal de Rijn-Schelde delta – met daarin
Rijnmond-Drechtsteden als spil –de Gateway to Europe
blijven. Bij zeer lage economische groei zal tot circa
2050 het totale volume ongeveer gelijk blijven, bij
hoge groei zal de groei verveelvoudigen.
De containerisatie zet daarbij onstuitbaar door
– tussen +45% en +450% in 2050, ten koste van
stukgoed en droge bulk.
Voor het transport betekent dit dat een groot
beroep zal worden gedaan op waterwegen én
inlandterminals met goede aansluitingen op
weginfrastructuur om containerstromen te
verwerken. De scheepvaartroute RotterdamAntwerpen zal veel drukker worden. Dit heeft ook
ruimtelijke consequenties. Voor de Maasvlaktes zijn
tot 2050 geen grote functieveranderingen te
verwachten, maar wel een sterke groei in containers
en elektriciteitsproductie (al dan niet via biomassa).
Ook voor de Europoort en Botlek verwacht men tot
2050 geen substantiële functieveranderingen. De
Waal- en Eemhaven blijven in elk geval tot
2030/2040 havengebied, waar de komende jaren
grootschalig in nieuwe functies wordt geïnvesteerd
(o.a. Foodport). Na 2040 ontstaat weer ruimte voor
eventuele nieuwe keuzes.

3.
Klimaatverandering:
matige of snelle effecten?
Dat het klimaat verandert, is geen onzekerheid
meer. De mondiale jaargemiddelde temperatuur
vertoonde de voorbije eeuw een stijgende trend die
in de eerste tientallen jaren van de twintigste eeuw
en vooral na de jaren zeventig zichtbaar is. Sinds
1950 is de wereldgemiddelde temperatuur met circa
0,7°C gestegen. In ons land was de temperatuur
rond 2000 gemiddeld 1,2°C hoger dan rond 1900.
De stijging van temperatuur resulteerde in een
afname van het aantal vorstdagen en een toename
van het aantal zomerse dagen. De top tien van de
warmste jaren sinds 1900 bestaat volledig uit jaren
na 1988.11 Ook de temperatuur van de Noordzee lijkt
sneller te stijgen dan de wereldgemiddelde
temperatuur. Een verband met het versterkte
broeikaseffect ligt voor de hand, maar is nog niet
aangetoond. Door menselijke invloeden is sinds de
industriële revolutie rond 1800 de concentratie van
CO2 gestegen van 280 ppm (= delen per miljoen
delen lucht) tot 390 ppm in 2010.12

Onzekerheid over ons toekomstige klimaat wordt
deels veroorzaakt door onzekerheid over de
toekomstige uitstoot van broeikasgassen. De
onzekerheid in de uitstoot wordt onder andere
bepaald door de bevolkingsgroei, de hoeveelheid
consumptie en het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast zijn er onzekerheden over het
klimaatsysteem zelf (zoals in welke mate de
temperatuur stijgt bij een bepaalde toename van
broeikasgassen), die in kaart worden gebracht door
verschillende klimaatmodellen te gebruiken.13

kans op extremen wordt groter: cyclonen en
stormen, extreme regenval, hitte- en koudegolven
en aanhoudende droogte. Het jaar 2010 was in
weerkundig opzicht zeer turbulent. Zo liep 20
procent van Pakistan onder water; er werden zo´n
twintig miljoen mensen door de watersnoodramp
getroffen. Ook China kampte met overstromingen
en dodelijke modderstromen. Terwijl Rusland de
heetste zomer sinds het begin van de metingen
beleefde, had Midden-Europa te maken met zware
regenval.16

Tijdens de klimaatconferentie in Kopenhagen in
2009 en later in 2010 in Cancún is er een akkoord
bereikt om de temperatuurstijging tot 2050 binnen
de 2°C-grens te houden. Met de huidige beperkte
maatregelen en met 2010 als absolute recordjaar
voor wat betreft de wereldwijde uitstoot van
energiegerelateerde CO2 ziet het er echter niet naar
uit dat we deze afspraak met het huidige beleid
kunnen nakomen.14 Hoe snel en heftig we de
effecten van de klimaatverandering zullen merken is
mede afhankelijk van de bereidheid van overheden
en burgers om de transitie naar duurzame energie
in te zetten.

In Nederland zal klimaatverandering er volgens het
KNMI toe leiden dat zachte winters en warme
zomers vaker voor zullen komen. De winters
worden gemiddeld natter en ook de extreme
neerslaghoeveelheden nemen toe. In de zomer
neemt de hevigheid van extreme regenbuien toe.17
In de gematigde streken op het Noordelijk Halfrond
(waartoe Noordwest Europa behoort) is de neerslag
in de 20e eeuw gemiddeld met 5-10% toegenomen;
in Nederland is de jaarlijkse neerslag vanaf 1906
toegenomen met 18%. De extreem droge zomer van
2003 leidde tot omvangrijke schade in de landbouw.18 Ook in mei 2011 was sprake van een zeer
droge periode. De rivierafvoer en het vochttekort in
de bodem waren in die maand al lager dan in 1976,
dat te boek staat als een extreem droog jaar.

Klimaatscenario’s van het KNMI werden gebruikt als
input voor de Deltascenario’s. Daarin wordt
uitgegaan van ofwel een matige verandering van het
klimaat (linkerkant van het assenkruis, scenario’s
DRUK en RUST) ofwel een snelle verandering
(rechterkant van het assenkruis, scenario’s STOOM
en WARM). Bij een matige klimaatverandering
bedraagt de zeespiegelstijging in 2100 naar
verwachting 35 cm, bij een snelle klimaatverandering 85 cm. Die stijging treedt weliswaar geleidelijk
op (zo’n centimeter per jaar), maar in combinatie
met bodemdaling leidt dat er desondanks toe dat in
2050 30% en in 2100 50% van de dijken te laag is
(scenario Warm en Stoom), uitgaande van de
situatie na afronding van het tweede hoogwaterbeschermingsplan en ‘Ruimte voor de Rivier’15.
Maar klimaatverandering heeft niet alleen (op de
langere termijn) invloed op het niveau van de
zeespiegel; het leidt vooral tot het, nu al, vaker
voorkomen van extreme weerssituaties.

Extreme weerssituaties
Klimaatverandering is meer dan een hogere
gemiddelde temperatuur, de mogelijk bedreigende
stijging van de zeespiegel en de gevolgen voor
rivierafvoer. Als gevolg van klimaatverandering
verandert het gemiddelde klimaat, maar ook de

Bovendien kunnen extremen anders veranderen
dan gemiddelden. De kans op extreme neerslag kan
bijvoorbeeld toenemen, terwijl de gemiddelde
neerslag afneemt.19 Het vaker voorkomen van
extreme weerssituaties, zoals lange periodes van
totale droogte of juist extreme neerslag, die door
klimaatverandering wordt veroorzaakt, is van even
zo groot belang voor het dagelijks leven en de
economie.
Een geringe gemiddelde stijging van de temperatuur
kan al veel effect hebben op de frequentie van
extreme weersomstandigheden. Als de gemiddelde
temperatuur over een langere periode structureel
stijgt, krijg je te maken met een verschuiving van de
normaalverdelingscurve en wordt het deel van de
curve waarin extreme weerssituaties optreden
(voorheen het gele deel in de staart van de 1e curve)
ineens veel groter (rode deel in de 2e curve). De kans
op extreem weer kan daarom al bij een temperatuurstijging van 1,6° C toenemen met een factor 25
(zie figuur 4).
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Dat de verschuiving van de verdelingscurve van
extreme weerssituaties al gaande is, kan worden
aangetoond met data.
De kosten die voortvloeien uit extreme weersomstandigheden stijgen wereldwijd evenredig met
de frequentie ervan.

Extreme weersomstandigheden, zoals langdurige
kou, neerslag of juist droogte, zijn dus kostbaar en
kunnen in de toekomst veel impact hebben op de
manier waarop wij gewend zijn te wonen en te
werken. Dergelijke veranderingen in het klimaat
hebben ook invloed op bijvoorbeeld watermanagement, natuur en gezondheid. Perioden met veel en

Figuur 4. Verschuiving verdelingscurve van extreme weersomstandigheden (Swiss RE)
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Figuur 5. Aantal extreme weerssituaties
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Figuur 6. Kosten van extreme weersomstandigheden
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heftige neerslag kunnen zorgen voor overstromingen, terwijl extreme warmte en droogte kunnen
leiden tot drinkwatertekorten.20 Lange periodes van
droogte kunnen in de toekomst grote gevolgen
hebben voor de regio. De vraag naar zoetwater stijgt
erdoor, terwijl belangrijke inlaatpunten als Gouda
en Bernisse juist dreigen te verzilten.
Ook de landbouw ondervindt veel hinder van
extreme weersomstandigheden. Wanneer bijvoorbeeld grasland overstroomt, groeit de algenpopulatie. Hagelbuien leiden tot legering (platslaan) van
granen en schade in de fruitteelt; ook de glastuinbouw kan dan veel schade ondervinden. Wanneer in
april late vorst optreedt, heeft dit rampzalige
gevolgen voor de aardappeloogst.21

Verandering biodiversiteit
Klimaatzones die geschikt zijn als leefklimaat voor
planten- en dierensoorten kunnen verschuiven
door temperatuurstijging en verandering van
neerslagpatronen. Vooral de zachtere winters leiden
ertoe dat het verspreidingsgebied van soorten zich
verplaatst naar het noorden en naar hoger gelegen
gebieden. Maar ook langere periodes van droogte in

1990
44

1998

2003

72

de zomer zijn niet voor alle soorten even geschikt.
Soorten gaan in omvang achteruit aan de zuidkant
van hun verspreidingsgebied, terwijl aan de
noordkant juist een uitbreiding kan plaatsvinden.
Het is maar de vraag of planten en dieren in staat
zijn tijdig ‘mee te bewegen’ met deze verschuiving.
Er zijn veel voorbeelden van planten en dierensoorten die zich in de afgelopen jaren hebben
verspreid over Nederland of zich juist hebben
teruggetrokken. Een voorbeeld is het in Nederland
vestigen van de Gehakkelde Aurelia, een vlindersoort
uit warme landen. In een Nederlandse studie is de
verandering in de verspreiding van een grote groep
plantensoorten en korstmossen die gedijen bij een
koud klimaat vergeleken met die van ‘warmteminnende’ soorten. Die studie laat zien dat in de laatste
tientallen jaren de warmteminnende soorten ons
land binnenkomen of zich verder uitbreiden, terwijl
de koudeminnende soorten verdwijnen of voorkomen in een kleiner verspreidingsgebied.22 Relaties
in de voedselketen raken verstoord, doordat niet alle
planten en dieren hetzelfde reageren op het
warmere (vroegere) voorjaar. Dat geldt ook voor
voedselketens in de Noordzee en de Waddenzee.
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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Figuur 7. Soorten in Nederland en de gevolgen van veranderend klimaat
1990 - 2009
7%

2050
16%

77%

2100

13%

20%

67%

16%

22%

62%

Soorten die voorkomen in Nederland in de periode 1990-2009 en waarvan de geschikte klimaatzone in Nederland
uitbreidt
centraal blijft
krimpt
Bron: Van der Veen et al. (2010); bewerking PBL (gebaseerd op verschillende klimaatscenario’s en empirische data)
In 2100 is een kleine 40 procent van de doelsoorten ‘in beweging’. Dit betekent dat we een aanzienlijke verandering in de soortensamenstelling van de natuur in Nederland kunnen verwachten.

Voor 7 procent van de huidige soorten is het klimaat
in Nederland nu al minder geschikt geworden. Dit
aantal neemt naar 2100 toe tot ruim 15 procent van
de soorten. Daar staat tegenover dat nu ruim 15
procent en in 2100 ruim 20 procent van de soorten
profiteert van klimaatverandering. Dit betekent dat
in 2100 bijna 40 procent van de huidige soorten ‘in
beweging’ zal zijn vanwege klimaatcondities en dat
een verschuiving in de soortensamenstelling van de
natuur is te verwachten. Er zijn wel verschillen
tussen soortgroepen.
Het aantal soorten waarvoor het klimaat in
Nederland in 2100 geschikt wordt, neemt volgens de
modellen toe voor amfibieën, dagvlinders en
reptielen. Voor hogere planten blijft de verdeling
vrijwel gelijk, terwijl voor vogels de fractie waarvoor
het klimaat in Nederland ongeschikt wordt relatief
groot is.
De vraag is of soorten het tempo van de verschuiving van geschikte klimaatzones kunnen bijhouden.
Wanneer de verschuiving van verspreidingsgebieden
langzamer verloopt dan de verschuiving van het
klimaat, zullen verspreidingsgebieden krimpen; als
de klimaatverandering niet op tijd tot stilstand
komt, zullen er soorten uitsterven. Of soorten
werkelijk in staat zijn hun leefgebied uit te breiden,
hangt ook af van de beschikbaarheid van geschikt
leefgebied op bereikbare afstand.
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Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden

Over de grootte van de effecten van weersextremen
is nog relatief weinig bekend. Door weersextremen
en een grilliger weerspatroon gaat de populatieomvang meer fluctueren, waardoor kleine populaties meer kans lopen uit te sterven. Ook duurt het
herstel van populaties na een extreme gebeurtenis
langer in een versnipperd leefgebied.
Als klimaatverandering doorzet, zullen ecosystemen
de komende eeuw dus te maken krijgen met
continue veranderingen in soortensamenstelling en
standplaatscondities. Ze zullen worden blootgesteld
aan verstoringen die in frequentie en intensiteit
zullen toenemen. Niet alle soorten reageren
hetzelfde op klimaatverandering. Hierdoor kunnen
bestaande relaties tussen soorten binnen leefgemeenschappen gedeeltelijk uit elkaar vallen en
zullen er mogelijk ‘gaten’ in het functioneren van
ecosystemen ontstaan. In hoeverre ecosystemen
anders gaan functioneren als de soortensamenstelling verandert of de biodiversiteit afneemt, hangt af
van de rol die verdwenen soorten binnen het
ecosysteem vervulden. Als soorten sterk structuurbepalend waren of een sleutelrol vervulden in het
systeem, dan zal het verdwijnen ervan een groter
effect hebben. Ook de komst van nieuwe soorten
kan een grote invloed hebben op het functioneren
van ecosystemen. Klimaatverandering heeft dus ook
gevolgen voor de biodiversiteit.

Ziekten en plagen
Dierlijke en plantaardige ziekten en plagen hebben
de voedselproductie altijd beïnvloed. Het is
bewezen dat de verspreiding van ziekten en plagen
door klimaatverandering wijzigt. Door veranderingen in temperatuur, vochtigheid en atmosfeer
veranderen groei- en regeneratiesnelheden van
planten, schimmels en plagen. Dat leidt weer tot
veranderingen in de wisselwerking tussen plagen,
hun natuurlijke vijanden en hun gasten. Ook
veranderingen in de bodembedekking, zoals
ontbossing en woestijnvorming, maken soorten
kwetsbaarder voor ziekten en plagen.

De belangrijkste oorzaak van het oprukken van
ziekten en plagen, inclusief epidemieën, in de
landbouw is vernatting. Schimmelziekten en
bacteriën (vooral bovengronds) verspreiden zich
gemakkelijker onder natte omstandigheden. Ook
temperatuurstijging draagt bij aan het vaker
voorkomen van ziekten en plagen, bijvoorbeeld
doordat nieuwe soorten worden geïntroduceerd,
resistenties van gewassen worden doorbroken en
ziekten en plagen beter kunnen overwinteren.
Besmettelijke ziekten als bruinrot komen vaker voor
naarmate de temperatuur stijgt.23
Plant Research International uit Wageningen heeft
een analyse gemaakt van de knelpunten per
gewastype voor verschillende
klimaatveranderingeffecten.

Gewastype

Ziekten en plagen

Gras (c.q. melkveehouderij)

Toename engerlingen door vernatting.
Bij gras als voorvrucht in akkerbouwrotaties: hogere temperaturen leveren meer
generaties aaltjes onder gras. Daarmee verslechtert uitgangspositie volgteelt.

Granen

Toename schimmelziekten (nat, warm voorjaar, minder koude winters).
Mogelijke opkomst Q-nematoden(Meloidogyne en Ditylenchus) door
verminderde wintersterfte (vermeerdering op onkruiden).

Maïs

Toename maïswortelboorder (nat, minder koude winters).
Toename Pratylenchus, Meloidogyne.

Suikerbieten

Toename bietencysteaaltjes (meer generaties) bij hogere waterstanden.
Toename rhizomania door vernatting.

Aardappel

Toename bruinrot (ralstonia) bij vernatting door verspreiding via
oppervlaktewater.
Natte periodes geeft meer kans op stengelaaltjes.
Sterke vermeerdering nieuwe soorten.
Doorbraak resistentie aardappelmoeheid door temperatuurverhoging.
Toename schimmel (Phytophtora) door temperatuurverhoging en hoge RV.
Verschuiving oogstmoment naar voren: meer opslag (ziekten en plagen).
Toename luisdruk en daarmee virus.

Boomgaarden c.q. fruitteelt

Verschuiving patroon ziekten en plagen.

Bloembollen

Vernatting: toename schimmelziekten (Sclerotinia, Rhizoctonia, pythium,
stromatinia).
Plagen en stengelaaltjes.

Glastuinbouw

Toename introducties Zuid-Europese aaltjessoorten naar de kas (verhoogd
risico voor de volle grondteelt).

Vollegronds-groenten
(zoals kool, prei, ui, koolzaad)

Sterke toename ziekten en plagen (nat, droog, temperatuurverhoging, minder
koude winters).

Bron: Plant Research international, Wageningen UR (2008)

Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden

17

Op onderstaande kaart, eveneens van Plant
Research International uit Wageningen, is te zien
hoe gevoelig verschillende delen van Nederland zijn
voor plagen en ziekten. Hieruit blijkt duidelijk dat
het gebied Rijnmond-Drechtsteden erg gevoelig is.

Figuur 9. Verzilting in Nederland landbouwgewassen
voor ziekten en plagen
(Bron: Acacia water, STOWA en Leven met Water (2009), Leven
met zout water. Overzicht huidige kennis omtrent interne verzilting)

Figuur 8. Gevoeligheid landbouwgewassen voor
ziekten en plagen
(Plant Research international, Wageningen UR, 2008)

gevoelig

niet gevoelig

Verzilting
De zoutwaterhuishouding in Nederland is aan
veranderingen onderhevig. Verzilting heeft te
maken met twee factoren in: de kustontwikkeling
sinds de laatste ijstijd (het Holoceen) en het proces
van inpolderen (ontwatering, landaanwinning en
droogmaking) sinds de middeleeuwen.24 Verzilting
is een autonoom proces: het zout is al in de bodem
aanwezig als restant van zeeën uit vroegere tijden.
Het systeem is nog niet in evenwicht en blijft
naleveren. Behalve door toename van zoute kwel,
neemt het zoutgehalte in sloten in droge zomers
toe door zouter inlaatwater en verdamping van
slootwater.
De verwachting is dat de verzilting in de nabije
toekomst zal toenemen, al is onzeker hoe snel deze
toename zal verlopen. De toename vindt vooral
daar plaats waar ook nu al sprake is van verhoogde
chloridegehalten in het grondwater. De oorzaak van
een toename ligt in menselijk ingrijpen in het
watersysteem sinds de middeleeuwen dat nog niet is
uitgewerkt en de gevolgen van verwachte
klimaatverandering.25
18
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Gebieden waar toename van verzilting is te verwacten als gevolg
van bodemdaling (boven) en stijging van de zeespiegel (onder),
waarbij is uitgegaan van een meestijgend peil in het IJsselmeer.

Binnen de landbouw vindt een verschuiving plaats
naar kapitaalintensieve gewassen. Verzilting
veroorzaakt productieverlies bij zoutgevoelige
gewassen en lijkt belangrijker voor de kwetsbaarheid van gewassen (uitgezonderd gras en snijmaïs)
dan watertekorten. Een voorbeeld: binnen de
akkerbouw op Goeree Overflakkee zien we een
verschuiving van graan- en suikerbietenteelt naar
aardappelenteelt, een toename van verse vollegronds-groenten, een snellere groei in productie
voor verse daggroente en een toename in het areaal

bloembollen en bloemzaad (hoog rendement).
Deze kapitaalintensieve landbouw gebruikt een
groter volume water en stelt hogere eisen aan de
waterkwaliteit. Veel kapitaalintensieve teelten
ondervinden namelijk al beperkingen bij chloridegehalten van 200 mg Cl/l. Een kleine verhoging in
de zoutconcentratie, die voorheen geen probleem
vormde, kan daardoor opeens problematisch
worden. Dit is een vorm van verzilting zonder dat
het zoutgehalte van het oppervlaktewater daadwerkelijk toeneemt.26
Weidebouw en akkerbouw stellen lagere eisen aan
de waterkwaliteit in vergelijking tot de vollegrondstuinbouw. De hoogste eisen worden gesteld door de
bollenteelt, fruitteelt en sierteelt. Kapitaalkrachtige
sectoren kunnen door ontzilting voorzien in hun
zoetwater-behoefte.

Recreatie
Er zijn veel mooie landschappen aanwezig in de
Zuidvleugel; de combinatie van sterke steden in een
aantrekkelijk landschap van delta, kust, rivieren en
veenweiden is de kracht van dit gebied. Belangrijke
toeristische attracties in Zuid-Holland zijn onder
meer Kinderdijk en de Brouwersdam.
Met elke graad temperatuursstijging neemt de vraag
naar binnenlands toerisme met 5% toe.27 Om in
2020 te voorzien in de behoefte aan recreatiegroen
van de bewoners van tien stedelijke regio’s zijn
duizenden hectares extra recreatiegroen nodig,
blijkt uit een analyse van het Kenniscentrum
Recreatie en Motivaction in opdracht van het
voormalig ministerie van VROM.
De analyse toont aan dat er rond de steden van
Zuid-Holland een tekort is aan natuur- en recreatiegebieden. Het buitengebied aan de noordkant van
Rotterdam (Midden-Delfland, Rottemeren) ligt
binnen het bereik van inwoners van Den Haag, Delft
en Zoetermeer. Het buitengebied aan de zuidkant
(IJsselmonde, Deltapoort) ligt binnen het bereik van
de Drechtsteden. Bovendien vindt er aan de
noordkant, met name in de Zuidplaspolder, veel
uitbreiding van het stedelijk gebied plaats. De vraag
naar ruimte voor recreatieactiviteiten in de nabije
toekomst is daardoor zeer hoog, en het aanbod
staat onder grote druk.28

de zuidkant van de regio zijn de tekorten hoog.
Alleen in het (zuid)westen van de regio
(Hellevoetsluis en omgeving) is het tekort laag. De
soorten groen die de inwoners van de regio
Rotterdam noodzakelijk achten zijn vaker dan
gemiddeld bos, stadspark, waterpartijen en
kinderboerderijen. Voor recreatiegebieden en
natuurgebieden (anders dan bos) is de index
vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.29
Ook in de regio Drechtsteden zal naar verwachting
een tekort aan recreatief groen voor fietsen en
wandelen ontstaan. Het grootste deel van het
recreatieve aanbod in de omgeving van Dordrecht
bestaat uit bos en natte natuur in en rond de
Biesbosch. Voor fietsen ligt ook een flink deel van
het aanbod in het agrarisch buitengebied. Een groot
deel van de Biesbosch is echter moeilijk toegankelijk doordat de Nieuwe Merwede het gebied
doorsnijdt. Deze barrière is, samen met de Dordtse
Kil, verantwoordelijk voor bijna de helft van het
tekort. Dit geldt zowel voor wandelen als voor
fietsen.30 Deltapoort - het gebied tussen Rotterdam
en Dordrecht - heeft te maken met verrommeling
en versnippering. Dit breekt de kwaliteit van het
gebied af.
In de periode tussen 1977 en 2018 wordt door de
provincie Zuid-Holland ruim vijftienduizend hectare
omgevormd in nieuw natuurgebied: tienduizend
met het accent op natuur en vijfduizend met het
accent op recreatie.31 De provincie zorgt voor de
aankoop van gronden en de inrichting en het
beheer van de recreatieve groengebieden. De
provincie streeft ernaar wandelpaden, fietspaden,
waterrecreatie, transferia, (inter)nationale
topattracties, lokale bezienswaardigheden en
recreatieondernemingen onder te brengen in een
samenhangende structuur. Zo wordt een recreatief
netwerk van fiets- en wandelpaden en vaarwegen
gerealiseerd. Het recreatieve netwerk verbindt de
recreatiegebieden om de stad met de natuurgebieden die deel uitmaken van de Ecologische
Hoofdstructuur en het landelijk gebied.32

Voor het stedelijk gebied Rotterdam geldt dat een
analyse van het vraag-aanbod model laat zien dat de
tekorten aan recreatieve ruimte in het noorden van
de Rotterdamse regio het hoogst zijn. Maar ook aan
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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5. Scenario’s
RijnmondDrechtsteden
2050 en verder
Hieronder volgen de vier regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden voor 2050 en verder (2100).
Deze scenario’s zijn de regionale uitwerking van de landelijke Deltascenario’s voor het gebied RijnmondDrechtsteden.33 De scenario’s zijn tijdsbeelden van de regio in 2100 waarbij geschetst wordt hoe dat beeld
in de decennia ervoor, onder invloed van verschillende ontwikkelingen, tot stand is gekomen. De vier
verschillende beelden helpen ons om zo breed mogelijk na te denken over wat er mogelijkerwijs op ons
af komt op gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening.
De vier scenario’s zijn geen meningen, visies of wensbeelden, maar voorstellingen hoe de regio er,
uitgaande van de in de deltascenario’s gegeven kernonzekerheden en geëxtrapoleerde trends, in 2100 uit
zou kunnen zien. Het grootste deel van de kenmerken van de scenario’s komt voort uit de Deltascenario’s.
Voor de regionale vertaling daarvan zijn op sommige plekken, waar de Deltascenario’s geen of weinig
aanknopingspunten boden, aannames gemaakt in de geest van de Deltascenario’s.34 Voor deze aannames
zijn niet altijd 1-op-1, exclusieve causale verbanden te vinden. Het doel van deze aannames is om niet alleen
een intern consistent verhaal te vertellen, maar er ook voor te zorgen dat de scenarioverhalen zo onderscheidend mogelijk zijn en samen een zo breed mogelijk beeld schetsen, waarin aandacht is voor verschillende mogelijke uitersten.
Deze regionale uitwerking van de Deltascenario’s voor het gebied Rijnmond-Drechtsteden is het resultaat
van de samenvoeging van bestaand materiaal en van de consultatie van betrokkenen en experts in vier
workshops. Tijdens een workshop op 29 augustus 2011 De is inhoud van de scenario’s getoetst en aangevuld.
Op 12 september 2011 zijn in twee workshops de implicaties van deze regionale scenario’s voor waterveiligheid en de zoetwatervoorziening bepaald. Op 27 september 2011 heeft het Programmateam RijnmondDrechtsteden deze implicaties nader bekeken, beoordeeld en aangevuld.
Hieronder volgt een overzicht van het materiaal dat in deze regionale Deltascenario’s is samengevoegd:
• WLO-scenario’s
• KNMI-klimaatscenario’s
• Deltascenario’s
• CPB-scenario’s
20
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• Deelverkenning Haven en industrieel cluster
Rijnmond-Drechtsteden
• Deelverkenning Landbouw, natuur en recreatie
Rijnmond-Drechtsteden
• Deelverkenning Stedelijk gebied
Rijnmond-Drechtsteden

Figuur 10. Assenkruis Deltascenario’s
Sociaaleconomische
groei

druk

Aan het eind van elk scenario worden de gevolgen
en implicaties genoemd voor de waterveiligheid en
de zoetwatervoorziening, die specifiek voor dat
scenario gelden. Die implicaties geven richtingen
aan waar nu, in 2011, al over nagedacht kan worden.

stoom
Snelle
klimaatverandering

Matige
klimaatverandering

rust

warm

Deltascenario’s: overzicht kengetallen

Sociaaleconomische
krimp

In de Deltascenario’s zijn voor de vier scenario’s
kengetallen opgesteld op het gebied van klimaat en
sociaaleconomische kenmerken.

Tabel 2a.
Kengetallen Deltascenario’s DRUK en STOOM
Klimaatverandering

referentie
Zichtjaar

DRUK

STOOM

2000

2050

2100

2050

2100

gem. afvoer Rijn in februari (m3/s)

2.900

3.100

3.200

3.400

4.000

gem. afvoer Rijn in september (m /s)

1.800

2.000

2.100

1.300

900

480

500

520

530

590

3

gem. afvoer Maas in februari (m3/s)
gem. afvoer Maas in september (m /s)
3

zeespiegelstijging (cm)
extreem hoge afvoer Rijn 1/100 jaar (m3/s)
extreem hoge afvoer Maas 1/100 jaar (m3/s)
extreem lage afvoer Rijn 1/10 jaar (m /s)
3

extreem lage afvoer Maas 1/10 jaar (m /s)

89

92

94

48

30

-

15

35

35

85

12.000

13.000

14.000

14.000

17.000

2.900

3.000

3.200

3.200

3.600

630

650

670

520

420

18

18

10

6

gemiddelde neerslaghoeveelheid winter

+4%

+7%

+14%

+28%

gemiddelde neerslaghoeveelheid zomer

+3%

+6%

-19%

-38%

3

Sociaal-economische ontwikkeling
Zichtjaar
aantal inwoners NL (miljoen)

18

referentie

STOOM

2050

2100

2050

2100

16

20

24

20

24

2,6

2,0 - 2,6

2,6

2,0 - 2,6

20

25

20

25

economische groei (% per jaar)
verstedelijking (% oppervlak)

DRUK

2000

16

landbouwareaal (% oppervlak)

67

59

70

59

70

natuur (% oppervlak)

17

21

5

21

5

veel klimaatverandering (W+)
matige klimaatverandering (G)
hoge ruimtedruk (Global Economy, en na 2050 groei van bevolking en economie)
lage ruimtedruk (Regional Communities, en na 2050 krimp van bevolking en economie)
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Tabel 2b.
Kengetallen Deltascenario’s RUST en WARM
Klimaatverandering

referentie
Zichtjaar

2000

RUST
2050

WARM
2100

2100

gem. afvoer Rijn in februari (m3/s)

2.900

3.100

3.200

3.400

4.000

gem. afvoer Rijn in september (m3/s)

1.800

2.000

2.100

1.300

900

480

500

520

530

590

89

92

94

48

30

gem. afvoer Maas in februari (m /s)
3

gem. afvoer Maas in september (m3/s)
zeespiegelstijging (cm)
extreem hoge afvoer Rijn 1/100 jaar (m3/s)
extreem hoge afvoer Maas 1/100 jaar (m3/s)
extreem lage afvoer Rijn 1/10 jaar (m /s)
3

extreem lage afvoer Maas 1/10 jaar (m3/s)

-

15

35

35

85

12.000

13.000

14.000

14.000

17.000

2.900

3.000

3.200

3.200

3.600

630

650

670

520

420

18

18

18

10

6

gemiddelde neerslaghoeveelheid winter

+4%

+7%

+14%

+28%

gemiddelde neerslaghoeveelheid zomer

+3%

+6%

-19%

-38%

Sociaal-economische ontwikkeling
Zichtjaar
aantal inwoners NL (miljoen)

referentie

RUST

WARM

2000

2050

2100

2050

2100

16

15

12

15

12

0,7

0 - 0,5

0,7

0 - 0,5

17

10

17

10

economische groei (% per jaar)
verstedelijking (% oppervlak)

16

landbouwareaal (% oppervlak)

67

62

67

62

67

natuur (% oppervlak)

17

21

23

21

23

veel klimaatverandering (W+)
matige klimaatverandering (G)
hoge ruimtedruk (Global Economy, en na 2050 groei van bevolking en economie)
lage ruimtedruk (Regional Communities, en na 2050 krimp van bevolking en economie)
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6 DRUK in
RijnmondDrechtsteden
Sociaaleconomische
groei

druk

stoom
Snelle
klimaatverandering

Matige
klimaatverandering

rust

warm

Sociaaleconomische
krimp

Wereld
Het scenario DRUK gaat uit van een wereldwijde
sterke economische groei en een aanzienlijke
bevolkingsgroei. De Europese Unie breidt zich
verder naar het oosten uit en er is sprake van sterke
wereldwijde economische integratie. Opkomende
economieën als China, India en Brazilië groeien nog
verder. West-Europa gaat mee op deze golf,
waardoor de economie sterk groeit en het internationale transport toeneemt. Het vestigingsklimaat
voor bedrijven wordt in Nederland – mede door de
strategische ligging aan de Noordzee en de grote
Europese rivieren – aantrekkelijker.
Tot 2030 draait de economie nog voornamelijk op
traditionele energiebronnen. Wereldwijd ontstaat
er schaarste aan energie en voedsel, maar als gevolg
van de hoge energieprijzen en de daaraan gekoppelde hoge vervoersprijzen vindt, na een aanloop
van enkele decennia, rond het midden van de 21e
eeuw de mondiale transitie naar de biobased economy
plaats. Opkomende economieën in Azië zijn hierin
toonaangevend, de rest van de wereld volgt.

Nederland

De regio in mondiaal perspectief in 2100 in het scenario DRUK

Ook op nationale schaal groeit de economisch sterk
en de bevolking neemt toe tot 24 miljoen inwoners
in 2100. Hierdoor verstedelijkt het land steeds meer;
vooral de Randstad groeit geleidelijk dicht. Voor het
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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DRUK
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gebied Rijnmond-Drechtsteden betekent dat in het
scenario DRUK een gestage groei tot een verdubbeling van het aantal inwoners in 2100, dankzij de
groeiende economie en de grote stroom economische immigranten die als gevolg daarvan deze kant
op komt. Steden verdichten en groeien aan elkaar
vast.

Tabel 3.
Kengetallen DRUK
Klimaatverandering
Zichtjaar

2000
17%

16%

5%

2.900

3.100

3.200

1.800

2.000

2.100

480

500

520

89

92

94

zeespiegelstijging (cm)

-

15

35

12.000

13.000

14.000

2.900

3.000

3.200

630

650

670

18

18

18

gemiddelde neerslaghoeveelheid winter

+4%

+7%

gemiddelde neerslaghoeveelheid zomer

+3%

+6%

extreem hoge afvoer Rijn 1/100 jaar (m3/s)

25%

extreem hoge afvoer Maas 1/100 jaar (m3/s)
extreem lage afvoer Rijn 1/10 jaar (m /s)
3

extreem lage afvoer Maas 1/10 jaar (m3/s)

67%

2100

gem. afvoer Rijn in september (m3/s)

gem. afvoer Maas in september (m3/s)

2100

2050

2000

gem. afvoer Rijn in februari (m3/s)

gem. afvoer Maas in februari (m3/s)

Figuur 11.
Toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in DRUK

DRUK

referentie

70%

Rijnmond-Drechtsteden
verstedelijking
landbouwareaal
natuur

Vanaf 2030 kwam een voornamelijk privaat
gedreven energietransitie op wereldschaal op gang,
die tegen 2050 is voltooid. Mede daardoor is de
klimaatverandering wereldwijd en dus ook in
Nederland beperkt gebleven. De gemiddelde
temperatuur is weliswaar gestegen, en er is sprake
van hoge neerslagpieken in de winter en de zomer,
maar de effecten zijn beperkt. Hetzelfde geldt voor
de zeespiegelstijging en de hoge en lage rivierafvoeren. Veel innovatieve, duurzame oplossingen
om met de klimaateffecten om te gaan zijn
geëxporteerd, waardoor de Nederlandse economie
extra heeft geprofiteerd van de energietransitie. De
haven speelt nog steeds een grote rol binnen de
wereldeconomie. In de chemie heeft olie plaats
gemaakt voor biomassa als grondstof. En ook in de
vervoersmarkt worden vooral biobrandstoffen
ingezet. De inzet van olie beperkt zich tot niches; de
verwerkende industrie heeft zich hierop aangepast.
Rondom de haven zorgt de maritieme technologische industrie (het constructiecluster) voor veel
werkgelegenheid. Ook zorg en cultuur zijn
belangrijke peilers van de economie, vanwege het
nog altijd grote aandeel 50-plussers binnen de
bevolking. Welke thema’s zijn in dit toekomstbeeld
relevant voor de regio Rijnmond-Drechtsteden?

Economie: maritieme technologie
en zorg worden bepalend
Tot 2030 staat de economie in het teken van een
dalend BBP: de economische ontwikkeling wordt
geremd door de hoge olieprijzen. Transport wordt
‘onbetaalbaar’ en dat heeft zijn weerslag op de
bedrijvigheid in het gebied. In de decennia daarna
zien we de vraag naar de steeds meer beschikbare
duurzame energiebronnen juist groeien, terwijl er
ook met de (nog beperkte) gevolgen van de
klimaatverandering moet worden omgegaan. Beide
factoren bieden volop kansen voor de industrieën
die zo typerend zijn voor Rijnmond-Drechtsteden:
watermanagement, scheepsbouw en maritieme
logistiek, de baggerindustrie en de offshore-industrie. Deze maritieme technologische industrieën,
die in de Drechtsteden gecentreerd zijn maar ook in
Vlaardingen en Schiedam, zijn wereldwijd zeer
succesvol en zorgen voor veel werkgelegenheid in
de regio. Onze kennis over watermanagement is een
belangrijk exportproduct, niet in de laatste plaats

“De midtech-industrie is al van
oudsher de kern van de economische
ontwikkeling van de Drechtsteden en
biedt nog steeds kansen.”
Pieter Tordoir, UvA
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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“Rijnmond-Drechtsteden zou een
specialistische niche voor zichzelf
kunnen creëren. Het meest logische zou
zijn om te zoeken naar nijverheid die
een relatie heeft met water. Want die
haven en het water zijn er toch.”
Peter van Rooy, Stichting NederLandBovenWater

door de persoonlijke betrokkenheid van Koning
Willem IV tijdens de eerste helft van de 21e eeuw. De
energietransitie creëert werkgelegenheid voor zowel
hoogopgeleide medewerkers als medewerkers in de
maritieme technologie. De haven vervult nog steeds
een cruciale rol in de wereld, met name in de
overslag van biofuels in de wereldwijde biobased
economy.
Naast de maritieme technologische industrie zijn
zorg en cultuur belangrijke aanjagers van de
werkgelegenheid. Het grotere aandeel senioren
binnen de bevolking maakt veelvuldig gebruik van
de dienstverlening in deze sectoren. Er is een groot
en gedifferentieerd aanbod aan culturele voorzieningen. Er is een dynamische creatieve sector in de
regio ontstaan. Tevens is het zorgcluster in de regio
sterk gegroeid. Het Erasmus MC is tegen 2100 een
multinational geworden met vestigingen in heel
Europa.
Voedsel en energie: transitie
naar de biobased economy
Vanaf 2030 zal de rol van aardolie als belangrijkste
energiebron meer en meer worden overgenomen
door andere bronnen, waaronder biobrandstoffen,
zon, wind, aardwarmte en water. De markt, die de
dure fossiele brandstoffen simpelweg niet meer kan
betalen, speelt hierin een sturende rol. Met zijn
strategische ligging zet het gebied RijnmondDrechtsteden bewust in op deze transitie en speelt
de regio een belangrijke rol in de biomassa-industrie, precies zoals dat de eeuw ervoor het geval was

“Ik denk dat er in 2100 geen
olieraffinaderijen meer zijn. Shell is nu
al bezig om raffinaderijen te verkopen!”
Simon Kalf, Stichting Peak Oil
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met de petrochemie. Omdat er te weinig landoppervlak in Nederland en de rest van Noordwest-Europa
is om alle benodigde bio-energie zelf op te wekken,
moet er geïmporteerd en gedistribueerd worden:
activiteiten die de regio goed liggen.
De ruimte die voorheen door olieraffinaderijen en
opslagterminals werd ingenomen, wordt nu
gebruikt voor de biochemie. De voormalige
energieschaarste, de ruime zoetwatervoorziening in
het gebied en de stand van techniek binnen het
Nederlandse agrocluster maken de keuze voor
opschaling van de landbouw logisch.
Niet alleen energie, maar ook hoogwaardig voedsel
wordt weer bij voorkeur van eigen bodem
betrokken. Het bewust omgaan met energieverbruik
heeft de import van kunstmatig versgehouden
voedsel uit verre landen impopulair gemaakt. De
Greenports (Westland-Oostland en Boskoop) spelen
een belangrijke rol in het bevoorraden van
Rijnmond-Drechtsteden met regionaal voedsel. Nu
transport door de beschikbaarheid van duurzame
energie weer economisch interessant is, wordt een
deel van deze landbouwproductie zelfs weer
geëxporteerd. De complexvoordelen van de
Greenports en de nabijheid van de haven zorgen
ervoor dat de voedselsector ondanks de ruimtedruk
in deze regio blijft.
Bevolking: economische immigratie
Europa blijft in economisch opzicht een aantrekkende werking houden op armere delen van de
wereld. Mede hierdoor heeft Nederland in 2100 24
miljoen inwoners. Gezien de verdergaande
verstedelijking zijn de stedelijke regio’s, waaronder
Rijnmond-Drechtsteden, relatief sterker gegroeid
dan de landelijke gebieden zoals NoordoostNederland. De bevolking van RijnmondDrechtsteden is zelfs verdubbeld. De groei van de
bevolking is ontstaan doordat veel economische
immigranten in het gebied zijn neergestreken.36
Zij zijn hier door de verschillende al aanwezige
bevolkingsgroepen, zoals de Kaapverdianen,
naartoe gehaald vanwege de bloeiende diensteneconomie en de weer opkomende landbouw. Een
tweede groep die in omvang toeneemt zijn
EU-migranten die steeds daar verblijven waar werk
te vinden is in de maritieme technologische sector
(offshore, scheepsbouw) en in de persoonlijke
dienstverlening. Dankzij de groei van het internationale transport en de bloei van de binnenvaart
hebben de bedrijven in Rijnmond-Drechtsteden
deze mensen ook hard nodig.

De samenleving in de regio heeft anno 2100 een
heterogene en contrastrijke samenstelling. De
verschillende bevolkingsgroepen leven op basis van
lifestyle en identiteit in harmonie naast elkaar, in
verschillende wijken met elk een eigen karakter. Dat
is in de decennia ervoor zo gegroeid, toen er tot
2050 vanwege de economische neergang en de
bevolkingsgroei pragmatische keuzes gemaakt
moesten worden. Er zijn toen meerdere wijken
gebouwd op goedkope locaties, dichtbij de
werkgelegenheid.37 De locaties langs en aan de
rivierzones werden ontwikkeld tot relatief dure en
gewilde locaties. Bouwen aan het water is mogelijk
gemaakt door de sterke economische groei en de
grote vraag naar kwalitatief goede woningen. Ook
de Hoeksche Waard is verder verstedelijkt; deze
verstedelijking is rond de vervoersassen ingezet en
biedt in 2100 plaats aan 30.000 inwoners.

“Om kansen in de midtech-industrie te
verzilveren heb je mensen nodig. Die
zijn er in Nederland straks niet meer (…)
Migratie zou een oplossing kunnen
zijn; arbeidskrachten uit het buitenland
halen.”
Pieter Tordoir, UvA

De crisis zorgde er destijds ook voor dat mensen
steun zochten bij elkaar en dus dicht bij elkaar en
bij het werk wilden wonen. Dat heeft er uiteindelijk
toe geleid dat het gebied Rijnmond-Drechtsteden in
2100 demografisch gezien een kleurige lappendeken
is geworden van wijken die allemaal door verschillende bevolkingsgroepen gedomineerd worden.
Elke groep heeft zijn eigen cultuur en levert
daardoor een unieke bijdrage aan de economie. Dat
biedt een breed scala aan voorzieningen, van
dagelijkse versmarkten tot honderden verschillende
keukens in de horeca. Ook het aanbod aan muziek,
theater en dans is divers en kleurrijk.
Afgezien van een incidentele clash tussen groepen
van verschillende afkomst, lukt het redelijk goed
om in harmonie naast elkaar te leven. Wel moet de
oudere generatie mensen uit de regio nog altijd erg
wennen aan de veelkleurigheid en de drukte om
hen heen. Wie hierin niet zo flexibel is, voelt zich
minder goed thuis.

Infrastructuur en mobiliteit:
pluriform elektrisch beeld
Een verdubbeling van de bevolking vraagt om
nieuwe oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk.
Niet alle activiteiten kunnen immers met ‘digitale
mobiliteit’ worden opgelost; in de persoonlijke
dienstverlening zoals zorg en onderwijs is fysieke
aanwezigheid nog steeds noodzakelijk.
Een groot deel van het personenvervoer binnen het
deltanetwerk van stedelijke kernen gaat nu via een
supersnelle en continue elektrische lightrail-verbinding tussen de bijna aan elkaar gegroeide steden
Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam.38
Dit vervoer is nagenoeg gratis en iedereen maakt
er gebruik van.39 Individueel elektrisch vervoer kan
worden gecombineerd met dit publieke systeem via
roll on-roll off. Daarnaast heeft bijna iedereen een
bootje op zonne-energie, omdat men zich via het
water gemakkelijker door de stad verplaatst. Het
centrum van Rotterdam is tussen 9.00 en 21.00 uur
autovrij. Bevoorrading van bedrijven gebeurt ’s
nachts of per boot; overal rond de stad zijn hiervoor
waterterminals gemaakt. De binnenvaart bloeit en
nul-emissieschepen zijn populair.
Eigenlijk lijkt de regio wel een beetje op de
Braziliaanse stad Curitiba, die in 2011 al gold als
schoolvoorbeeld van goede stadsplanning: er is een
efficiënt systeem van openbaar vervoer, er is veel
groen dat ecologisch verantwoord wordt beheerd en
voorzieningen bevinden zich op strategische
plaatsen. Wonen, werken en recreatie zijn gemengd.
In het weekend is er een flinke uitstroom van
mensen die met de hogesnelheidstrein de drukte
van de volle stad een paar dagen willen ontvluchten
in hun tweede huis elders in Nederland of daarbuiten. Want druk is het wel….

“Vervoer over water gaat het winnen
van vervoer over de weg, omdat vervoer
over water minder energie kost en
omdat nieuwe kanalen een oplossing
bieden voor de benodigde
watercapaciteit op land in de
toekomst.”
Rudy Stroink, TCN
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden

27

Schaal: bestuur Noordwest-Europa vanuit Brussel
Tot 2050 zien we het gebied Rijnmond-Drechtsteden
als onderdeel van het deltanetwerk AmsterdamBrussel-Keulen flink uitbreiden, vanwege alle
schaalvoordelen die dat oplevert.40 De economische
kracht van bloeiende deltametropolen in bijvoorbeeld China is zo groot, dat schaalvergroting op
economisch maar ook op politiek gebied noodzakelijk is om mee te kunnen blijven doen. Politieke
beslissingen, zoals de verdeling van activiteiten
tussen de Rotterdamse en de Antwerpse haven,
worden op EU-schaal door Brussel genomen. Lokale
bestuurders zijn eraan gewend geraakt om over hun
eigen geografische grenzen heen te kijken, omdat
het grote geheel daar uiteindelijk van profiteert.
Doordat de stedelijke gebieden steeds meer aan
elkaar zijn gegroeid, is het vanzelfsprekend
geworden om de scheiding van gebieden in het
bestuur wat meer los te laten, onder het motto ‘een
grotere taart zorgt vanzelf voor een grotere eigen
punt’. De betrokkenheid en participatie van het
lokale bestuur hebben ervoor gezorgd dat de EU
haar regierol optimaal kan vervullen. Dit samenspel
is ook nodig, want de bestuurders staan voor grote
uitdagingen, bijvoorbeeld voor wat betreft het
beheer van het waterpeil. In de periode na 2050
zetten de schaalvergroting en de verdeling van de
activiteiten binnen het deltanetwerk zich verder
door. Tegelijkertijd zien we dan, door de voornamelijk privaat gedreven transitie naar duurzame
energie, een decentralisatie en regionalisering van
de economie ontstaan, wat om een bestuur vraagt
dat steeds tussen die verschillende schalen kan
schakelen: meebeslissen op EU-niveau, maar
tegelijkertijd de regionale samenwerking
faciliteren.
Het DNA van de regio: Delta-Valley
De unieke positie van de regio RijnmondDrechtsteden aan het water zorgt er tegen 2100 voor
dat de haven nog steeds een grote rol speelt in de
wereld. Echter, in plaats van olie, graan en bulkgoederen worden er in de haven en op de Maasvlaktes
nu vooral biofuels op- en overgeslagen. Die worden
niet in deze regio geproduceerd, maar wel op zee
(zoals algen en zeewier). Dat maakt de haven de
schone motor van de gehele regio.
De ligging in de delta wordt in zowel economisch en
sociaal als in ruimtelijk opzicht maximaal benut.
De haven is een belangrijk knooppunt in de wereldeconomie, als onderdeel van het AmsterdamBrussel-Keulen gebied met de beste verbindingen
naar andere deltametropolen in Sjanghai, de Golf,
28
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Singapore etc. en uitstekende binnenvaartverbindingen naar het achterland. Dat trekt, behalve de
maritiem-technologische werkers in het havengebied, ook hoogopgeleide mensen aan. Die komen
af op de vele bedrijven die zich maar al te graag in
deze wereldregio vestigen. Het feit dat het gaat om
hoogopgeleiden draagt eraan bij dat integratiefricties beperkt blijven. Het karakter van het gebied
kan dan ook kosmopolitisch met een pluriforme
bevolkingssamenstelling genoemd worden.41
Door de energietransitie, innovatie in het watermanagement en de deltatechnologie valt de
klimaatverandering mee en is het tussen 2050 en
2100 gelukt om gegarandeerde waterveiligheid te
combineren met hoogwaardige woonvoorzieningen
aan het water. Door de hoge ruimtedruk heeft er in
het buitendijks gebied een grote waardevermeerdering plaats gevonden. Hier zijn relatief dure en
gewilde woon- en werklocaties ontstaan. In de
onmiddellijke nabijheid van het havengebied, die
vroeger vanwege de petrochemische industrie niet
bewoonbaar waren, zijn nu aantrekkelijke woongebieden ontwikkeld.42 Dit is mogelijk door het
wegvallen van hindercontouren zoals risico’s voor
volksgezondheid en milieu.
Haven: intensivering
De economische groei en de toenemende goederenstromen hebben zoals gezegd het vestigingsklimaat
voor de gunstig gelegen regio RijnmondDrechtsteden aantrekkelijker gemaakt. De
Rotterdamse haven is de poort van en naar Europa
en hiermee een belangrijk knooppunt in het
wereldwijde transportnetwerk; containervervoer is
de dominante vervoersstroom. De behoefte aan
bedrijventerreinen in de regio is hierdoor toegenomen, vooral voor de logistieke sector. Ook de
recyclingbedrijven zijn duidelijk aanwezig in de
regio: door de schaarste aan grondstoffen, is
hergebruik economisch gezien erg interessant. De
industrie heeft juist minder ruimte nodig: door een
voortdurende efficiency verbetering van processen
wordt er steeds meer productie uit hetzelfde
oppervlak aan m2 gehaald. In de chemie zien we
zelfs een verdubbeling van de productiviteit. Alles
wat door een pijpleiding kan, wordt daardoor
vervoerd, gebruikmakend van high tech ‘scheidingsvoorzieningen’. De transportketen zelf functioneert
daarbij als opslag.
De (petro)chemie heeft zich dankzij de switch naar
biomassa kunnen handhaven als mondiaal
draaipunt. Dit kon ook door integratie van

productieprocessen, waarbij elektriciteit én
veevoerproductie eveneens onderdeel van het
proces uitmaken. Door de automatische procesbeheersing is het aantal medewerkers ter plaatse
beperkt, wat het bereikbaarheidsprobleem beperkt.
De proceswatervoorziening is dankzij een eveneens
geïntegreerd ontziltingssysteem geen vraagstuk
meer. Bovendien wordt zout water nu ook als
koelwater gebruikt.

Omdat er efficiënter gewerkt wordt, is er voor een
groeiende productie minder ruimte nodig. De
hierdoor vrijvallende havengebieden ten oosten van
de Maeslantkering zijn deels door een nieuwe
havenactiviteit benut: de recyclingindustrie. De
ligging in de buurt van woongebieden is aantrekkelijk vanwege het relatief arbeidsintensieve karakter
van recycling. En er is genoeg ruimte om een
inzamelingsbuffer aan te kunnen houden.

In het westen van de Rotterdamse haven ondervinden beide Maasvlaktes en de Europoort geen
hinder van het feit dat de Maeslantkering aan het
begin van de Nieuwe Waterweg gemiddeld eens in de
vijf jaar gesloten wordt bij hoog water. Een nog
steeds groeiend aantal containerschepen – met
daarin onder meer halffabricaten en producten –
kan hier zonder vertragingen terecht voor laden en
lossen. Na de periode van overcapaciteit, die na de
wereldwijde recessie nog tot 2020 voortduurde,
wordt alle capaciteit op de Maasvlaktes nu al
decennialang volledig benut: jaarlijks wordt er 750
miljoen ton aan goederen overgeslagen. De plannen
voor een derde Maasvlakte zijn uiteindelijk niet tot
uitvoer gebracht, omdat in de jaren ’30 duidelijk
werd dat het aandeel natte bulk (ruwe olie en
olieproducten) in de decennia daarna minder zou
worden door de transitie naar de biobased economie.
Dat betekende minder olietankers. Ook de aanvoer
van droge bulk, zoals ijzererts, werd minder. Deze
capaciteit is eerst opgevuld door de toegenomen
overslag van kolen (tot 2050) en in de decennia
daarna door biomassa. De scheepvaart ondervindt
gemiddeld eenmaal per vijf jaar hinder van de
sluiting van de Hartelkering (in het Hartelkanaal) en
de Maeslantkering (op de Nieuwe Waterweg).

Andere delen van de ooit aan havens grenzende
gebieden zijn inmiddels getransformeerd tot
stedelijk gebied. Deze stadshavengebieden bleken
een aantrekkelijke optie voor nieuwe woongebieden om de alsmaar groeiende bevolking te
kunnen huisvesten. Door de hoge welvaart was er
ook ruimte om hierin te investeren.

In de Drechtsteden, maar ook in Schiedam en
Vlaardingen is veel maritieme technologie te
vinden, zoals constructie- en installatietechnologie.
De waterbereikbaarheid van deze vaak buitendijkse
gebieden is goed en er zijn voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten te vinden. Omdat de
haventerreinen over het algemeen hooggelegen
zijn, ondervinden ze hooguit marginaal invloed van
de beperkte klimaatverandering. Dordrecht is
vanwege de zeer gunstige ten opzichte van het
achterland al sinds 2020 integraal onderdeel van het
totale Rotterdamse havennetwerk, waartoe ook
Alblasserdam en Duisburg behoren. Dit netwerk van
inlandterminals wordt succesvol als één havenlocatie
gerund. Dat moet ook wel, want om de steeds
toenemende vervoersstroom over water te kunnen
managen, is een strakke regie nodig.

Landbouw: meervoudig ruimtegebruik
Ruimte is schaars geworden, wat heeft geleid tot
meervoudig ruimtegebruik. Het grondgebruik is
multifunctioneel en functies worden verticaal
gestapeld; de landbouw in Rijnmond-Drechtsteden
is door de groeiende vraag naar regionaal voedsel
intensiever geworden. Er is een hoge productie per
hectare met een hoge toegevoegde waarde door
luxe producten. De productie van biobrandstoffen,
die vooral na 2050 toeneemt, vindt plaats in andere
regio’s.
Door de grote vraag naar hoogwaardig, lokaal
voedsel, wordt de glastuinbouw intensiever en er
vindt schaalvergroting plaats. Deze sector is
zelfvoorzienend in energie en heeft gesloten
kringlopen om het milieu te ontlasten. In perioden
van hevige neerslag worden de waterbassins
volledig gevuld met hemelwater, om in droge
perioden te kunnen voldoen aan de groeiende
watervraag. De glastuinbouw is door de klimaatverandering en de daardoor toegenomen neerslag
minder afhankelijk van aanvullend water. Een tekort
aan hemelwater wordt opgevangen met bronnen als
omgekeerde osmose en oppervlaktewater.
Het vaker voorkomen van hoge neerslagpieken en
langdurige droogte is buiten het groeiseizoen geen
probleem. Tijdens het groeiseizoen vormen deze
extremen een bedreiging voor productie. In samenwerking met de TU Delft is een ondergronds
systeem doorontwikkeld dat de neerslag tijdens
pieken opvangt, om deze in droge perioden weer
los te laten.
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2000

Figuur 12. Tijdslijn DRUK

2100

Natuur: vernatting
Door de stijging van de zeespiegel is het waterpeil in
het Haringvliet, maar ook in de Oude Maas, het
Hollands Diep en de Biesbosch omhoog gegaan,
waardoor gebieden die in 2010 nog droogvielen, in
2100 permanent onder water staan. Dat heeft de
flora- en faunastand in het gebied veranderd. De
klimaatverandering heeft er ook voor gezorgd dat
sommige soorten niet langer in de regio te vinden
zijn. Zo is de Veldparelmoervlinder sinds 2070
uitgestorven.
De bodem is gedaald; als er geen maatregelen voor
het peilbeheer waren genomen, zou de bodem van
de veengebieden zonder kleidek in het Groene Hart
en Midden-Delfland in 2100 maar liefst een meter
gedaald zijn. Vanwege het economische en
recreatieve belang van deze gebieden en de
werkgelegenheid die ze opleveren, zorgt het bestuur
ervoor dat de daling van de veenbodem beperkt
wordt. Dat betekent dus vernatting: opzetten van
het peil. Dat wordt niet gedaan vanwege het
landbouweconomisch belang – hoge productie is zo
immers niet meer mogelijk en bovendien is de
veeteelt beperkt – maar vanwege andere motieven,
zoals landschappelijke waarden, natuurwaarden,
recreatieve waarden en combinaties met wonen en
waterberging. Bovendien levert het tegengaan van
bodemdaling (oftewel veenoxidatie) een bijdrage
aan de vermindering van de CO2-productie.
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Recreatie: gebruiksnatuur
Al met al is de natuur ondergeschikt geworden aan
het economisch belang, waardoor het areaal
verstedelijking en rendabele landbouw groeit ten
koste van natuur. Er is vooral ‘gebruiksnatuur’.
Natuur is er om in te recreëren, aangenaam in te
wonen of te werken. Natuur wordt meer ‘batengestuurd’. Zo is een verstedelijkt landschap
ontstaan.
De grote stijging van het aantal inwoners heeft niet
alleen impact op de verstedelijking van de regio
Rijnmond-Drechtsteden. Alle mensen willen in hun
vrije tijd ontspannen in de omgeving van hun
woonplek. En dat vraagt dus wat van het landelijke
gebied in de regio; de beschikbare ruimte wordt
multifunctioneel en ook intensiever gebruikt. In de
veenweiden bijvoorbeeld worden waterberging,
toerisme, recreatie en wonen gecombineerd. Voor
de kust zijn eilanden aangelegd met functies voor
natuur, recreatie en landbouw.
Nederland en zeker ook de regio RijnmondDrechtsteden is een populaire recreatieve bestemming geworden, niet alleen voor de eigen bevolking, maar ook voor buitenlandse toeristen. Die
komen hier voor de kust, de diversiteit aan culturen
en de moderne architectuur in de binnenstad. Om
een verblijf ’s zomers in de door auto’s, industrie en
airco’s verhitte binnenstad te veraangenamen,

DRUK
Economie

Maritieme technologie sterk ontwikkeld, zorg en cultuur.

Voedsel en Energie

Energietransitie naar biobased, zon, wind en water; regionalisering voedselproductie.
Onze oplossingen voor klimaatproblemen worden geëxporteerd en leveren zo geld op.

Bevolking/
Sociaal maatschappelijk

Verdubbeling inwoneraantal in 2100.
Groepen leven naast elkaar, contrast in harmonie.

Mobiliteit

Pluriform beeld; grens collectief en individueel vervaagt.

Schaal/bestuur

Bestuur vanuit Brussel, AmsterdamBrusselCologne-netwerk.

DNA

Modern knooppunt in een wereldwijd netwerk, Delta-Valley.

Haven

Poort naar Europa; veel containerschepen. Petrochemie switcht naar biomassa.
Recycling biedt veel werkgelegenheid. Goede achterlandverbindingen.

Landbouw

Grondgebruik is multifunctioneel en functies worden verticaal gestapeld.
Intensieve landbouw door groeiende vraag naar regionaal voedsel.

Natuur

Biodiversiteit verandert. Bodem veengebieden daalt ruim een meter;
maatregelen daartegen vanwege economisch belang.

Recreatie

Regio is populaire bestemming voor recreatie, dankzij klimaat en water.
Water- en zwemsport populair, blauwalg is spelbreker.

zowel voor de toeristen als de bewoners, is er tussen
de bebouwing voldoende groen en water aangelegd.
In de stad zijn drijvende zwembaden ontwikkeld,
zodat je niet steeds naar het ver afgelegen strand
hoeft. En anders zijn er altijd nog de oevers van de
Maas, die plaats bieden aan horeca en buitenrecreatie.
Ook populair tijdens de zomers is de water- en de
zwemsport. Tegelijkertijd neemt het gevaar op
afnemende waterkwaliteit en -kwantiteit toe. Vooral
in stilstaand water, zoals in meren, kan de temperatuurstijging leiden tot een toename van algen die
overlast geven voor zwemmers. Ook doordat
mensen meer geconcentreerd van de zwemwaterlocaties gebruik maken, nemen de risico’s voor de
waterkwaliteit toe.
Implicaties voor waterveiligheid in DRUK
Als we kijken naar de ontwikkelingen in het
scenario DRUK, dan zijn dit de uitdagingen waar we
de komende decennia voor staan op het gebied van
waterveiligheid.
Tijd en geld genoeg

In DRUK is er ruimte voor innovatie en er is genoeg
tijd en geld (zowel bij de overheid als bij de markt)
voor maatregelen voor waterveiligheid. Het gevoel
van urgentie is aanvankelijk hoog, als gevolg van de
proactieve houding ten aanzien van klimaatverandering in de eerste decennia van de eeuw,

evenals het maatschappelijk belang. Daardoor kan
op het gebied van waterveiligheidsmaatregelen van
alles en zou er uiteindelijk sprake kunnen zijn van
een self denying prophecy: juist door de grote aandacht
voor waterveiligheid blijven rampen uit.

“Burgers zijn daar in goed vertrouwen
gaan wonen. Dus het is een aparte
verantwoordelijkheid van de overheid
om de gebieden te beschermen die zijn
bebouwd toen de eisen wat minder
strikt waren.”
Paul Schnabel, Sociaal en Cultureel Planbureau

Door de groeiende economie en welvaart zijn we
ook financieel in staat preventieve en adaptieve
maatregelen te bekostigen om risico’s te vermijden
of te beheersen en zo de waterveiligheid te
garanderen. De maatregelen zijn bovendien een
extra stimulans voor de economie en werkgelegenheid. Ontwikkelde innovatieve oplossingen zouden
een exportproduct kunnen blijken voor alle andere
delta’s in de wereld. De noodzaak van maatregelen
blijkt uiteindelijk niet zo hoog, want er zijn minder
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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klimaatproblemen minder dan aanvankelijk werd
gevreesd – het gevaar bestaat dan ook dat het
bewustzijn van waterveiligheid in de loop der tijd
verdwijnt en de zelfredzaamheid vermindert.
Intensief ruimtegebruik

Ondanks de matige klimaateffecten wordt waterveiligheid in het DRUK-scenario vaker dan vroeger
een probleem, want door de grote verwevenheid
van het functies en het intensieve ruimtegebruik in
het gebied komt ze sneller in het geding.
De economische waarde van RijnmondDrechtsteden is groot en bovendien verspreid over
het hele gebied – ook buitendijks. Er bestaat
concurrentie tussen verschillende ruimtelijke
sectoren. Door de explosieve ontwikkeling van stad,
bedrijvigheid en landbouw ontstaat er ruimtedruk,
zowel binnendijks als buitendijks. De druk van
verstedelijking wordt groot, ook in ‘lastige’
laaggelegen gebieden zoals de Zuidplaspolder. De
maritieme economie en toegenomen scheepvaart,
het cultuurlandschap, industrie en wonen concurreren met elkaar om de schaarse ruimte. Dit gaat ten
koste van de ruimte voor het water – dat immers
ook een ruimtegebruiker is – en het maakt
oplossingen, zoals evacuatie, complexer en lastiger.
Zo’n situatie geldt nu al in de Stormpolder: dit
buitendijkse gebied wordt intensief gebruikt, maar
vormt wel onderdeel van het zogenaamde watervoerend beleid. Door de grote economische waarde
en het intensieve ruimtegebruik in het gebied komt
bovendien de bereikbaarheid onder druk te staan.
Dat heeft gevolgen voor onder meer de scheepscyclus, maar ook voor de mogelijkheden voor
evacuatie wanneer er problemen ontstaan op het
gebied van waterveiligheid. Evacuatie uit het gebied
zou in 2011 al problematisch zijn; in DRUK zal er dan
ook tijdig samenwerking gezocht moeten worden
met veiligheidsregio’s en het Programma Nationale
Veiligheid om evacuatie beter te regelen. Het feit dat
de ruimtelijke ordening complexer en meer
verweven wordt, vraagt ook om meer complexe
oplossingen voor waterveiligheid.
Ruimte is schaars: wees er vroeg bij!

In DRUK is de angst voor waterveiligheidsrisico’s
aanvankelijk hoog. Aangezien ruimte bovendien
nog schaarser en kostbaarder wordt, ligt het voor de
hand dat veiligheidsnormen worden verhoogd.
De impact van eventuele waterproblematiek zal
immers toenemen door ruimte- en bevolkingsdruk.
Een logische consequentie is de noodzaak om
waterveiligheidsmaatregelen te nemen. Maar juist
het belang van de economische ontwikkeling zou
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ons na verloop van tijd kunnen belemmeren om
scherpe keuzes te maken, en dat terwijl juist door
op tijd scherpe keuzes te maken veiligheidsproblemen kunnen worden voorkomen. Als andere
ruimtevragers steeds meer ruimte opeisen, bestaat
het gevaar dat op termijn er geen of onvoldoende
ruimte voor waterveiligheidsmaatregelen meer is.
Hoe later waterveiligheidsmaatregelen worden
genomen, hoe moeilijker en duurder het zal zijn om
deze in te passen omdat het gebied steeds voller
wordt. De uitdaging van dit scenario is om
stedelijke ontwikkeling en intensivering te
combineren met veiligheid en vergroening en op
die manier waterveiligheid toch op de agenda te
houden. Het is dus essentieel om er in het opzicht
van ruimtelijke ontwikkeling vroeg bij te zijn en nu
al ruimte te claimen. Samenwerking tussen
verschillende partijen en de mogelijkheid om
investeringsbudgetten flexibel in te zetten zijn
daarbij noodzakelijk.

“Juist met de nieuwe beschikbare
kennis en technieken kunnen wijken
onder NAP in de toekomst veel veiliger
gebouwd worden dan bestaande
wijken, zoals bijvoorbeeld
Alexanderpolder.”
Hans Oosters, Dijkgraaf

Integrale oplossingen

In geval van DRUK moeten er dijken opgehoogd
worden, en door de (extreem) hoge ruimtedruk is
het in dit scenario waarschijnlijk dat voor integrale
oplossingen wordt gekozen: multifunctionele
dijken en adaptief bouwen zijn voorbeelden.
Waterveiligheid wordt dan gecombineerd met
gebiedsontwikkeling. Door de economische groei
en de aandacht voor duurzaamheid kan veel
bestaande buitendijkse bebouwing aangepast
worden aan nieuwe wensen en eisen. De westkant
van dijkringen 15 en 16 zal geïntensiveerd moeten
worden. Ook meerlaagse veiligheid kan lokaal
toegepast worden. Een belangrijke oplossingsrichting zou kunnen om multifunctionele (Delta)dijken
te ontwikkelen, bijvoorbeeld met snelwegen erop
– dit is ook zinvol voor evacuatie. Een in de
workshop genoemde optie is de inzet van het
Grevelingen-meer als bergingsgebied, waar tevens

energie wordt opgewerkt. Bij de Volkerakdam zou
eveneens een centrale voor de opwekking van
energie uit water mogelijk zijn. In de financiering
daarvan zijn publiek-private combinaties denkbaar.

over de droge en natte periodes per regio binnen
het gebied. Dit verschilt onderling namelijk sterk.
Daarnaast is uiteraard ook de aanwezigheid van
voldoende afvoermogelijkheden belangrijk.

Innovatieve oplossingen als bewuste keuze

Inlaatproblematiek niet urgent
De inlaat bij Gouda ondervindt nu al problemen in
periodes van een lage afvoer vanuit de Rijn; deze
problemen zullen toenemen na 2050, naarmate de
klimaateffecten meer merkbaar worden. Op termijn
zullen de inlaten bij Bernisse en Gouda extra
aandacht vragen, maar in dit scenario is er nog tijd
en zijn er voldoende middelen om hieraan te
werken en innovatieve oplossingen te ontwikkelen
die inpasbaar zijn in het huidige systeem.

De oplossingen voor waterveiligheid die in DRUK
voor de hand liggen kosten niet alleen geld, maar
leveren mogelijk ook geld op, omdat de werkgelegenheid toeneemt en ook omdat innovatieve
oplossingen voor waterveiligheid geëxporteerd
zouden kunnen worden naar andere delta’s
wereldwijd. Men kiest niet uit noodzaak (de
urgentie is laag) of uit financiële overwegingen
(er is voldoende geld) maar bewust voor zulke
geïntegreerde oplossingen, die in samenwerkingsverbanden worden aangepakt. Onder druk van hoge
grondprijzen – de vraag naar grond is immers groot
– is functiemenging rendabel. Bovendien: het feit
dat het water iets duidelijker aanwezig is in het
gebied biedt ook kansen, bijvoorbeeld voor
jachthavens en recreatiewoningen.
Implicaties voor zoetwatervoorziening in DRUK
Als we kijken naar de ontwikkelingen in het
scenario DRUK, dan zijn dit de uitdagingen waar we
de komende decennia voor staan op het gebied van
de zoetwatervoorziening.
Tegengaan van verzilting
Het regionale watersysteem is altijd de grootste
‘vrager’ van zoetwater. Voor dit scenario, met een
matige klimaatverandering en een sterke sociaaleconomische groei, zal de zoetwatervoorziening in
de regio Rijnmond-Drechtsteden vooral gericht
moeten zijn op het tegengaan van verzilting van de
grond en het beheren van het grondwaterpeil. Nu
zijn kwaliteiten en recreatieve en natuurwaarden
van het veenweidegebied direct verbonden aan het
gebruik van de grond door de melkveehouderij,
maar de ontwatering die nodig is voor de melkveehouderij leidt tot het verdwijnen van het veen en
zorgt voor een forse bodemdaling. Opgeven van die
gebieden ligt echter ook niet direct voor de hand,
want hoogwaardige landbouw is in dit scenario wel
een belangrijke sector binnen de economie. En die
sector kan alleen goed functioneren met voldoende
beschikbaar zoetwater en een minimale verzilting
van de grond. Ook al zijn de klimaateffecten in dit
scenario beperkt, er zullen langere perioden van
droogte of juist extreem veel neerslag zijn. Om het
gebied regiospecifiek te kunnen bedienen, zou de
zoetwatervoorziening gebaat zijn bij een meer
gedetailleerd voorspellingssysteem van het KNMI

Meer zelfvoorzienendheid landbouw
Ondanks het feit dat er maatregelen worden
genomen, zal er in het scenario DRUK in de
landbouw steeds meer sprake zijn van zelfvoorzienendheid in de zoetwatervraag. Door ruimtedruk en de
economische vraag (kapitaalintensieve gewassen,
hoogwaardige industrie) worden de eisen aan
zoetwater steeds hoger. Zelfvoorziening is dan ook
een logische ontwikkeling die al in het begin van de
eeuw wordt ingezet. De glastuinbouw zal in de loop
van deze eeuw steeds meer autarkisch worden, en
ook van de landbouw wordt verwacht dat ze het
risico op een (mogelijk) tekort aan zoetwater steeds
vaker zelf zal afdekken door eigen voorzieningen.
Het grondoppervlak is schaars en mensen hebben
genoeg te besteden, dus zal er worden gekozen voor
het verbouwen van hoogwaardige, dure gewassen.
Bij een hoge opbrengst per schaarse m2 – de sterk
uitdijende stad stelt grenzen aan het landbouwareaal – wil men niet volledig afhankelijk zijn van
het hoofdwatersysteem.
Industrial Ecology voorziet in
proces- en koelwater
Gezien de in DRUK geschetste biobased economy, zal
ook de industrie in dit scenario steeds vaker zelf in
de behoefte aan proces- en koelwater voorzien,
wellicht in clusters met andere, nabijgelegen
bedrijven die een soortgelijke behoefte hebben.
De opkomst van Industrial Ecology, waarbij de
restproductie van het ene bedrijf in de energiebehoefte van het andere bedrijf kan voorzien, past
bij deze ontwikkeling. Daardoor zal het beslag dat
de industrie op het hoofdwatersysteem legt niet veel
groeien in vergelijking met de huidige situatie.
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Vaarwater weinig problematisch
De scheepvaart kan in dit scenario goed blijven
functioneren in de delta. De keringen hoeven
immers niet zo frequent gesloten te worden. Wel
kunnen er verderop in de waterweg tijdens extreem
droge periodes problemen ontstaan door te weinig
diepte: in eerste instantie vanaf Gorinchem en in
tweede instantie vanaf Mainz. De verwachting is dat
de binnenvaart voor hoog en laag water op de
rivieren zelf oplossingen vindt, bijvoorbeeld door
gradatie in scheepsgrootte.
Groeiende behoefte aan drink- en recreatiewater
In dit scenario hebben we te maken met een
verdubbeling van het aantal inwoners van de regio,
en dus ook een flink grotere vraag naar drink- en
recreatiewater. Er is meer verstedelijking en juist in
die gebieden wordt het in warme periodes extra
warm. Om de leefbaarheid te waarborgen zal water
een vaste plek moeten krijgen in de plannen voor
ruimtelijke ordening.
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7 STOOM in
RijnmondDrechtsteden
Sociaaleconomische
groei

stoom

druk
Matige
klimaatverandering

Snelle
klimaatverandering

rust

warm

Sociaaleconomische
krimp

Wereld
Het scenario STOOM gaat wereldwijd uit van sterke
economische groei en een sterke bevolkingsgroei.
De wereldhandel is vrij en heeft een gigantische
omvang, mede door opkomende economieën
elders in de wereld. Van de enorme economische
groei van bijvoorbeeld China profiteren andere
landen, waaronder Nederland, mee: de taart van de
wereldeconomie is groter geworden! Als gevolg
hiervan zijn de energieprijzen hoog, de prijs van
transport is hoog en er is relatief veel CO2-uitstoot.
Er wordt veel geld besteed aan onderzoek naar
CO2-opslag. Met innovatieve technieken, maar ook
als gevolg van het smelten van de ijskappen, worden
grote nieuwe olievoorraden ontdekt. De wereldwijde energietransitie vindt nauwelijks plaats omdat
de economische noodzaak ontbreekt en duurzaamheid niet hoog op de agenda staat. Onder andere
doordat de wereldwijde energietransitie pas in de
tweede helft van de 21e eeuw en slechts ten dele
wordt gerealiseerd, is er sprake van een snelle en
hevige klimaatverandering.

Nederland

De regio in mondiaal perspectief in 2100 in het scenario STOOM

Ook Nederland kent een sterke economische groei
en een aanzienlijke bevolkingsgroei tot 24 miljoen
inwoners in 2100. In het gebied RijnmondDrechtsteden zien we in het scenario STOOM een
verdubbeling van het aantal inwoners. Die
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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verdubbeling wordt vooral veroorzaakt door de
stroom economische en klimaatvluchtelingen die
deze kant op komt.
Sinds het begin van de 21e eeuw is Nederland wat
energievoorziening betreft lang doorgegaan op
dezelfde weg. Een deel van de markt schakelde over
op duurzame alternatieven, maar het overgrote deel
wilde met oog op de moeizame economie niet in
een dure transitie investeren en ging op de oude
voet verder, met nieuwe en betaalbare fossiele
energiebronnen. Net als de rest van de wereld heeft
Nederland te kampen met een snelle en hevige
klimaatverandering. In 2100 is de gemiddelde
neerslag in een winterseizoen met 28% toegenomen, terwijl de zomers juist een stuk droger
zijn, afgezien van een paar extreme neerslagpieken.
De zeespiegelstijging is fors en ook de extremen in
hoge en lage rivierafvoeren zijn toegenomen.

Tabel 4.
Kengetallen STOOM
Klimaatverandering

STOOM

referentie
Zichtjaar

2000

2050

2100

gem. afvoer Rijn in februari (m3/s)

2.900

3.400

4.000

gem. afvoer Rijn in september (m /s)

1.800

1.300

900

480

530

590

89

48

30

-

35

85

12.000

14.000

17.000

2.900

3.200

3.600

630

520

420

3

gem. afvoer Maas in februari (m3/s)
gem. afvoer Maas in september (m /s)
3

zeespiegelstijging (cm)
extreem hoge afvoer Rijn 1/100 jaar (m /s)
3

extreem hoge afvoer Maas 1/100 jaar (m3/s)
extreem lage afvoer Rijn 1/10 jaar (m /s)
3

extreem lage afvoer Maas 1/10 jaar (m /s)

10

6

gemiddelde neerslaghoeveelheid winter

+14%

+28%

gemiddelde neerslaghoeveelheid zomer

-19%

-38%

3
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Rijnmond-Drechtsteden
Economie: haven, dienstverlening & kennis
De Randstad is zwaar verstedelijkt. Het stedelijk
gebied is nagenoeg geheel aan elkaar gegroeid. In
het buitenland is deze regio bekend als
MegaMetropool Amsterdam. Het gebied van
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Antwerpen
functioneert als één stedelijk gebied met verschillende specialiteiten.
De haven draait in 2100 op volle toeren en vervult
een cruciale rol in de wereld. Tot 2050 overheerste
de petrochemie en daarna is, naast fossiele
brandstoffen, ook de doorvoer van biomassa een
belangrijke activiteit geworden. In de Drechtsteden
is veel werkgelegenheid in de maritieme dienstverlening45 en de installatietechniek; hoogwaardige
logistieke oplossingen maken mensenwerk steeds
vaker overbodig en verhogen de productiviteit
aanzienlijk. Laaggeschoolde arbeidskrachten
moeten daardoor hun heil zoeken in de persoonlijke dienstverlening, die niet ‘door een draadje
kan’. Vanaf 2050 neemt de activiteit in de landbouw
weer toe, door de behoefte aan biomassa en de
behoefte aan een basis voor eigen voedselvoorzieningen. Ook in die sector is veel geautomatiseerd,
al blijven er activiteiten waar handen, voeten en
hersenen voor nodig zijn.
Voor het gebied in de Rijnmondregio ten noorden
van de Nieuwe Maas is de kenniseconomie het
belangrijkst. Daar zijn de bedrijven gevestigd die
met hun oplossingen voor de klimaatoverlast en de

problematiek van de verstedelijking en de ontsluiting van de overbevolkte regio leading zijn in de
wereld. Ook wordt er door de kennisinstituten
naarstig gezocht naar allerlei oplossingen om de
transitie naar duurzame energie te realiseren, op
een betaalbare manier.
Energie: wel schaarste, geen transitie
Een werkelijke transitie naar duurzame energie zet
dus niet door; het merendeel van de wereldeconomie blijft vooral draaien op (innovatieve)
fossiele brandstoffen.44 Het milieu betaalt hiervoor
de rekening.45 Anderzijds is luchtvervuiling wel
afgenomen, omdat nieuwe, schonere technologieën en producten de oude hebben vervangen.
Omdat de vraag groter is dan het aanbod, wordt
energie schaars en duur. Daardoor wordt de
winning van moeilijk bereikbare steenkolen met
innovatieve, dure technieken toch lucratief.46 In
Rijnmond-Drechtsteden gevestigde internationaal
opererende bedrijven zijn actief in de winning van
olie- en gasreserves op grote dieptes in de oceanen
en bitumen uit teerzanden, bijvoorbeeld in Canada.
Auto’s rijden vooral op elektriciteit, die wordt
opgewekt in de in het Deltagebied gevestigde
nieuwste generatie kernfusiecentrales en schone
kolencentrales, terwijl olie veelal wordt gebruikt
voor kerosine en de chemie.
Door de hoge prijs van energie wordt het tegelijkertijd interessant om alternatieven te ontwikkelen. De
paradox is dat het uitblijven van een transitie heeft
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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geleid tot innovatie: omdat we geen totale
energietransitie hebben doorgemaakt en fossiele
voorraden schaars werden, moesten we het
bestaande energiesysteem optimaliseren, onder
meer door technologische vooruitgang. Carbon
capture and storage (CCS) en kolentechnologie zijn aan
de orde van de dag. In Nederland afgevangen CO2
wordt met pijplijnen vanuit Rijnmond-Drechtsteden
naar lege olie- en gasvelden in de Noordzee geleid
en daar opgeslagen. Vanwege de toegenomen
maatschappelijke acceptatie is ondergrondse
CO2-opslag uiteindelijk ook in bewoond gebied niet
langer omstreden. Verder zijn er nieuwe kerncentrales bijgebouwd; het gaat hierbij om de eerder
genoemde nieuwste generatie kernfusiecentrales,
waarvoor de technologie in Delft is ontwikkeld.

“Er is wel genoeg fossiel, maar de
economisch winbare voorraad is
beperkt. Dat drijft de prijs op; er
verstrijkt immers tijd voor je alle
infrastructuur hebt aangelegd.”

is. Een van die duurzame energiebronnen is algen,
een andere is plantaardige biomassa. Biomassa
concurreert niet langer met voedselgewassen om
landbouwgrond: in 2100 hebben we te maken met
de vijfde generatie biobrandstoffen, die de
restproducten (stammetjes, blaadjes) van voedselgewassen gebruiken. Zo kunnen de gewassen nog
gebruikt worden voor voedsel en leveren ze in feite
een dubbele opbrengst. De bevolkingsgroei en
toenemende ruimtedruk hebben geleid tot
meervoudig ruimtegebruik: in 2100 zien we vaak
kassen bovenop gebouwen.
De schaarste aan grondstoffen zorgt ervoor dat deze
regio voortdurend een strijd om deze grondstoffen
voert met de rest van de wereld. In die strijd is onze
sterke economische positie een troef. We hebben
sterke relaties opgebouwd met Afrika, Azië en het
Midden-Oosten, die van groot belang zijn voor de
leveringszekerheid van grondstoffen en energie.
Bevolking: braingain en klimaatimmigranten
Door het economische succes van deze regio en de
forse effecten van de klimaatverandering op andere
delen van de wereld, trekt Rijnmond-Drechtsteden
twee groepen nieuwe inwoners aan: economische
immigranten en klimaatvluchtelingen.

Willem Ligtvoet, Planbureau voor de Leefomgeving

Door de alsmaar toenemende vraag en hoge prijzen
van fossiele brandstoffen bleef het zoals gezegd
lucratief om naar innovatieve winningmogelijkheden en nieuwe fossiele energiebronnen te blijven
zoeken. Zo maakte de vraag naar nieuwe gas hydrates
tussen 2020 en 2030 een sterke stijging door. De
bestaande infrastructuur van de olie- en gasindustrie droeg daar ook in belangrijke mate aan bij.
Bovendien werden op voorheen moeilijk bereikbare
plekken in de Arctische gebieden nieuwe olie- en
gasvondsten gedaan. Het maritieme cluster en de
offshore industrie, beide in de Delta gevestigd,
trekken samen op om gashydraten te winnen op
de zeebodem.
Het aanbod van bio-energie groeide weliswaar ook
gestaag, omdat deze aanvankelijk nog te dure
alternatieven uiteindelijk economisch interessant
werden. Hoewel fossiele brandstoffen dominant
blijven in de energiemix, stijgt vanaf 2050 het
aandeel duurzame energiebronnen naar zo’n 30 %
van de totale markt. Die energiebronnen worden
natuurlijk ingezet omwille van hun duurzame
karakter, maar ook omdat het economisch rendabel
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“Wij zijn van mening dat met de
economische kracht de stedelijke
ontwikkeling eerder wordt versterkt
dan dat zij zal afnemen. In onze
scenario’s houden wij dan ook geen
rekening met de mogelijkheid dat de
regio leegloopt.”
Hans Oosters, Dijkgraaf

Grote delen van Zuid-Europa zijn in 2100 onbewoonbaar geworden. Vanuit alle bedreigde hoeken van de
wereld zijn vele klimaatvluchtelingen naar het
noorden van Europa verhuisd, ook naar het gebied
Rijnmond-Drechtsteden. Hier hopen ze, naast een
leefbare woonomgeving, werk te kunnen vinden in
bijvoorbeeld de haven. Maar door verregaande
automatisering van de logistieke sector en de
petrochemische procesindustrie is de werkgelegenheid daar juist afgenomen. Door de productie en

export van biomassa, is er de laatste decennia veel
nieuwe werkgelegenheid in de landbouw ontstaan.
Slimme klimaatvluchtelingen waren meer dan
welkom; hoogopgeleide kenniswerkers zijn naar de
regio geïmmigreerd om te werken in de kenniseconomie. Een deel hiervan ging in het noordelijk
deel van deze MegaMetropool (Amsterdam) aan het
werk en langs de A2 richting Eindhoven.47 Voor al
deze mensen, die zo nodig waren in het vergrijsde
Nederland van 2050, waren woonplekken nodig,
wat de verstedelijking binnen de Randstad (zoals
het aan het begin van de 21e eeuw nog werd
genoemd) verder heeft aangejaagd. Maar ook
laagopgeleide klimaatvluchtelingen waren welkom:
die vonden werk in bijvoorbeeld de dienstverlening
aan de upper class en de zorg.
In 2100 is er een grote onderklasse ontstaan. Die
staat in scherp contrast met de eveneens groeiende
groep succesvolle industriëlen, die hun schaapjes
op het droge hebben dankzij bloeiende zaken in
bijvoorbeeld de logistiek en de CO2-opslag. Door de
grote verschillen in welvaart is er een maatschappelijke en economische tweedeling onder de
bevolking ontstaan: de haves en de have-nots.48 Er is
een grote groep die profiteert van de bloeiende
economie en een groeiende groep die de competenties mist om werk te vinden in de sectoren die het
goed doen, zoals de zorg- en de dienstensector.49 De
mensen die het kunnen betalen, wonen ‘hoog en
droog’ in luxe gated communities met gelijkgestemden
aan de noordzijde van de Maas achter dijkring 14.
Ook de hoogbouw in de steden is populair bij de rich
and famous; de stadscentra zijn gewilde woonplekken
omdat daar kruisbestuiving plaatsvindt op allerlei
gebieden.
De mensen die een marginaal inkomen hebben
wonen in de goedkopere lager gelegen wijken en in
de buitendijkse gebieden. Deze laatste groep heeft
een paar keer per jaar een ondergelopen kelder,

“Mensen kiezen voor Rotterdam om te
wonen, omdat deze stad de beste fit
heeft met de economische waardeketen zoals die nu aan het ontstaan is
voor de komende 100 jaar.”
Rudy Stroink, TCN

maar dat hoort erbij. Ondanks het grootschalige
gebruik van fossiele brandstoffen is de luchtkwaliteit verbeterd door betere rookgasreiniging en
elektrificatie van het vervoer in de steden. De grote
groep senioren,50 die volop vrije tijd heeft, heeft
behoefte aan entertainment en vermaakt zich in de
vele themaparken die er te vinden zijn.
Mobiliteit: ontvlechting infrastructuur
Als gevolg van de sterk gegroeide economie, de
grote hoeveelheid transport, het flink toegenomen
bevolkingsaantal en de hoge concentratie mensen
in het stedelijk gebied is mobiliteit een belangrijk
thema geworden. Het is een steeds grotere
uitdaging geworden om dagelijks van A naar B te
komen. Binnen de steden kun je je het meest
efficiënt verplaatsen met het collectief vervoer. Als
autobezitter heb je een kostbare vergunning nodig
om de stad in te mogen; voor veel mensen is dat
onbetaalbaar. Bovendien lopen de autosnelwegen
die de Noord- en de Zuidvleugel met elkaar
verbinden dagelijks vast. De MegaMetropool is
verbonden met een internationaal netwerk van
grote snelwegen en spoorwegen, die rechtstreeks
naar alle hoeken van het land leiden en directe
aansluiting hebben op steden als Keulen, Brussel en
Parijs.51

“Het is van groot belang dat we
investeren in hogesnelheidslijnen naar
Frankrijk en Duitsland, omdat Schiphol
in de toekomst een hybride vlieg- en
treinstation wordt.”
Simon Kalf, Stichting Peak Oil Nederland

Automobiliteit is grotendeels elektrisch. Die
elektriciteit wordt vooral nucleair en met kolen
opgewekt. Waterstof fungeert als energiedrager:
daarin wordt energie opgeslagen, bijvoorbeeld uit
kolen, die met behulp van brandstofcellen in de
auto wordt omgezet in elektriciteit.
Olie is kostbaar en men geeft er de voorkeur aan die
te gebruiken voor kerosine, die benodigd is voor het
vele vliegverkeer. Want het snelst verplaats je je in
2100 door de lucht: voor helikopters en vliegtuigen
zijn in het hele land genoeg faciliteiten om 24/7 te
kunnen landen en opstijgen, bijvoorbeeld vanaf de
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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hoge woon-werktorens.52 Dat was in 2011 nog maar
op enkele plekken ter wereld zo, bijvoorbeeld in São
Paulo, dat destijds na Los Angeles de meeste
helikopters in de lucht had: het was immers toen al
sneller en vooral veiliger om je er per helikopter te
verplaatsen.
Ook het openbaar vervoer heeft de lucht ontdekt; de
ThalysAir vliegt tien maal per dag tussen Eindhoven
en verschillende haltes in groot Amsterdam.
Overigens is het woon-werkverkeer in zijn geheel
wat afgenomen. Veel mensen hebben namelijk een
pied-à-terre in de buurt van hun werk. Anderen
hebben ook een tweede huis, maar dan een
vakantiewoning.

rondom de metropoolstad Amsterdam. In deze
regio is er sprake van een ontmenging van de
functies van het havengebied en het stedelijke
gebied: de regio aan de noordzijde van de Maas
heeft zich losgemaakt van de zuidzijde en wordt
door de rest van de wereld, evenals Den Haag,
beschouwd als een van de buitenwijken van de
MegaMetropool. De bevolking woont en werkt
vooral aan de noordzijde van de Maas, in de
dienstverlening of in de kenniseconomie die zich
daar heeft ontwikkeld (Rijswijk, Delft). De bevolkingsomvang neemt in dit gebied dan ook aanzienlijk toe, wat een hoge druk op de beperkte ruimte
legt; hoogbouw is beeldbepalend binnen de
ruimtelijke ordening. Het havengebied en het
gebied ten zuiden van de Maas worden voornamelijk gebruikt voor de havenactiviteiten en gespecialiseerde maritieme dienstverlening.
Op bestuurlijk niveau worden dagelijkse zaken
geregeld door de MegaMetropool. De belangrijke
bestuurlijke beslissingen worden in Brussel
genomen. Maar er is vooral heel veel ruimte voor
particulier initiatief: wie geld heeft, kan zonder al te
veel bureaucratie mooie projecten realiseren.
Particulier bezit en particulier eigendom voeren de
boventoon.

“Waarom is Rotterdam minder
succesvol dan Amsterdam, terwijl je in
Rotterdam goedkoper en beter kan
worden? Dat heeft te maken met sfeer,
uitstraling en de aanwezigheid van de
creatieve klasse. Rotterdam is toch
meer een arbeidersstad.”
“Zowel fysiek als maatschappelijk zijn
Paul Schnabel, Sociaal en Cultureel Planbureau
de haven en de stad steeds meer
gescheiden. Het zijn twee werelden
Schaal: onderdeel van de MegaMetropool
In de loop van deze eeuw groeien de stedelijke
geworden. Daarmee is ook de
gebieden steeds meer naar elkaar toe, zowel in
ruimtelijk als in bestuurlijk opzicht. In 2100 doet
ontwikkeling van de stad los komen te
nog maar één regio er toe in de ‘stedenstrijd’: de
MegaMetropool. Vanaf 2011 hebben we namelijk
staan van de ontwikkeling van de
metropoolvorming gezien: de Randstad werd steeds
haven, zowel in economisch als in
meer een geheel. Door de toename van het
vliegverkeer, een ontwikkeling die zich tegelijkertijd
sociaal opzicht.”
met de metropoolvorming voordeed, is het belang
van luchthavens voor de ruimtelijke ordening verder
gegroeid. In Eindhoven, Rotterdam en Lelystad
bevinden zich luchthavens die gespecialiseerd zijn in
charters of vrachtverkeer, terwijl Schiphol in de loop
van de 21e eeuw steeds meer de status heeft gekregen
van het kloppende hart van de alsmaar groeiende
metropool. De MegaMetropool waarvan in 2100
sprake is, wordt in de rest van de wereld soms ook
gemakshalve aangeduid als Amsterdam.
De regio Rijnmond-Drechtsteden is een onderdeel
geworden van deze MegaMetropool. De haven is
onderdeel van het netwerk dat is opgebouwd
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Eric Luiten, Provincie Zuid-Holland

Het DNA van de regio: Proud to be Harbour
In Rijnmond-Drechtsteden heerst in 2100 nog
steeds de mentaliteit ‘geen woorden maar daden’.
Dat moet ook wel, want er zijn genoeg acute
problemen op te lossen om de ‘business as usual’
doorgang te kunnen laten vinden. Het noordelijke
gebied slibt dicht met inwoners die allemaal een
plek willen om te leven en die zich dagelijks moeten
kunnen verplaatsen.53

De trotse, sterke en zeer grote haven, ook een
onderdeel van de MegaMetropool, vervult nog
steeds een spilfunctie in het mondiale transportnetwerk. Vervoer over water is nu eenmaal de meest
efficiënte manier van transporteren in de drukbevolkte en verstedelijkte regio.

ze bijvoorbeeld tijdens de winterneerslag hebben
opgevangen. Door de gestegen watertemperatuur is
er meer kans op blauwalg in het oppervlaktewater.
Die is niet schadelijk voor gewassen, maar wel voor
mens en dier. Water met blauwalg mag dus niet
ingelaten worden in tijden van droogte op het land.

Landbouw: productieverlies en ziektes
De landbouw heeft te kampen met flinke productieverliezen door verzilting en vernatting. Verzilting is
een autonoom proces dat er ook voor de klimaatverandering al was. Het zout dat nog altijd in de
bodem aanwezig is als restant van zeeën uit vroeger
tijden, zorgt voor verzilting van het oppervlaktewater. Dat wordt nog versterkt door het toenemen
van het zoutgehalte tijdens droge zomers, door
zouter inlaatwater en verdamping van slootwater.

Verdroging, bijvoorbeeld op de kleigebieden in de
Zuid-Hollandse delta, heeft het nodige gevraagd van
het aanpassingsvermogen van de agrarische sector.
Toen de opvang van het winterneerslagoverschot in
2035 niet meer genoeg was om de droogte in de
zomer te overbruggen, is men overgestapt op
nieuwe gewassen die beter tegen droogte en tegen
zout konden. Er was in 2035 al 25 jaar aan die
gewassen gewerkt door verschillende landbouwuniversiteiten. Het was immers belangrijk om de
alsmaar groeiende bevolking te kunnen blijven
voorzien van voedsel, ook bij een veranderend
klimaat. Maar over het geheel genomen is de
landbouw, ook onder de toenemende ruimtedruk
vanuit de stad, verplaatst naar andere, minder
verstedelijkte en hoger gelegen regio’s in Nederland. De tuinbouw heeft van de verstedelijking een
kans gemaakt, door kassen aan te leggen bovenop
hoge gebouwen. Ze profiteren zo direct van de
elektriciteit die met zonnecellen wordt
gegenereerd.

Door de toename van hoge neerslagpieken blijft er
vooral op de veengronden in het Groene Hart en
Midden-Delfland vaker water op het land staan. Dit
doet zich vooral voor in het winterhalfjaar. Het land
is daarom in het voorjaar pas laat te berijden en te
bewerken. Het afspoelen van bestrijdingsmiddelen
en mest – die vooral worden ingezet in de akkerbouw/tuinbouw en niet in de veeteeltgebieden –
heeft ook gevolgen voor de waterkwaliteit. Doordat
het land te lang nat is kan mest niet uitgereden
worden en kan gras niet gemaaid worden. Dat heeft
geleid tot een afname van de veeteelt. Verder staan
de koeien veel vaker dan vroeger op stal, vooral
vanwege de bedrijfseconomische voordelen
hiervan.
Door de hogere temperaturen en vochtigheid is er
meer kans op ziekten en plagen. Door afname van
vorst kunnen bijvoorbeeld luizen beter overwinteren. In perioden van langdurige droogte moeten
bedrijven hun eigen watervoorraad aanspreken, die

“Ik dacht: misschien zijn er ook wel
DNA-markers te vinden die aangeven
of een ras tegen droogte kan. En
vanwege de waterefficiëntie van de
aardappel leek het me interessant dit
verder te onderzoeken.”
Anitha Kumari, promoveerde op droogtetolerante aardappel- genen,
Financieel Dagblad mei 2011

Natuur: daling
De natuur is het kind van de rekening; in 2100 is het
aandeel natuur in de regio Rijnmond-Drechtsteden
drastisch verminderd. Niet alleen heeft de bevolkingsgroei geleid tot het opofferen van natuur voor
nieuwe woongebieden. De klimaatverandering
heeft er ook voor gezorgd dat buitendijkse
natuurgebieden zijn ondergelopen als resultaat van
het stijgende waterpeil, met alle gevolgen van dien
voor het planten- en dierenleven. De bodemdaling
is op sommige plekken opgelopen tot 144 cm, en er
moet veel gepompt worden om vernatting te
voorkomen.
Binnendijkse natuur heeft behalve met natte
periodes ook te maken met periodes van droogte.
Het cultuurlandschap en de natuurgebieden en die
niet onder water zijn gelopen zijn parkachtig en
vooral bedoeld voor recreatieve doeleinden. De
biodiversiteit neemt af, omdat planten- en
diersoorten het tempo van de verschuiving van de
klimaatzone naar het noorden niet kunnen
bijhouden, onder andere doordat de leefgebieden
verdwenen of versnipperd zijn. Zo zijn de naaldbomen in de duinen verdwenen: op die hoge
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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Figuur 13.
Toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in STOOM
2100
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25%
verstedelijking
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natuur

onele woon-werkgebouwen, of in een van de vele
stadsparken.
Zwemmen is vanwege de hogere watertemperaturen
een populaire vrijetijdsbesteding, al ligt de blauwalg
voortdurend op de loer tijdens warmere periodes.
In het overvolle stedelijk gebied leidt de behoefte
aan verkoeling en buitenrecreatie tijdens warme,
droge periodes tot innovatieve multifunctionaliteit
van de bebouwing (parken bovenop gebouwen,
stadszwembaden op schepen).

70%

zandgronden, waar ze geheel afhankelijk waren van
regenwater, konden ze niet langer overleven. Veel
vlindersoorten hebben de klimaatverandering niet
overleefd. Door de hogere gemiddelde temperatuur
is het aantal reptielsoorten dat hier kan leven juist
toegenomen. Ook verschillende soorten muggen
gedijen prima in het warmere klimaat met veel
stilstaand water. Door de spilfunctie van de
Rotterdamse haven in het mondiale transportnetwerk zijn exotische insecten hier via vrachtvervoer
terechtgekomen en ze hebben vervolgens over de
regio verspreid. Rond 2050, na een uitbraak van een
voor Nederland nieuw virus, zoals het West-Nijl
virus, is de Diptera-kliniek geopend, als onderdeel
van het EMC. Deze poli, een samenwerkingsverband
tussen ecologen en medici, probeert bij te houden
welke soorten muggen en knutten er in het
Rijnmond-Drechtsteden gebied leven en hoe we de
risico’s voor de volksgezondheid kunnen beperken.

Meer recreatie
Als je van recreatie op het water houdt, heeft de
regio Rijnmond-Drechtsteden genoeg te bieden. Om
de smog en hittestress te ontvluchten trekt een groot
deel van de bevolking in het weekend richting meren
en plassen om daar verkoeling en ruimte op te
zoeken. Wie het kan betalen schaft zijn eigen
kunstmatig vakantie-eilandje aan. Voor de ‘gewone
man’ zijn er boten in allerlei maten te koop en te
huur, van simpele kano’s tot sloepen en zeiljachten.
Al die bedrijvigheid op het water heeft ertoe geleid
dat er veel meer regels en wetten zijn voor waterweggebruikers. Het vaarbewijs heeft in 2100 hetzelfde
gewicht als een rijbewijs. Die worden ook streng
gehandhaafd door de sterk uitgebreide waterpolitie.
Voor recreatie op het land, in de natuur, zijn de
mogelijkheden fors minder geworden. Een aantal
populaire wandel- en fietsgebieden zijn verdwenen
onder het stijgende water. Lopen en fietsen gebeurt
nu vooral indoor, op fitnessapparaten in multifuncti42

De aanleg van bergingsmeren heeft het mogelijk
gemaakt om nut en genoegen met elkaar te
combineren: als zoetwaterreservoir voor droge
perioden, als afvoer en berging van hoog water bij
neerslagpieken, voor de opwekking van energie en
voor recreatie zonder risico op blauwalg. Deze
meren zijn rond 2050, toen de effecten van de
klimaatverandering in volle omvang merkbaar
werden, aangelegd in de Hoeksche Waard en slim
ingepast in de ruimtelijke ontwikkeling – dat was
nodig vanwege de hoge ruimtedruk.
Explosieve groei haven
De grote haven vormt een economisch en logistiek
knooppunt van internationaal belang. In 2050
bevoeren dagelijks ongeveer 300 zeevaartschepen
de Rotterdamse haven, voor de binnenvaart ging
het om circa 1.130 havenbezoeken. In 2100 is de
zeevaart gegroeid tot 1.127 schepen per dag (een
factor veertien ten opzichte van 2010), terwijl de
binnenvaart is gegroeid naar ongeveer 5.650
schepen per dag (een factor tien ten opzichte van
2010). Hiertoe zijn vaarwegen aangepast en is het
havengebied uitgebreid. Het Nederlandse goederenvervoer per containers was in 2040 al met 450%
gestegen ten opzichte van 201054, en het overgrote
deel daarvan passeert de Rotterdamse haven.
Daarvan profiteren ook andere economische
activiteiten die in de haven zijn gevestigd, zoals
assemblage- en distributieactiviteiten
Dat legt veel beslag op de capaciteit van de rivieren
en de verbindingen met zowel Antwerpen als
Amsterdam. De hubfunctie van de Mainport
Rotterdam is in de loop van de 21e eeuw steeds
belangrijker geworden. De stijgende druk van de
effecten van de klimaatverandering is hierbij een
extra complicerende factor: hevige regenval en
wind, afgewisseld met periodes van extreme
droogte bezorgen de verladers, de havenautoriteiten en de kenniscentra voor watermanagement
de nodige hoofdbrekens. Het binnenvaartverkeer,
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een belangrijke motor achter de economie, mag
hier immers geen hinder van ondervinden.
Door het vaker voorkomen van het sluitpeil als
gevolg van de stiiging van de zeespiegel zijn zowel
de Maeslantkering (Nieuwe Waterweg) als de
Hartelkering (Hartelkanaal, alleen binnenvaart)
steeds vaker afgesloten, vooral in het stormseizoen.
Werden de keringen in 2050 nog eens per 5 jaar
gesloten, vanaf 2070 werd dat gemiddeld vaker dan
een keer per jaar en in 2100 bedraagt de sluitfrequentie zelfs gemiddeld tweemaal per jaar.55 Dat
heeft steeds flinke stremmingen van de scheepvaart
tot gevolg, zowel van zeeschepen als van binnenvaartschepen: een sluiting van 24 uur bijvoorbeeld
levert aan beide kanten van de Hartelkering een
wachtrij van 370 binnenvaartschepen.56 De oplopende stremmingen in de binnenvaart vormen een
risico voor de spilfunctie van de haven, ten faveure
van een andere nabijgelegen haven met minder
vertragingen door klimaatproblemen.

de leidende positie overgenomen. Het achterland
wordt nog steeds bediend met binnenvaart; het
binnenvaartverkeer is sinds 2040 in aantal passages
vervijfvoudigd. Omdat de vraag de capaciteit rond
2050 begon te overstijgen, is er sinds 2060 naast
binnenvaart-, spoor- en wegstransport, via Unit
Transport per Pijpleiding (UTP) ook de mogelijkheid
om aangeleverde goederen ondergronds te vervoeren naar distributiepunten verder landinwaarts.
Dit wereldwijd door de grootste transporteurs
ingevoerde vervoerssysteem werkt met universele
units, die in elke haven passen op het lokale UTP
systeem.

Figuur 14. Tijdslijn DRUK

Alle havengebieden liggen buitendijks, maar ook
relatief hoog; ze ondervinden weinig last van de
klimaateffecten. Voor een paar gebieden in
Brittanniëhaven (in het oosten van het Europoortgebied, aan het uiteinde van het Calandkanaal) en
het Botlekgebied zijn rond 2050 extra maatregelen
tegen overstroming genomen.

Verder is de vraag naar short sea shipping flink
gegroeid. De allergrootste Chinese tankers kiezen
ervoor om slechts naar één haven in Europa te gaan
– vaak valt de keuze op Rotterdam – en vervolgens
van daaruit door middel van short sea andere
zeehavens te bedienen. Het short sea laden en lossen
gebeurde tot 2050 vooral in de Waal- en Eemhaven,
maar in de decennia daarna heeft Moerdijk hierin
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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STOOM
Economie

Kenniseconomie aan de noordzijde van de Maas en langs A2, weinig arbeid in haven. De totale
wereldeconomie groeit en Rijnmond-Drechtsteden profiteert daarvan mee; de taart is groter
geworden.

Voedsel en energie

Geen energietransitie; fossiel blijft, CCS wordt groot, aandeel duurzaam maximaal 30%.

Bevolking/
Sociaal maatschappelijk

Verdubbeling aantal in 2100.
Tweedeling in de maatschappij, segregatie.

Mobiliteit

Veel vliegverkeer en “traditionele vormen van vervoer” zoals de auto;
ontvlechting infrastructuur: nationaal vs. regionaal

Schaal/bestuur

Rotterdam onderdeel van MegaMetropool

DNA

Proud to be Harbour; traditionele havenstad

Haven

Rijnmond-Drechtsteden profiteert van de groei van andere havens, o.a. in Azië. Druk knooppunt,
zowel voor zee- als voor binnenvaart (bediening achterland). Grote groei in containers. Kwaliteit
dienstverlening en marges onder druk door effecten klimaatverandering (stremmingen door
sluiting stormvloedkeringen). Groei in short sea shipping.

Landbouw

Productieverlies door verzilting en vernatting, meer ziekten en plagen. Akkerbouw en veeteelt
verdwijnen, tuinbouw handhaaft zich mede door adaptievermogen en zelfvoorzienendheid.

Natuur

Biodiversiteit verandert, natuur is kind van de rekening door verstedelijking en effecten
klimaatverandering. Veel natuurgebieden staan nu permanent onder water. Vanwege bodemdaling tot 144 cm moet veel gepompt worden om vernatting te voorkomen.

Recreatie

Keuze uit: indoor of op het water; veel faciliteiten voor watersport, groot risico op blauwalg,
bergingsmeren voor recreatie, zoetwaterreservoirs en berging piekneerslag.

Implicaties voor waterveiligheid in STOOM
Als we kijken naar de ontwikkelingen in het
scenario STOOM, dan zijn dit de uitdagingen waar
we de komende decennia voor staan op het gebied
van waterveiligheid.
Hoog risico: kans en impact meer dan verdubbeld

STOOM gaat uit van een stijging van de zeespiegel
met 85 cm in 2100. Niet alleen de kans op, maar ook
de gevolgen van een overstroming zijn toegenomen
als gevolg van zowel de gegroeide economische
waarde als het toegenomen aantal potentiële
slachtoffers. Vanwege de grote klimaatproblemen
en de grote economische waarde van het gebied is
in STOOM waterveiligheid een heel belangrijk
thema. Kortom: de urgentie is groot en er zijn
voldoende middelen.
Meer draagvlak voor maatregelen

Af en toe gaat het mis en dan zijn de implicaties
groot, voor onder meer de volksgezondheid, het
milieu en de economische waarde. Dat verhoogt het
bewustzijn van waterveiligheid bij de bewoners en
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daardoor is er meer acceptatie van en draagvlak voor
grote ingrepen. Behalve een gevoel van urgentie en
de beschikbaarheid van geld is er dus ook is
draagvlak voor maatregelen. En door die combinatie is het waarschijnlijk dat er veel middelen
beschikbaar zijn voor investeringen inclusief
adaptiemogelijkheden als gevolg van particulier
initiatief.
Beperkte fysieke ruimte voor waterveiligheid

De aanwezigheid van een gevoel voor urgentie,
middelen en draagvlak betekent echter niet dat de
wateropgave gemakkelijk kan worden aangepakt,
want de ruimtedruk is enorm groot. Het ophogen
van dijken bijvoorbeeld wordt gecompliceerder:
omdat ruimte schaarser wordt, is ruimte voor de
rivier niet meteen vanzelfsprekend. Om iedere
vierkante meter ruimte wordt gestreden, dus ook
iedere vierkante meter die wordt geclaimd voor
dijkverbreding is lastig, zeker in stedelijk gebied.
Aan de zuidzijde van de Maas nemen de grote
industriesector en de grote haven veel ruimte in
beslag. Voor het behoud van de concurrentiepositie

“In de regio wonen maar liefst 60.000
mensen buitendijks. De klimaatverandering heeft van die gebieden
risicogebieden gemaakt. Er moet een
prioritering komen: welke plekken
lopen het meeste risico en wat kunnen
we doen om de dreiging te
verminderen?”
Anke van Hal, Nyenrode Business Universiteit/TU Delft

van de haven zijn de maatregelen die genomen
worden voor waterveiligheid een belangrijk thema.
Aan de noordzijde ontwikkelt de stad zich verder:
door intensivering van het bestaande gebied, maar
ook door daarbuiten steeds meer ruimte op te
slokken. Ook op ‘lastige’ plekken, zoals in de
Zuidplaspolder, wordt gebouwd. Buitendijkse
gebieden zoals Noordereiland, Nieuwe Werk,
Bastion en de Merwelanden, die in 2011 al vol zijn,
zullen in de loop van de eeuw nog verder verstedelijken door bijvoorbeeld verdichting van bebouwing
en hoogbouw. De waterwegen worden intensief
gebruikt voor transport; het grote economische
belang van de haven en dus de scheepvaart maakt
het lastig om transportbelemmerende maatregelen
te nemen. Tot slot zijn in STOOM, een scenario
waarin fossiele energie nog erg belangrijk is, volop
elektriciteitsstations aanwezig, die kwetsbaar zijn
voor wateroverlast.
Ingrijpende maatregelen snel noodzakelijk

Om ervoor te zorgen dat, ondanks het veranderde
klimaat, het grote aantal inwoners en de hoge
economische waarde beschermd zijn en dat ook het
buitendijkse gebied verder ontwikkeld kan worden,
zijn snel grootschalige maatregelen noodzakelijk.
Veiligheidsnormen worden net als in DRUK
verhoogd, maar in STOOM zijn de maatregelen die
noodzakelijk zijn om die normen te handhaven veel
urgenter en ingrijpender. De ruimtelijke ordening is
in STOOM vrij duidelijk, want het contrast tussen
haven en stad wordt steeds sterker.
Verschillende opties mogelijk

Hoe de maatregelen voor waterveiligheid er in
STOOM uitzien, is onzeker. Het is onzeker of we in
dit scenario nog door kunnen met de klassieke

aanpak. Het is denkbaar dat men kiest voor
multifunctionele, integrale oplossingen, zoals
dubbelgebruik en innovaties, omdat ruimte schaars
is. Onder meer door de economische groei is de
omloopsnelheid van gebouwen relatief hoog. Het is
daardoor mogelijk om (vooral waar de vraag naar
wonen en werken aan het water groot is) afgeschreven gebouwen en openbare ruimte in met
wateroverlast kampende buitendijkse woonwijken
te slopen. Ze kunnen dan worden vervangen door
nieuwe waterveilige woningen en waterbestendige
publieke voorzieningen, op plekken waar waterrisico’s en de gevolgen van steeds vaker voorkomende extreme weerssituaties beheerst kunnen
worden. Hetzelfde geldt voor kritische infrastructuur in de stad (elektriciteit, riool, gas): die kan in
hetzelfde tempo als de stedelijke vernieuwing
worden aangepast. En dit is niet alleen het geval bij
sloop en nieuwbouw, maar ook bij beheer en
onderhoud. Overigens moet er wel rekening
gehouden worden met het feit dat juist oude
gebouwen vaak een hoge cultuurwaarde hebben en
daardoor niet sloopbaar zijn. Er lopen dus twee cycli
door elkaar: de (her)waardering van oude bestaande
gebouwen en de vervangingscyclus van sloopnieuwbouw als gevolg van afgeschreven of
verouderde gebouwen. Verder is de ontwikkeling
van alternatieve routes voor scheepvaart een
mogelijke strategie. Het ruimtegebrek kan er ook
toe leiden dat de regio zich naar de zee richt,
bijvoorbeeld door uitbreiding van de maasvlaktes,
al dan niet in combinatie met natuurontwikkeling.
Ook flexibele keringen behoren tot mogelijke
oplossingen.
Meer wateroverlast

Door de klimaatverandering is er sprake van meer
en heftiger neerslag, zodat in de stedelijke gebieden
een grote behoefte aan maatregelen voor waterbergend vermogen ontstaat. Daarbij kan gedacht
worden aan dubbel grondgebruik, bijvoorbeeld in
de vorm van grootschalige toepassing van oplossingen als waterpleinen en -daken voor de afvoer
van regenwater. Omdat er geld is om op een slimme
manier met de aanwezigheid van het water om te
gaan, kan water een onderdeel blijven van onze
leefomgeving.
Grootschalige ingrepen nu nog mogelijk

Tot slot is dit scenario het meest kansrijk voor
grootschalige ingrepen op systeemniveau; dit is
immers het scenario waarin de regio erg vol is en
grote economische waarde heeft. Hierdoor zal er
druk zijn om het buiten de Rijnmond op te lossen.
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Een voorbeeld daarvan is omleiding van het water
naar de Zuidwestelijke Delta. Grootschalige
oplossingen zijn niet per se de enige mogelijkheid,
maar als hiervoor gekozen wordt zullen ze wel tijdig
voorbereid en ingezet moeten worden.

“Men wil zelf zijn eigen geluk- en
veiligheidsniveau organiseren en het
zou dus kunnen dat er eigen
initiatieven ontstaan op dat soort
gebieden, omdat mensen zich daar
prettig bij voelen.”
Berci Florian, Cooper Feldman

Private financiering en financiering uit EU?

Bij wie ligt in STOOM de rekening van waterveiligheid? Waarschijnlijk zal de overheid nog steeds een
leidende rol hebben in het beleid en de normen en
een deel van de kosten op zich nemen. Mogelijk
komt een deel van de financiering uit Brussel,
aangezien heel Europa er baat bij heeft dat de
transportstromen via de Rijnmond ongestoord
kunnen doorgaan. Maar de private sector kan een
grotere rol krijgen vanwege de grote economische
belangen. De rekening kan dan ook steeds vaker
(deels) worden neergelegd bij de partijen die belang
hebben bij borging van de waterveiligheid. Dit geldt
bijvoorbeeld voor buitenlandse reders. Zij zijn in
staat om mee te betalen aan oplossingen en hebben
belang bij een veilig Rijnmond-Drechtsteden
gebied. We kunnen ons voorstellen dat de veiligheid
in buitendijkse industriegebieden wordt opgepakt
door de daar gevestigde bedrijven en dus kan
worden overgelaten aan de markt. Ten zuiden van
dijkring 14 bijvoorbeeld vinden we in STOOM vooral
industrie, logistieke en havenactiviteiten. In dat
gebied wordt waterveiligheid in de toekomst
wellicht overgelaten aan de markt, bijvoorbeeld
door ophoging van bestaande dijken met privaat
geld. Ook samenwerking met verzekeraars is
mogelijk: bijvoorbeeld via verplichte verzekeringen
en met herverzekeraars.
Implicaties voor zoetwatervoorziening in STOOM
Als we kijken naar de ontwikkelingen in het
scenario STOOM, dan zijn dit de uitdagingen waar
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we de komende decennia voor staan op het gebied
van de zoetwatervoorziening.
Groeiende vraag zoetwater vanuit landbouw

De klimaateffecten zijn in dit scenario groot en
relatief snel merkbaar (de inlaten bij Gouda en
Bernisse voldoen na 2050 niet meer), terwijl het
aantal inwoners stijgt en de economie groeit.
Tegelijkertijd wordt de interne verzilting van
Goeree-Overflakkee en Voorne Putten zo groot dat
in 2050 40% meer inlaat van zoetwater nodig is.
Het landbouwareaal zal kleiner en intensiever
worden omdat, behalve de grote ruimtedruk, de
verzilting en vernatting de mogelijkheden voor
grondgebruik dreigen te beperken. De agrarische
sector zal op de schaarse grond geen laagwaardige
teelten meer verbouwen, maar noodzakelijkerwijs
kiezen voor hoogwaardigere gewassen, die meer
opbrengen. Laagwaardige teelten verdwijnen uit de
regio. Door de stijging van de temperatuur is er een
langer groeiseizoen en hogere groeisnelheid,
waardoor voor een beperkt aantal gewassen een
dubbele teelt mogelijk is, bijvoorbeeld voor
aardappels. Dat duwt de vraag naar zoetwater
omhoog en stelt hoge eisen aan de kwaliteit
daarvan. Daarom zal men ook in dit scenario,
waarin de middelen minder een beperking vormen,
kiezen voor eigen voorzieningen om in de zoetwatervraag te voorzien. Richting dit scenario zullen
waarschijnlijk ook andere sectoren inzetten op
zelfvoorzienendheid, uit noodzaak en met de
beschikbaarheid over voldoende middelen.
Groeiende vraag industriewater

De industrie zal bij een groeiende economie een
toenemende behoefte hebben aan proces- en
koelwater. De installaties zijn vooralsnog niet
bestand tegen zout water. Met een toenemende
verzilting van het water in STOOM levert dit een
uitdaging op voor de levering van voldoende
proces- en koelwater van de juiste kwaliteit. Bij
schaars en steeds duurder zoetwater, loont het
overigens de moeite om te zoeken naar innovatieve
inrichtingen die wel tegen zout water bestand zijn.
Vaarwater problematisch

De wereldhandel bloeit en zorgt voor toenemende
vervoersstromen, waaronder de binnenvaart. Deze
sector gaat in dit scenario de effecten van de
klimaatverandering duidelijk merken. Doordat er
vaker extreem lage en extreem hoe afvoeren zullen
voorkomen, zullen er vaker beperkingen hoe de
scheepvaart optreden. Wellicht zullen de schippers

het gewicht van hun beladingen moeten aanpassen.
Echter, wanneer schepen minder vervoeren per
schip betekent dit wel een toename van het aantal
schepen – en dit heeft ook weer gevolgen voor de
bevaarbaarheid.
Behoefte aan veilig verkoelingswater

In het stedelijk gebied zal in periodes van hoge
temperaturen de hittestress snel oplopen. Om de
leefbaarheid, van de eigen bevolking maar ook van
de vele toeristen, te verbeteren zullen er binnen de
ruimtelijke ordening voorzieningen voor verkoelingswater moeten worden ingepland. In plassen
met stilstaand water zal door de hoge temperatuur
veel blauwalg voorkomen, terwijl men deze plassen
juist intensief wil gebruiken voor recreatie.

“Wateroverlast is niet het enige gevolg
van klimaatverandering waarmee we
in 2100 te maken kunnen hebben. Ook
voor droogte en hitte is het stedelijk
gebied kwetsbaar, bijvoorbeeld vanuit
het oogpunt van gezondheid.”
Anke van Hal, Nyenrode Business Universiteit en TU Delft

Ook zal onderzocht moeten worden in hoeverre een
daling van het grondwaterpeil door langdurige
droogte invloed heeft op de bebouwde omgeving
(droogvallende funderingen en daarmee kans op
paalrot) en bijvoorbeeld het leidingenstelsel.
Prioriteiten bezien

In een scenario als STOOM zullen de prioriteiten
moeten worden aangepast, omdat zoetwater
schaars wordt – de inlaat bij Gouda wordt vanaf
2050 een probleem en ook de inlaat bij Bernisse zal
op termijn niet meer voldoen – en de behoefte
eraan juist zal stijgen. Het is dus nodig om keuzes te
maken: welke zoetwaterfuncties vinden we
belangrijk en geven we prioriteit? Deze prioritering
zal naar alle betrokken partijen moeten gecommuniceerd, zodat ze zich hierop kunnen voorbereiden
met eigen voorzieningen. Behalve het garanderen
van beschikbaarheid voor alle doelgroepen, vormt
het tegengaan van verzilting een belangrijke
uitdaging. Innovatie op dit gebied zou een
aandachtspunt moeten zijn voor de korte termijn.

Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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8 RUST in
RijnmondDrechtsteden
Sociaaleconomische
groei

druk

stoom
Snelle
klimaatverandering

Matige
klimaatverandering

rust

warm

Sociaaleconomische
krimp

Wereld
Voor de uitwerking van het Deltascenario RUST gaan
we uit van een relatief lage economische groei en
mondiale regionalisering. Als gevolg van schaarste
in grondstoffen en de roep om duurzaamheid en
zelfvoorzienendheid heeft zich in de eerste helft van
de 21e eeuw een mondiale omslag naar een
regionale biobased economy voorgedaan. Daardoor is
er veel minder transport. De wereldwijde energietransitie heeft eraan bijgedragen dat de klimaatverandering relatief beperkt is gebleven.

Nederland
Het klimaat is nauwelijks merkbaar veranderd. De
zeespiegel is licht gestegen. Het neerslagpatroon in
West-Europa verandert wel, maar de afvoeren van de
rivieren variëren niet veel meer dan in het begin van
de eeuw.

De regio in mondiaal perspectief in 2100 in het scenario RUST

Voor het gebied Rijnmond-Drechtsteden gaan we in
dit scenario uit van minder ruimtedruk: door
verplaatsing van economische activiteiten,
vergrijzing en minder immigratie is er in 2100
sprake van een significante daling van het aantal
inwoners ten opzichte van een eeuw eerder. Dat
ziektes zich, als gevolg van de mondialisering van
destijds, steeds vaker als een epidemie verspreidden,
droeg ook bij aan bevolkingskrimp in de tweede
helft van de eeuw.
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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Mede door de tijdig ingezette energietransitie –
aangejaagd door bewustwording en door de
behoefte om de ongewenste afhankelijkheid van
fossiele energie uit andere landen te verminderen
– is de CO2-uitstoot verlaagd en is de klimaatverandering beperkt gebleven.

Tabel 5.
Kengetallen RUST
Klimaatverandering

referentie
Zichtjaar

RUST

2000

2050

2100

gem. afvoer Rijn in februari (m3/s)

2.900

3.100

3.200

gem. afvoer Rijn in september (m /s)

1.800

2.000

2.100

480

500

520

89

92

94

3

gem. afvoer Maas in februari (m3/s)
gem. afvoer Maas in september (m /s)
3

zeespiegelstijging (cm)
extreem hoge afvoer Rijn 1/100 jaar (m3/s)
extreem hoge afvoer Maas 1/100 jaar (m3/s)

-

15

35

12.000

13.000

14.000

2.900

3.000

3.200

630

650

670

extreem lage afvoer Rijn 1/10 jaar (m3/s)

18

18

gemiddelde neerslaghoeveelheid winter

extreem lage afvoer Maas 1/10 jaar (m /s)

+4%

+7%

gemiddelde neerslaghoeveelheid zomer

+3%

+6%

3

18

Rijnmond-Drechtsteden
Economie: zelfvoorziening en verdienstelijking
Wanneer je het op de klassieke manier benadert, is
het BNP van de regio Rijnmond-Drechtsteden
gedaald. Maar in 2100 worden er meer variabelen
gebruikt om de economische welvaart te berekenen:
niet alleen het totale BNP maar ook het BNP per
gewerkte dag, per inwoner en welzijnsindicatoren,
gecorrigeerd voor milieuschade. Als we al die
gegevens meenemen in de berekening, is de
welvaart in de regio gestegen ten opzichte van 2010.

“Er ontstaat weer waardering voor
zelfvoorziening. We zullen misschien
niet meer volledig zelfvoorzienend
worden, maar we kunnen het wel meer
zijn dan nu.”
Paul Schnabel, Sociaal en Cultureel Planbureau
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Zowel op lokaal als op regionaal niveau is er sprake
van een hoge mate van gesloten kringlopen. Dat
geldt bijvoorbeeld voor voedsel, energie, grondstoffen en water. Lokale bedrijvigheid heeft aan
belang gewonnen ten koste van de grote multinationals.57 De crisis in de eerste helft van de 21e
eeuw maakte duidelijk hoezeer we afhankelijk
waren van de toelevering van belangrijke producten
en grondstoffen uit het buitenland. Daardoor werd
het land veel te kwetsbaar en moesten er regelmatig
politieke concessies gedaan worden aan landen die
de macht hadden over schaarse grondstoffen. Dat
leidde tot gespannen verhoudingen, ook met
bondgenoten. Die afhankelijkheid is sinds de
tweede helft van de eeuw verleden tijd.

“In de 21e eeuw gaat het vooral over
hergebruik, herontwikkeling en
herontwerp. We hebben heel veel.
Laten we nu eens kijken hoe we
benutting daarvan kunnen vergroten.”
Eric Luiten, Provincie Zuid-Holland

Doordat de regio vanaf 2050 veel minder afhankelijk
is geworden van de import van goederen, is de
sector transport en logistiek gekrompen. Ook de
(zware) industrie is getroffen. Uiteraard heeft dit
gevolgen gehad voor de positie van de Rotterdamse
haven. Resultaat van deze ontwikkelingen is dat veel
van de lager opgeleiden die vroeger werkzaam
waren in de haven en de industrie nu werkzaam zijn
in de zorg, met pensioen zijn gegaan of op latere
leeftijd alsnog zijn bijgeschoold. In de regio hebben
zich nu andere sectoren ontwikkeld, zorg en
(persoonlijke) dienstverlening voorop.58
De regionalisering levert nieuwe werkgelegenheid
op, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame
energie en voedselproductie, evenals de toeristische
sector. Er zijn ook hoogopgeleiden, die voornamelijk digitaal werken: zij wonen in RijnmondDrechtsteden vanwege de kwaliteit van het gebied,
maar werken voor werkgevers buiten de regio. Anno
2100 is de heersende mening dat het BNP niet
maatgevend is: uiteindelijk draait het om de triple
bottom line ‘people, planet, profit’. Overigens is de
totale economie weliswaar gekrompen, maar
kennen de bewoners individueel wel degelijk een
hogere welvaart dan in het begin van de 21e eeuw.

Energie: duurzame zelfvoorzienendheid
De energietransitie die in de loop van de 21e eeuw
heeft plaatsgevonden hing in grote mate samen met
de bewustwording die ontstond en de gedragsverandering die zich voltrok bij de inwoners. Ook op
energiegebied heeft deze verandering zich gemanifesteerd. De regio heeft zoals gezegd een transitie
doorgemaakt naar een duurzame, regionale
economie: groene energie heeft voor een groot deel
de rol van aardolie overgenomen. Vanwege het
ontbreken van ruimtedruk hebben we in RijnmondDrechtsteden voldoende land dat we kunnen
gebruiken voor energieproductie. Dit past ook bij
onze manier van leven: het verschil tussen stad en
land is vervaagd en we leven meer dan vroeger in
connectie met de natuur.59
We zijn wijs geworden door de grote energiecrisis in
de eerste helft van de eeuw. Net als op het gebied
van voedsel en zorg staat op het gebied van energie
zelfvoorzienendheid voorop. Die onafhankelijkheid
is gerealiseerd door fossiele brandstoffen te
vervangen door duurzame energie, bijvoorbeeld
door opwekking uit wind, zon en biomassa. De
grote investeringen die werden gedaan in de
energietransitie leverden op zichzelf direct al een
grote economische impuls op, en zorgen er nu voor
dat we “gratis” energie hebben.
Op de Maasvlakte staan kleine biomassacentrales.
Ook op andere plekken in de regio vinden we
kleinschalige, decentrale faciliteiten voor energieopwekking. Daarvoor wordt bijvoorbeeld de
stroming van de rivieren benut. Ook wekken we
bio-energie op uit de riet- en bamboebossen
rondom het water, dat een integraal onderdeel van
onze leefomgeving vormt.
Bevolking: hoogopgeleiden kiezen voor rust en
ruimte
In de eerste helft van de 21e eeuw groeide de
bevolking in de regio Rijnmond-Drechtsteden nog.
Maar na 2050 kwam aan die groei een einde. Een
belangrijke oorzaak daarvoor was het feit dat steeds
meer industriële en logistieke werkgelegenheid zich
vestigde in de Overgangszone (Noord-Brabant,
Gelderland en Flevoland), wat ertoe leidde dat een
deel van de beroepsbevolking vanuit RijnmondDrechtsteden naar die economisch meer interessante gebieden vertrok.60 Ook zijn mensen
geëmigreerd naar landen en regio’s waar nog wel
economische groei was. Daardoor bleef vergrijzing
ook na 2040 een rol spelen.
Ten gevolge van deze ontwikkelingen is de ruimte-

druk in de Randstad en in de regio RijnmondDrechtsteden verminderd. Wie in de regio is
achtergebleven, heeft hier bewust voor gekozen:
omdat de regio wordt gezien als een prettige
leefomgeving, met veel groen en water, veel
voorzieningen en werkgelegenheid in de zorg en
dienstverlening.61 Vergeleken met honderd jaar
eerder is er meer ruimte per capita, zowel in termen
van land (kleinere bevolkingsdichtheid) als in
termen van vastgoed (grotere huizen).

“Klassieke mobiliteit neemt af;
we gaan steeds meer virtueel doen en
steeds meer dingen spelen zich dicht bij
huis af.”
Rudy Stroink, TCN

Voor de inwoners van de regio RijnmondDrechtsteden staat de kwaliteit van leven voorop.
Ten opzichte van 2011 heeft zich een ware gedragsverandering voltrokken: we leven bewuster. Dat uit
zich op verschillende manieren. We kiezen
bijvoorbeeld beredeneerd voor schoon gekoppeld
vervoer in plaats van voor vliegverkeer en we hebben
onze voedingsgewoonten drastisch veranderd, door
onder andere een verminderde vleesconsumptie.
Slow food is populair. Velen verbouwen hun eigen
groenten, op daktuinen en groene etages. En wat we
zelf kweken, vullen we aan met streekproducten.
Meer dan vroeger eten we seizoensgebonden. Voor
goederen geldt net als voor voedsel dat we proberen
zo min mogelijk weg te gooien: we hergebruiken
materialen en gunnen spullen een tweede leven.
We hebben weloverwogen gekozen voor een laag
dynamische omgeving, omdat we beseffen dat dit
bijdraagt aan de leefbaarheid: de lucht, het water,
onze gezondheid... Kwaliteit is belangrijker voor
ons dan kwantiteit. En het prettige is dat het
grootste deel van de inwoners van dit gebied
gelijkgestemden zijn.
De keerzijde van deze gelijkgestemdheid is dat de
regio niet aantrekkelijk is voor mensen die een
dynamischer levensstijl prefereren. Daardoor heeft
de cultuur van het ooit zo kleurrijke gebied een wat
vlak, eentonig karakter gekregen; er is nauwelijks
diversiteit en weinig dynamiek. Ook de creatieve
klasse is amper nog vertegenwoordigd. Dat vertaalt
zich onder andere in de homogeniteit van de
(culturele) voorzieningen. Het toerisme naar het
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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gebied is in 2100 dan ook beperkt tot mensen die
van natuur en rust houden en chronisch zieken die
naar het Erasmus Medical Resort komen om een
behandeling te ondergaan en daarna te herstellen
in het naastgelegen kuuroord.
Mobiliteit: schoon collectief vervoer
Aan het begin van de 21e eeuw was de met een
verbrandingsmotor uitgeruste auto met afstand het
belangrijkste vervoersmiddel van de gemiddelde
inwoner van Rijnmond-Drechtsteden. In de loop van
de periode 2010-2050 echter werden de negatieve
milieu- (luchtkwaliteit, CO2-emissie) en geopolitieke
(oorlogen in Midden-Oosten) effecten hiervan in
hun volle omvang duidelijk. Toen is men langzaam
maar zeker bewust overgestapt op de ontwikkeling
van schoon gekoppeld vervoer: verschillende
mobiliteiten zijn veel meer dan vroeger geïntegreerd, ze kunnen gekoppeld worden en ze sluiten
op elkaar aan. Zo kun je je schone personenauto aan
een trein of een ander collectief versvoerssysteem
koppelen. Want flexibele collectieve vervoerssystemen zijn als gevolg van de krimp ruimschoots
ontwikkeld. Daarbij kun je denken aan belbussen,
kleine taxibusjes, nul-emissie ferryboten en riksja’s.
De grens tussen individueel en collectief vervoer is
hierdoor vervaagd. Vervoer over water is weer
belangrijker geworden, terwijl het vliegverkeer sterk
is verminderd.

“Mobiliteit en infrastructuur zijn ook
geldverslindend; als je daar zou
ontschotten en binnenstedelijk gebruik
zou maken van nieuwe fietsvormen
(zoals riksja’s), hoef je minder te
investeren in de ringwegen en bevorder
je tegelijkertijd de volksgezondheid.”
Peter van Rooy, Stichting NederLandBovenWater

Natuurlijk zijn we in de regio RijnmondDrechtsteden in 2100 nog steeds mobiel – weliswaar
vooral met elektrisch collectief vervoer – maar de
afstanden zijn korter. Men gebruikt dus ook veel
vaker de fiets. Het leven speelt zich meer dan
vroeger af in een relatief klein gebied: we wonen,
werken en recreëren in en rondom de kernen.
ICT-ontwikkelingen hebben daar natuurlijk ook aan
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“We hebben in steden een enorm
energieverslindende mentaliteit. Als je
bent opgegroeid in de natuur heb je
een ander besef dan wanneer je
gewend bent aan het consumeren van
de stedeling.”
Berci Florian, Cooper Feldman/DeVRBLDNG

“De mobiliteitssfeer, infrastructuur:
daar zie je vooral upgrading. Maar op
andere maatschappelijke vragen en
ruimtelijke kwesties krijg je juist een
downscaling. We gaan van het
‘regionale midden’ naar een situatie
waarin verschillende thema’s ieder hun
eigen schaalniveau kennen.”
Eric Luiten, Provincie Zuid-Holland

bijgedragen: we kunnen veel dingen virtueel
regelen, zodat we ons niet fysiek hoeven te
verplaatsen. Vroeger was economische groei
synoniem aan meer vierkante meters. Maar die
correlatie tussen economische en ruimtelijke groei
is verdwenen; economie en ruimte zijn ontkoppeld.
Door technologische vooruitgang kunnen we juist
op minder vierkante meters meer doen. Dankzij de
omarming van het cradle-to-cradle (kringloop)
principe in de economie is er bovendien minder
goederentransport nodig. Hergebruik van
producten en grondstoffen is ver doorontwikkeld.
Schaal: sterke kernen vormen
gelegenheidsverbanden
In 2100 is de regio Rijnmond-Drechtsteden een los
netwerk van sterke kernen, zoals Krimpen aan den
IJssel, Dordrecht, Delfshaven, Kralingen,
Hilligersberg, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht
en Ridderkerk.62 Die kernen hebben hun eigen
specialisaties en kwaliteiten. Voorne-Putten
bijvoorbeeld is een toeristische trekpleister vanwege
de historische elementen, Ridderkerk staat bekend

om de expertise op het gebied van duurzaamheid en
tussen Rhoon en de Oude Maas is het Buijtenland
van Rhoon al decennia lang een uniek natuur- en
recreatiegebied. De kernen zijn stuk voor stuk
regionale centra, waar mensen graag wonen,
werken en leven.63 Parallel aan de ontwikkeling van
relatief kleine, sterke kernen heeft in de loop van de
eeuw verdere differentiatie plaatsgevonden tussen
het noordelijke en het zuidelijke deel van de regio.
Net als de kernen is het openbaar bestuur pragmatisch georganiseerd. Dat heeft geresulteerd in een
grotendeels gedecentraliseerde overheid. Aangezien
de economie vooral regionaal van aard is – er is
sprake van een kringloopeconomie – is het lokale
bestuur sterk ontwikkeld.
Besluitvorming vindt plaats in gelegenheidsverbanden. Het openbaar bestuur werkt volgens het
subsidiariteitsbeginsel: hogere instanties doen over
het algemeen geen dingen die door lagere instanties kunnen worden afgehandeld. Beslissingen
worden dus genomen op de schaal die voor het
thema in kwestie het meest logisch is; we ‘dansen
tussen de schalen’ en afhankelijk van het onderwerp worden zaken lokaal, regionaal, nationaal of
supranationaal aangepakt. Dat dansen gaat niet
altijd even soepel: sommige thema’s, zoals
ruimtelijke ordening, lopen dwars door de schalen
heen en dat maakt het voor de bestuurders moeilijk
om helder te krijgen bij wie de eindbeslissing thuis
hoort. Hierdoor gaat regelmatig veel tijd en
slagvaardigheid verloren.
Het DNA van de regio: stad en land zijn verweven
De inwoners van de regio Rijnmond-Drechtsteden
zijn trots op hun cultuur en op hun bewuste
levensinstelling. Ruimte in de stad, zowel voor
inwoners als voor groen en water, respect voor
water, bloeiende natuur: die combinatie maakt de
vele steden en dorpen in Rijnmond-Drechtsteden
een prettige, groene, duurzame leefomgeving.65
De historische kwaliteit van de kernen en unieke
voorzieningen zoals winkels en cultuur zijn
toeristische trekpleisters. De transformatie naar een
kleinere en schone haven heeft ertoe geleid dat
delen van het verlaten havengebied zich hebben
ontwikkeld tot een karakteristiek recreatiegebied.
Het Emscherpark in het Ruhrgebied uit het begin
van de 21e eeuw liep met deze ontwikkeling
tientallen jaren voorop.
De aandacht voor natuur en voor duurzaamheid
heeft bijgedragen aan een herstel van de biodiversi-

teit, die in het begin van de 21e eeuw in het nauw was
gekomen.66 De verwevenheid tussen stad en land is
groot: we leven dichter bij de natuur, al was het maar
omdat we onze dagelijkse boodschappen vaker dan
vroeger bij de boer of in ons eigen volkstuintje halen
in plaats van bij de supermarkt. We ontlenen onze
identiteit dus voor een belangrijk deel aan de plek
waar we wonen. We voelen ons verbonden met de
regio, omdat het onze geboortegrond is of in elk
geval de plek waar we prettig samenleven met ‘ons
soort mensen’. Dat zorgt er ook voor dat de sociale
controle groot is. We zien graag dat de mensen om
ons heen zich conformeren aan onze bewuste
manier van leven. Andersdenkenden lopen het risico
om te worden uitgesloten.

“Wij worden het rustige leefgebied van
Europa: een prettige, groene en
duurzame leefomgeving waar verder
niet al te veel gebeurt op economisch
gebied. Het Twente van Europa.”
Rudy Stroink, TCN

Gezien het feit dat de economie in de tweede helft
van de eeuw gekrompen is, is er uiteraard geen geld
beschikbaar om alle “rode gebieden” uit het begin
van de eeuw om te vormen tot hoogwaardig
“groen”. Wanneer de middelen ontbreken om
bijvoorbeeld vrijkomende bedrijventerreinen of
verouderde woonwijken te herontwikkelen, worden
deze gebieden afgesloten. Vooral ten zuiden van de
Maas en in het oostelijk deel van de regio is dit het
geval. We hebben immers meer dan genoeg ruimte,
dus we concentreren ons op de kwaliteitsverbetering van bestaande woongebieden. Vooral de
transformatie van het havengebied is lastig omdat
geld voor (bodem)sanering en sloop van de
opstallen ontbreekt. Vanwege de beperkte middelen
voegen we gericht waarde toe aan wat we al hebben.
Landbouw
Nederland wil zo veel mogelijk zelf kunnen voorzien
in de voedselbehoefte. De landbouw is in de regio
Rijnmond-Drechtsteden zelfs nog iets intensiever
dan in andere regio’s in Nederland. Dat komt omdat
de sector niet alleen regionaal voedsel voor de
omringende steden produceert, maar vanwege de
gunstige ligging nabij de haven ook veel exporteert
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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naar Europese landen die minder zelfvoorzienend
zijn. De landbouw is dus intensiever dan in andere
regio’s en in zekere mate ook weer extensief
vanwege de verwevenheid met natuur en recreatie
en vanwege het ontbreken van ruimtedruk.
De akkerbouw op de klei in de Zuid-Hollandse delta
kan, ondanks de klimaateffecten, blijven voortbestaan door minder watergevoelige gewassen te
verbouwen. Duurzame glastuinbouw en boomteelt
zijn in 2100 nog volop aanwezig in de regio en
produceren deels voor de steden en deels voor de
export. Er is zoals gezegd veel verwevenheid tussen
landbouw, natuur en recreatie. Kamperen en
meehelpen bij de boer zijn populair bij toeristen uit
binnen- en buitenland. In het oogstseizoen kunnen
de boeren deze hulp goed gebruiken, want door de
krimpende en vergrijsde bevolking is het een hele
uitdaging om voldoende personeel te vinden.
Vernieuwing natuur
Door de matige, niet al te snelle klimaatverandering, heeft de natuur genoeg tijd gekregen om zich
aan te passen aan een hogere gemiddelde temperatuur en de vaker voorkomende extreme weessituaties. Bovendien was het voor soorten mogelijk om
via verbindingszones en stapstenen noordwaarts te
migreren. Zo konden nieuwe soorten Nederland
bereiken en gevestigde soorten een noordelijker
bestaan vinden.
Sommige intergetijdengebieden langs de Oude
Maas staan in 2100 permanent onder water. Andere
gebieden, die in 2010 nog permanent droog waren,
zijn in de loop van de 21e eeuw langzaam veranderd
in een intergetijdengebied. Dat heeft een ander
landschap opgeleverd en andere flora en fauna met
zich meegebracht.
Zonder ingrijpen zou de bodemdaling in de
veenweidegebieden tot een meter zijn opgelopen.
De overheid heeft met maximale inzet maatregelen
genomen om dit tegen te gaan. Vanwege de
verwevenheid van landbouw met natuur en
recreatie was dat economisch inpasbaar.
Recreatie: Dutch Riviera
Veel stadsbewoners gaan in het weekend naar hun
volkstuintje om eigen groente, fruit en bloemen te
kunnen oogsten. Ontspanning wordt dicht bij huis
gezocht; fietsen of lopen past beter bij de bewuste
keuze voor duurzaamheid. Het leeftempo in
Nederland is rustiger dan een eeuw geleden, omdat
ons land zich niet langer in het zwaartepunt van
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politiek en economie bevindt. Werk en vrije tijd
lopen in elkaar over; mensen hebben een holistische
kijk op de inrichting van hun leven. Het klimaat in
Nederland is prettiger dan het zeer droge en warme
Spanje, Griekenland of Italië. De Dutch Rivièra, waar
ook Hoek van Holland deel van uitmaakt, trekt
daardoor jaarlijks vele vakantiegangers, uit eigen
land, maar ook uit Midden- en Zuid-Europa.

“Ik geloof dat we meer diversiteit zullen
krijgen rondom de grote, stedelijke
agglomeraties in het westen. (…)
Meer Oostvaardersplassen-achtige
ontwikkelingen, waarbij bebouwing en
natuur vloeiender in elkaar overgaan.”
Dirk Frieling, stedenbouwkundig expert, in ‘De toekomst is mooi dichtbij. ANWB-visie
op recreatie in 2033’

Duurzame haven
De Rotterdamse haven is nog steeds de Gateway to
Europe, maar omdat het volume van internationale
vervoersstromen is afgenomen, zijn de handel en de
logistieke dienstverlening gestagneerd. De bedrijven
die nog actief zijn, zijn sterk geautomatiseerd
vanwege het tekort aan arbeidskrachten. De
dienstverlening in de haven is vooral gericht op
regionale producten en grondstoffen voor groene
energie. De achterlandverbindingen functioneren
nog wel goed en in de haven worden dan ook
groente, fruit en sierteelt vanuit de regio geëxporteerd naar de rest van Europa. Dit gebeurt vaak met
de nul-emissieschepen die in de binnenvaart snel
terrein hebben gewonnen. Sommige havenlocaties
worden niet meer gebruikt voor bedrijfsactiviteiten,
en omdat er geen geld of noodzaak is voor herinrichting, staan ze er verlaten bij. De constructietechnologie, voorheen vooral in de Drechtsteden
gevestigd, is in omvang teruggelopen. De wereldmarktpositie die deze sector ooit had, is verloren
gegaan.
Hoewel de effecten van klimaatverandering niet
heel bedreigend zijn, is er vanaf 2050 wel sprake van
schommelingen in de waterhoogte van de waterwegen, die hinder opleveren voor de binnenvaart.
De waterwegen geven Rotterdam desondanks een concurrentievoordeel ten opzichte van andere Europese
havens als het gaat om klandizie van de binnenvaart.
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Figuur 15. Tijdslijn RUST

RUST
Economie

Zorg en dienstverlening sterk ontwikkeld, sterke zelfvoorzienendheid, BNP is niet maatgevend
(triple bottom line).

Voedsel en energie

Energietransitie heeft plaatsgevonden: beperkte klimaatverandering. Zelfvoorzienendheid en
regionalisering staan voorop. Slow food.

Bevolking/
Sociaal maatschapp.

Krimp; minder ruimtedruk.
Kwaliteit van leven staat voorop, mensen leven bewust, hoger opgeleiden zijn gebleven.

Mobiliteit

Elektrisch, bewuste keuze voor vervoer over water en OV, weinig vliegverkeer.
Ontkoppeling ruimtegebruik en economische groei.

Schaal/bestuur

Los netwerk van sterke kernen (Krimpen, Ridderkerk); gelegenheidsverbanden.

DNA

“Trots op de eigen cultuur”; ruimte in de stad, respect voor water, veel ruimte, lieflijke natuur:
prettige groene duurzame leefomgeving. Sterke verwevenheid stad-land

Haven

Minder handel en logistiek, sommige havenlocaties zijn verlaten. Rotterdam dreigt de concurrentiestrijd met andere havens te verliezen. Nul-emissieschepen in de binnenvaart.

Landbouw

Landbouw groei en is extensief, voorziet de steden van voedsel. Verweven met natuur en
recreatie.

Natuur

Natuur krijgt de ruimte en de aandacht en bloeit daardoor op. Bodemdaling (tot 1 m) wordt met
maximale inzet tegengegaan.

Recreatie

Dicht bij huis, natuur is populair. Rijnmond-Drechtsteden wordt de Dutch Rivièra vanwege
aangenaam tempo en klimaat.
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Implicaties voor waterveiligheid in RUST
Als we kijken naar de ontwikkelingen in het
scenario RUST, dan zijn dit de uitdagingen waar we
de komende decennia voor staan op het gebied van
waterveiligheid.
Laag risico, aanvankelijk toch veel aandacht

In RUST is de economische waarde in enge zin van
het gebied gedaald. Dat betekent: minder vermogen
om waterveiligheidsproblemen aan te pakken. Maar
de ruimtedruk is gering en de risico’s van overstromingen en verkeersomstandigheden zijn te
overzien. De zeespiegel is weliswaar tot 2100 met 35
cm gestegen, maar zowel de economische waarde
van het gebied als het aantal potentiële slachtoffers
zullen beperkt blijken te zijn. Er is dus wel een
waterveiligheidsopgave, maar die is niet zo groot als
in andere scenario’s. Dit is onder meer het gevolg
van maatregelen in de eerste helft van de eeuw, toen
klimaatverandering wél hoog op de agenda stond
en de angst voor waterveiligheidsproblemen groot
was. Doordat de klimaatverandering relatief minder
snel gaat, kunnen bedrijven en bewoners meebewegen met het water en rivieren de ruimte geven
en kan water een integraal onderdeel van onze
leefomgeving vormen, ook in de bebouwde kom.
En het feit dat het klimaat niet voor serieuze
problemen zorgt, heeft als gevolg dat de urgentie
om veel te investeren in waterveiligheid niet meer
zo groot is. De haven is gekrompen, havenactiviteiten zijn verminderd en ook daar zijn de waterveiligheidsvraagstukken dus beperkt. Kortom:
de klimaatproblemen zijn weliswaar enigszins
toegenomen, maar de economische waarde van en
de ruimtedruk in het gebied zijn verminderd, zodat
de risico’s per saldo min of meer gelijk zijn
gebleven.
Slimme, gebiedsgerichte oplossingen

Toch zijn er wel degelijk plekken die risico lopen.
Dat geldt bijvoorbeeld voor Dordrecht: de lage
Voorstraat, een waterkering midden door een
populair winkelgebied in de historische binnenstad,
stroomt over wanneer een hoge rivierstand en een
storm vanuit zee gelijktijdig optreden. Om het
achterliggende gebied te beschermen met beperkte
middelen kan gedacht worden aan meerlaagse
veiligheid. Ook juridische oplossingen, die
nauwelijks geld kosten, zijn misschien mogelijk.
Een aandachtspunt is het groepsrisico in dijkring 14
waar nog steeds relatief veel mensen wonen, en de
potentiële schade en slachtoffers in dijkringen 15 en
16. Om zulke gebieden te kunnen beschermen met
beperkte middelen, zullen gerichte oplossingen
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worden gezocht. Dan liggen meerlaagse veiligheid,
beheer en onderhoud van het huidige dijkringensysteem meer voor de hand dan grootschalige
oplossingen. Ook in RUST zijn multifunctionele
dijken (deltadijken) goede en economisch haalbare
oplossingen, mits ze mogen overstromen. Dit
maakt ook de koppeling met andere opgaven
mogelijk, en daarmee deling van de kosten. Omdat
de ruimtedruk laag is, behoort verder ook het
opgeven van bepaalde gebieden als woongebied tot
de mogelijkheden. Risicogebieden, zoals delen van
de Hoeksche Waard en gebieden die gelegen zijn
binnen dijkring 15, zullen grotendeels worden
verlaten: er is immers ruimte genoeg in gebieden
die wel relatief veilig zijn. Deze trend was al gaande
vanwege de krimp en wordt hierdoor versterkt.
Opgeven is dus een optie, maar de vraag is: wie
betaalt dat?

“De belangrijkste opgave voor de
komende honderd jaar? Ervoor zorgen
dat milieumaatregelen niet worden
gezien als een last, maar als een
win-winmogelijkheid.”
Anke van Hal, Nyenrode Business Universiteit en TU Delft

Veiligheidsnormen preciezer differentiëren

De veiligheidsnormen zullen in RUST preciezer
gedifferentieerd worden naar aanleiding van het
ruimtegebruik, vanuit het oogpunt van kosten en
baten. Dijkring 15 is in dit scenario niet meer zo
problematisch vanwege het ontbreken van
ruimtedruk.
Meekoppelen waterveiligheid

Het ontbreken van ruimte- en waterdruk betekent
dat er geen noodzaak is voor multifunctionele
dijken et cetera. Maar omdat er ook minder geld
beschikbaar is voor waterveiligheid, zullen
preventieve, adaptieve en evacuatiemaatregelen
wellicht worden uitgesteld totdat ze in samenhang
met andere (ruimtelijke) vraagstukken kunnen
worden opgelost en de kosten kunnen worden
gedeeld. Maatregelen voor waterveiligheid worden
meegekoppeld met gebiedsontwikkeling om geld te
besparen, en dat leidt dan toch nog tot integrale
oplossingen. De regio kan in RUST een voorbeeld
nemen aan de Zweedse stad Malmö. Daar werd in

het begin van de 21e eeuw bij de herinrichting van
een groot deel van de stad op innovatieve wijze
rekening gehouden met de risico’s van wateroverlast, bijvoorbeeld door de aanleg van groene
waterlopen, vegetatiedaken en een ecocorridor. Het
feit dat in RUST de klimaatverandering in een
langzaam tempo verloopt en de ruimtedruk beperkt
zal zijn, biedt kansen voor de inzet van het
ecosysteem in de omgang met waterrisico’s. Daarbij
valt bijvoorbeeld te denken aan de aanleg van
groene waterlopen, die het afgekoppelde regenwater van woningen vasthouden en vervolgens
vertraagd afvoeren naar bergingsvijvers.

“Ik denk dat je in de stad wel
mogelijkheden hebt om de
waterstaatkundige opgaven te gaan
samenbrengen met de ruimtelijke
opgaven.”
Hans Oosters, Dijkgraaf Schieland en de Krimpenerwaard

Implicaties voor zoetwatervoorziening in RUST
Als we kijken naar de ontwikkelingen in het
scenario RUST, dan zijn dit de uitdagingen waar we
de komende decennia voor staan op het gebied van
de zoetwatervoorziening.
Gesloten circuits

In het scenario RUST zijn de effecten van de
klimaatverandering beperkt gebleven. Economisch
gezien is er sprake van krimp, waardoor er weinig
middelen beschikbaar zijn, ook voor overheidstaken. De kringloopeconomie is in dit scenario een
feit; daar hoort regionalisering van de voedselvoorziening bij. Om die reden neemt landbouw een
belangrijke positie in binnen de economie. Door de
afname van het aantal inwoners is er minder
ruimtedruk in Rijnmond-Drechtsteden, waardoor
de landbouw extensiever kan worden. De vraag naar
zoetwater door de agrarische sector zal in dit
scenario dus stijgen, al zal de sector ook zelf
proberen te voorzien in deze vraag door te werken
met een ‘gesloten circuit’ en met opslagmogelijkheden voor regenwater. Low tech oplossingen liggen
daarbij meer voor de hand dan high tech innovaties.
De stijging van de zoetwatervraag zal verder vooral
zitten in het kwalitatief op peil houden van de
landbouwgrond om verzilting tegen te gaan. Nu al

beslaat de conditionering van de bodem 80% van de
totale zoetwatervraag.
Minder behoefte aan drinkwater

Naar verwachting neemt in dit scenario de behoefte
aan industriewater tot 2050 met 33% toe. Bedrijven
zullen waarschijnlijk zoveel mogelijk proberen om
in samenwerkingsverbanden in elkaars zoetwatervraag te voorzien door kringlopen te vormen. De
behoefte aan drinkwater daarentegen neemt naar
verwachting tot 2050 af met 6%. Na 2050 zal in dit
scenario de behoefte aan koel- en proceswater
waarschijnlijk weer afnemen als gevolg van de
afnemende industriële activiteiten.
Vaarwater niet problematisch

Omdat de economie een meer regionaal karakter
krijgt, zal de drukte in de scheepvaart in RUST eerder
af- dan toenemen. Eventuele (matige) gevolgen van
de klimaat-verandering op de waterwegen zullen
daarom niet leiden tot grote problemen.
Slim omgaan met verdelingsvraagstuk

De natuur staat centraal en is de meest populaire
recreatieplek. (Zoet)water voor recreatie vormt
daarvan een onderdeel. Ook het stedelijk gebied
wordt steeds groener. Mensen verbouwen op grote
schaal hun eigen groente. Wat dat betekent voor de
behoefte aan zoetwater is onbekend en dient nader
te worden onderzocht.
Al met al zal de overheid in dit scenario, waarin de
middelen beperkt zijn, het beschikbare zoetwater zo
slim mogelijk moeten verdelen onder burgers,
bedrijfsleven en natuur. Ze heeft een regierol in de
zoetwatervoorziening, maar er wordt veel aan de
markt zelf overgelaten.

Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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9 WARM in
RijnmondDrechtsteden
Sociaaleconomische
groei

druk

stoom

Matige
klimaatverandering

Snelle
klimaatverandering

warm

rust

Sociaaleconomische
krimp

Wereld
Voor het scenario WARM gaan we er vanuit dat
West-Europa in de hevige mondiale concurrentie
niet kan meekomen. De opkomende economieën
groeien, met China als grote winnaar, en Nederland
heeft de boot gemist. In sommige landen heeft een
energietransitie plaats gevonden; die landen zijn de
nieuwe economische winnaars geworden. Maar als
gevolg van het ontbreken van urgentie is een
wereldwijde transitie naar een biobased economy niet
gemaakt. De effecten van de klimaatverandering
zijn groot. Voor Nederland betekent dit scenario een
matige economische groei en een bevolkingsdaling
in 2100.

Nederland
Omdat door het uitblijven van grootschalige
investeringen in duurzaamheid de fossiele
brandstoffen en gerelateerde CO2 -emissie tot ver in
de 21e eeuw dominant zijn gebleven, zijn de
gevolgen van klimaatverandering in hun volle
omvang merkbaar. En de kosten die deze klimaatproblematiek met zich meebrengt, leggen nog meer
druk op de al krimpende economie. Zo is door de
correlatie tussen klimaatverandering en economie
een neerwaartse spiraal ontstaan.

De regio in mondiaal perspectief in 2100 in het scenario WARM
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Tabel 6.
Kengetallen WARM
Klimaatverandering

referentie
Zichtjaar

2000

WARM
2050

2100

gem. afvoer Rijn in februari (m3/s)

2.900

3.400

4.000

gem. afvoer Rijn in september (m3/s)

1.800

1.300

900

480

530

590

89

48

30

-

35

85

12.000

14.000

17.000

2.900

3.200

3.600

630

520

420

18

10

6

gemiddelde neerslaghoeveelheid winter

+14%

+28%

gemiddelde neerslaghoeveelheid zomer

-19%

-38%

gem. afvoer Maas in februari (m /s)
3

gem. afvoer Maas in september (m /s)
3

zeespiegelstijging (cm)
extreem hoge afvoer Rijn 1/100 jaar (m /s)
3

extreem hoge afvoer Maas 1/100 jaar (m3/s)
extreem lage afvoer Rijn 1/10 jaar (m /s)
3

extreem lage afvoer Maas 1/10 jaar (m3/s)

Rijnmond-Drechtsteden
Economie: geen kenniseconomie maar
constructiecluster en creatieve ambachten
Voor het gebied Rijnmond-Drechtsteden gaan we in
het scenario WARM uit van minder ruimtedruk:
door het verlies van een aantal voor de werkgelegenheid zeer belangrijke sectoren aan opkomende
regio’s elders in Nederland en het buitenland is er in
2100 sprake van een daling van het aantal inwoners.
In de eerste drie decennia van de 21e eeuw is de regio
Rijnmond-Drechtsteden de kennisintensieve
zakelijke dienstverlening als economische sector
kwijtgeraakt: deze tendens zette in met de verhuizing van de hoofdkantoren van bedrijven als
Deloitte, Shell en Unilever naar Amsterdam. Deze
ontwikkeling werd gevolgd door een terugloop in
de kennisintensieve zorg, toerisme en cultuur. De

“De 3K-spiraal Kwaliteit-KennisKapitaal ligt nu al meer op de A2-as:
Amsterdam, Utrecht, Den Bosch en
Eindhoven. Als je niet in die spiraal mee
kunt draaien, heb je als stad Rotterdam
een probleem.”
Peter van Rooy, Stichting NederLandBovenWater
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“De as waar de Nederlandse economie
om draait is de A2 van Amsterdam
naar Eindhoven. En daarnaast zijn er
nog drie dwarsassen: de Brabantse
stedenrij, de A15 en de A12.”
Paul Schnabel, Sociaal en Cultureel Planbureau

Nederlandse economie vertoonde vanaf 2050
sowieso een dalende lijn.68 De regio RijnmondDrechtsteden heeft, voor wat betreft de kenniseconomie, de strijd met Amsterdam, Utrecht en
Eindhoven verloren. Multinationals, human
capital-bedrijven en kennisinstituten hebben zich
gevestigd rond de A2-as en dit heeft ervoor gezorgd
dat hoogopgeleid talent de regio verliet. Ook de
economische groeilanden zoals China, Turkije en
Mexico hebben een aanzuigende werking op
hoogopgeleide Nederlanders.
In 2100 is de economische groei in RijnmondDrechtsteden afgenomen. De regio biedt nu vooral
werkgelegenheid in de maritieme technologische
sector (het constructiecluster). Het gaat dan vooral
om specifieke ambachten die gerelateerd zijn aan
scheepsbouw. De (de-)constructie van boorplatforms en onderdelen daarvan, vuilverwerking,
opslag en doorvoer zijn belangrijke economische
activiteiten. Maar ook ontmanteling en recycling
van schepen en installaties horen hierbij; grondstoffen en materialen worden immers steeds
schaarser. Er is een regionale haven. Die is onvergelijkbaar met de mainport uit 2011, want de
wereldhandel is sterk afgenomen. Daardoor is er
sprake van overcapaciteit. Bovendien is de concurrentie van Antwerpen en Hamburg groot. Maar de
regionale haven levert toch redelijk wat productiviteit en werkgelegenheid op.69 De publieke zorgsector is gekrompen – er is immers minder
overheidsgeld – maar agrarische activiteiten zijn in
omvang gegroeid. Deze landbouw is wel gebonden
aan de eigenschappen van het natuurlijke watersysteem, want kunstmatige zoetwatervoorziening is
kostbaar. Bovendien is de industriesector sterk
ontwikkeld in Rijnmond-Drechtsteden: hier is
immers genoeg ruimte voor industriële activiteiten,
die rond de drukke A2-as te veel geluids- en
milieuoverlast zouden veroorzaken. Anderzijds:
internationale bedrijven vestigen zich alleen in het
gebied indien noodzakelijk en bij gegarandeerde
waterveiligheid en voldoende proceswater, anders
blijven ze weg.

Ook is er sprake van een grote informele economie;
sommigen typeren hem zelfs als een “overlevingseconomie”. Creatieve systemen met ruildiensten
hebben de functie van geld gedeeltelijk overgenomen. Ook het toerisme vindt vooral binnen
dit informele circuit plaats. Toeristen verblijven bij
mensen thuis en niet in een hotel. Veel mensen
bestieren naast hun normale baan een bed &
breakfast.
Energie: fossiele en kernenergie blijven
belangrijk
Noch op nationaal, noch op internationaal niveau
zijn in de 21e eeuw maatregelen genomen die een
energietransitie konden doen slagen. De economische crisis uit het begin van de 21e eeuw beperkte de
investeringsruimte die noodzakelijk was voor een
energietransitie. De grote economische groei van de
opkomende industrieën en de daarbij behorende
CO2-uitstoot veroorzaken grote klimaatveranderingen. Als gevolg van het smelten van de ijskappen
werden nieuwe olievoorraden op de Noordpool en
in Groenland ontdekt en ontgonnen.
In de toenemende internationale energiebehoefte
werd voorzien door steeds meer gebruik te maken
van moeilijk winbare gas-, olie- en kolenvoorzieningen. Daardoor hebben we nu op energiegebied nog steeds te maken met veel relicten uit het
fossiele energietijdperk. Er zijn wel stappen gezet in
de ontwikkeling van duurzame energiebronnen
zoals biomassa, zonne- en windenergie, maar deze
beginnen pas sinds 2050 echt op grotere schaal door
te breken. De individuele inwoners van de regio
beschikken niet over de middelen om hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terug te brengen.70
Er heeft zich dus nauwelijks en pas laat in de 21e
eeuw een energietransitie voorgedaan en we zijn
nog steeds grotendeels afhankelijk van fossiele
brandstoffen. Ondanks de terughoudendheid die
men aan het begin van de eeuw nog had ten aanzien
van kernenergie, is men vanaf 2050 toch weer
begonnen met de import van kernenergie uit
Frankrijk.71 Dit was onontkoombaar om te kunnen
voorzien in een zekere mate van onafhankelijkheid
van de import van fossiele energie, waarvan de
beschikbaarheid met steeds meer onzekerheid
omgeven is.
De olieraffinaderijen in Pernis en in de Europoort,
de kolencentrales op de Maasvlakte en de kerncentrales, die voor 2030 werden gebouwd en
destijds hypermodern waren, zouden allemaal rond
2060 uitgefaseerd worden. Echter, omdat deze units

allemaal al zijn afgeschreven is het duurder om de
activiteiten te staken en het gebied schoon op te
leveren dan om de productie in bedrijf te houden.
Omdat deze verouderde raffinaderijen, kolen- en
kerncentrales goedkoop kunnen concurreren, zijn
ze nog steeds in gebruik.
Overigens zijn stroomopwaarts in Duitsland, dat
verder is in een energietransitie dan Nederland, op
een aantal plekken stuwen in de Rijn geplaatst voor
de opwekking van elektriciteit uit waterkracht. Deze
wateropslag stroomopwaarts heeft als positief
bijeffect voor Rijnmond-Drechtsteden peak shaving:
de pieken in de waterafvoer worden enigszins
afgezwakt. In tijden van waterschaarste is er echter
sprake van een negatief effect.

“Kenniswerkers uit de dienstensector
en de innovatie rekenen genadeloos af
met kwalitatief niet-hoogwaardige
gebieden. Ik zie de mogelijkheid dat de
kenniswerkers massaal wegtrekken en
alleen de kansarmeren overblijven.”
Peter van Rooy, Stichting NederLandBovenWater

Bevolking: Brain Drain
Het bevolkingsaantal van Nederland is in 2100
teruggelopen naar 12 miljoen. Het inwoneraantal
van de regio Rijnmond-Drechtsteden is nog sterker
dan gemiddeld gedaald omdat velen de regio
hebben verruild voor andere, in hun ogen meer
kansrijke gebieden.72 Vooral de hoger opgeleiden
zijn na 2050 uit Rijnmond-Drechtsteden vertrokken
naar andere delen van het land. Kleinere steden in
het zuiden en oosten van Nederland zijn opgebloeid.73 74 Rond de A2 heeft zich een ware
kennishub ontwikkeld. De regio RijnmondDrechtsteden is er niet in geslaagd aan te haken bij
de kenniseconomie. Voor achterblijvers – vooral
lager opgeleiden – was het geen bewuste keuze om
in de regio te blijven: men kon simpelweg niet
anders.
Toen hoger opgeleiden wegtrokken omdat de regio
de boot van de kenniseconomie miste, is RijnmondDrechtsteden terechtgekomen in een neerwaartse
spiraal. Doordat het aantal bewoners daalde,
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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verminderde ook het draagvlak voor voorzieningen.
Daardoor nam de aantrekkingskracht van de regio
af, wat weer een verdere daling van het aantal
bewoners tot gevolg had – en zo verder. De
economische groei bleef steeds verder achter bij de
rest van Nederland. Er was geen sterke overheid die
een uitweg bood uit deze toestand. In veel gevallen
heeft dat geleid tot leegstand, verpaupering en
verkrotting van stedelijke gebieden; de overheid is
immers veel kleiner dan in 2011 en ontfermt zich
minder over (potentiële) probleemwijken. 75 76
Binnen de Metropoolregio Rotterdam zijn verschillende stedelijke kernen ontstaan van middelgrote
omvang. Doordat de bevolkingsomvang is afgenomen, is de ruimtedruk in 2100 minder groot
dan in 2011. Daardoor is er meer spreiding.
Per inwoner zijn meer vierkante meters beschikbaar. We wonen vaak op maar liefst 250 vierkante
meter. Ruimte is goedkoop en de huren zijn laag.
Energieprijzen daarentegen zijn enorm hoog en
vormen het grootste deel van onze woonlasten.
Energiebespaarkunde is een populaire richting
geworden op de technische universiteiten;
innovaties op dit gebied zijn goud waard.

hebben in zekere zin de functie van sociaal vangnet
overgenomen van de overheid. Zulke bottom-up
verbanden ontstaan soms spontaan en ad hoc,
vanuit pragmatische overwegingen. Het besef dat
iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen
welvaart heeft daarnaast de ondernemingszin onder
de bevolking flink opgeschroefd. Mensen proberen
van alles om in hun levensonderhoud te voorzien,
alleen of in samenwerking met anderen.

“Ik voorzie een heel ander sociaaleconomisch model: regionalisering.
Momenteel zoeken we altijd naar de
laagste kostprijs, maar in de toekomst
zal transport zo kostbaar worden door
prijs en beschikbaarheid van energie
dat we producten dichter bij huis gaan
zoeken.”
Simon Kalf, Stichting Peak Oil

“Innovatie is een collectief proces
geworden dat over grenzen en politieke
overtuigingen heen gaat. Dus ik kan
me voorstellen dat wanneer het water
ons echt aan de lippen staat, we ons
snel kunnen verbinden en
reorganiseren en snel kunnen doen wat
nodig is.”
Berci Florian, Cooper Feldman/DeVRBLDNG

De ontwikkelingen op het gebied van bevolking en
economie hebben ertoe geleid dat er een contrastrijke stad is ontstaan. Doordat de overheid niet
meer, zoals in 2011, als sociaal vangnet functioneert,
is het ieders eigen verantwoordelijkheid om zich te
redden.78 Dit heeft een tegenbeweging in gang
gezet: er hebben zich communities en gangs gevormd.
Mensen zoeken elkaar op en groeperen zich op
basis van gemeenschappelijke kenmerken zoals
afkomst, interesse of leeftijd. Deze communities
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Mobiliteit: collectief vervoer als gedwongen
alternatief
Het mobiliteitsnetwerk dat aan het begin van de 21e
eeuw bestond, functioneert nog steeds. Het geld dat
voor investeringen in infrastructuur beschikbaar
was, is besteed aan het op orde houden en laten
functioneren van het bestaande: er zijn geen nieuwe
middelen gevonden voor vernieuwing of uitbreiding. Het enige verschil ten opzichte van 2011 is dat
er in 2100 op grote schaal gebruik wordt gemaakt
van collectief vervoer in verschillende vormen.
Knooppunten voor collectief vervoer zijn dan ook
belangrijk. Maar het grootschalige gebruik van
collectief vervoer is geen vrije keuze: de inwoners
van de regio gebruiken openbaar vervoer omdat ze
niet anders kunnen, bijvoorbeeld omdat individueel
transport voor hen te duur is. Degenen die zich wel
een “auto” kunnen veroorloven, aarzelen niet deze
te gebruiken.79 Gelukkig hebben ICT-ontwikkelingen
er ook toe geleid dat fysieke mobiliteit minder
belangrijk is dan vroeger.
Doordat de economie is gekrompen, is de omvang
van het goederenvervoer teruggelopen. Dit geldt
zowel voor het transport binnen de regio als voor de
doorvoer van goederen door de regio.

Schaal: kleine overheid biedt kansen voor private
sector
De tendens van schaalvergroting en de efficiencyslag die in het begin van de 21e eeuw door
gemeentes werd ingezet hebben ertoe geleid dat de
regio Rijnmond-Drechtsteden in 2100 deel uitmaakt
van de Metropoolregio Rotterdam. Er is sprake van
een sterke tweedeling tussen de noordzijde en de
zuidzijde van de regio.

“We zien de overheid steeds meer als
een partij in een groter amalgaam van
krachten, mechanismes en belangen,
die zich soms ook tegen het individu
kunnen keren.”
Eric Luiten, Provincie Zuid-Holland

In het openbaar bestuur wordt veel overgelaten aan
de individuele verantwoordelijkheid van de burgers.
Er is weliswaar nog een nationale overheid, maar
die is klein. Het rijk heeft een regiefunctie en neemt
alleen de basistaken voor haar rekening. Deze
terughoudende opstelling biedt kansen aan de
private sector.
Het DNA van de regio: in Rijnmond-Drechtsteden
kán het
Met de stagnerende economie, het dalende
inwonertal en het voorzieningenniveau dat onder
druk kwam te staan blijkt de kracht van deze regio te
zitten in een de sfeer van “hier kan het”. Er heeft
zich als het ware een nieuwe stad ontwikkeld,
vergelijkbaar met het Berlijn uit het begin van de 21e
eeuw, die een voedingsbodem biedt voor creatieve
en innovatieve grassroots ideeën. Er is sprake van een
bloeiende informele economie met allerlei
diensten, producten en culturele voorzieningen. Er
is een nieuwe culturele onderlaag opgekomen. De
vrijgekomen ruimte wordt gebruikt voor (dance)
events die hun gelijke in Nederland niet kennen.
Deze aantrekkelijke kant van de regio trekt veel
toerisme aan, wat de inkomsten van de ondernemende burgers ten goede komt.
De ontwikkeling die Rijnmond-Drechtsteden in de
21e eeuw heeft doorgemaakt is een beetje vergelijkbaar met die van Liverpool een eeuw eerder: na een
periode van hoge werkloosheidscijfers, onder meer

vanwege het einde van de functie als wereldhaven,
ontwikkelde die stad zich weer tot een moderne
bruisende stad zonder zware industrie.
Landbouw: nieuwe gewassen
Door de grillige weersomstandigheden (lange
perioden van droogte en neerslagpieken) neemt de
productie in de landbouw af. Door deze schaarste
gaan de prijzen van de gewassen omhoog, evenals
de kosten voor de beschikbaarheid van zoetwater.
De akkerbouw op de Zuid-Hollandse eilanden is wel
gebleven – er is immers geen ruimtedruk vanuit de
steden – en profiteert van de hogere prijzen. De
gevolgen van de klimaatverandering hebben geleid
tot een ander aanbod aan gewassen in 2100. Door
de stijging van de gemiddelde temperatuur begint
het groeiseizoen vanaf 2050 zo’n 6 dagen eerder en
loopt het ook langer door. Dit heeft ertoe geleid dat
enkele nieuwe gewassen succesvol in de regio
verbouwd kunnen worden. Zo worden er volop
artisjokken en druiven verbouwd en is er in 2100
sprake van een heuse wijncultuur in de zeeklei van
Voorne-Putten. In september trekken seizoensarbeiders in groten getale naar het gebied voor de
druivenpluk. De wijnboerderijen trekken bovendien
veel toerisme aan, waar de economie in het gebied
van profiteert. Hiermee heeft de landbouw een
nieuwe inkomstenbron gevonden.
Verder is er in het gebied Rijnmond-Drechtsteden
sprake van zilte teelt. De zilte zeekool is populair, en
de zilte teelt aardappel is geliefd voor verwerking als
friet of chips. Maar ondanks de populariteit en hoge
productie is deze zilte teelt slechts beperkt winstgevend. Dat komt doordat de licentiekosten voor de
patenten op deze nieuwe, genetisch gemodificeerde
rassen hoog zijn. Daardoor zijn het uiteindelijk niet
de boeren in Rijnmond-Drechtsteden, maar de
Indiase en Braziliaanse patenthouders die oogsten.
Ook de glastuinbouw en de boomteelt zijn in 2100
nog aanwezig in de regio en produceren deels voor
regionaal gebruik en deels voor de export. De veeteelt heeft het moeilijk, omdat ziekten en plagen
veel vaker voorkomen. Koeien staan niet meer zoals
in 2010 in de wei, maar op stal.
Natuur verwildert
De natuur verwildert sterk; sinds de landbouw er
vertrokken is, zijn de veenweiden door bodemdaling (op sommige plekken tot 144 cm) en de
vernatting die daarvan het gevolg is drassige
natuurgebieden geworden: pompen is te kostbaar.
Door de snelle en hevige klimaatverandering is veel
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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natuur gecombineerd met de opvang en berging
van water, waarbij kwaliteit van de natuur soms het
onderspit delft. Bovendien heeft de verzilting een
negatieve invloed op de levensvatbaarheid van
gewassen die van nature in Rijnmond-Drechtsteden
voorkwamen.
Waar het gaat om water en natuur kun je de regio in
2100 als een wildernis beschouwen.80 Natuurbeheer
was iets van de eerste helft van de 21e eeuw, toen de
overheid de natuur nog cultiveerde. De natuur heeft
inmiddels de avontuurlijke kwaliteit van oernatuur
gekregen. De waterkant is nu een publiek domein
voor de pluriforme stadsbevolking. Er is verwilderde
maar overvloedige natuur en er is veel ruimte, zowel
in de stad als op het water.
Recreatie
In het stedelijk gebied is dermate veel hittestress en
smog, dat mensen veel behoefte hebben aan

verkoeling. Maar dat moet wel ‘veilige verkoeling’
zijn, want door de grilligheid in de weersomstandigheden en de flink gestegen zeespiegel wordt water
ook gezien als gevaar. En met een terugtrekkende,
marginale overheid is er slechts beperkt toezicht op
recreatieplassen en -meren. Private partijen hebben
hierop ingespeeld door recreatieplassen te pachten
van de overheid en de zwemveiligheid te garanderen, tegen betaling van entree. De pachters
dienen niet alleen permanent toezicht te houden op
de watergebruikers, maar hebben ook de verplichting om het zwemwater vrij te houden van schadelijke bacteriën. Hier zijn inmiddels biologisch
afbreekbare bestrijdingsmiddelen voor. Als er toch
blauwalg ontstaat, kunnen die er met speciale
machines snel uitgefilterd worden. Deze plassen,
o.a. in de Biesbosch en het Nieuwe Brielse Meer,
hebben de functie van de vroegere openluchtzwembaden overgenomen, die door de crisis in het begin
van de 21e eeuw zijn verdwenen.

Figuur 16. Tijdslijn WARM
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Haven als broedplaats
De hoger gelegen havengebieden vóór de
Maeslantkering blijven bestaan; hier worden
zeeschepen bediend. De Rotterdamse haven wordt
steeds meer als ‘zee/zee’ overslaghaven gebruikt,
voor het zogenaamde transshipment.
Door de extreme weerssituaties ligt afkalving van de
kwaliteit en veiligheid van de waterwegen namelijk
op de loer, wat de dienstverlening aan de binnenvaart bemoeilijkt en de achterlandverbindingen in
gevaar brengt. Het lokale bestuur heeft slechts
beperkte middelen om hierin te investeren en zoekt
de samenwerking met de industrie in de haven.
Echter, deze industrieën hebben zo hun eigen
economische problemen en er is weinig animo om
te investeren in waterveiligheid. Antwerpen en
Hamburg, die in andere vervoersmodaliteiten
sterker zijn, winnen hierdoor aan populariteit.

Het beschermen van de lagergelegen havengebieden wordt te kostbaar en door de krimp in de
activiteiten zijn deze gebieden ook niet meer nodig.
Deze verlaten gebieden hebben een sterke aantrekkingskracht op de creatieve sector. Ze bieden
authentieke ruimte in overvloed, en door het
gebrek aan omwonenden hoeven deze bedrijfjes
zich nauwelijks aan te passen aan regels. De
creatieve klasse neemt snel bezit van deze locaties
en verbouwt ze tot woon-/werkruimtes, ateliers en
studio’s. Dat trekt vervolgens weer horecagelegenheden en andere dienstverlening aan. Voor de
bescherming tegen het dreigende water bedenken
en financieren deze nieuwe bewoners gezamenlijk
oplossingen, daarbij ondersteund door verzekeraars, die graag nieuwe marktkansen aangrijpen.

WARM
Economie

Opkomende economieën (in het bijzonder China) groeien, maar Nederland en RijnmondDrechtsteden hebben de boot gemist. Wel zijn de zorgsector, de regionale haven en de maritieme
technologie (het constructiecluster) sterk ontwikkeld.

Voedsel en energie

Geen transitie in Rijnmond-Drechtsteden en vele andere delen van de wereld, met grote
klimaatverandering tot gevolg. Verouderde raffinaderijen, kolen- en kerncentrales nog steeds in
gebruik. Klimaatproblemen brengen grote kosten mee; negatief effect op de economie.

Bevolking/
Sociaal maatschappelijk

Gedwongen krimp, achterblijvers hebben geen keuze, contrastrijke stad.
Community-/gang-vorming. Focus op eigen verantwoordelijkheid.

Mobiliteit

OV omdat je niet anders kan, veel automobiliteit.

Schaal/bestuur

Metropoolregio Rotterdam met sterke tweedeling tussen het noordelijke en zuidelijke deel van
de regio.

DNA

“Hier kan alles”; water is wildernis, waterkant als publiek domein voor pluriforme stadsbevolking,
lieflijke natuur: veel ruimte in de stad en op het water

Haven

Alleen hoger gelegen locaties blijven in gebruik

Landbouw

Productie neemt af door gevolgen van klimaatverandering (extreme weersomstandigheden en
schaarste aan zoetwater). Ziekten en plagen komen vaker voor.

Natuur

De natuur is verwilderd; door bodemdaling (144 cm) en als gevolg daarvan vernatting worden
natuurgebieden drassig – pompen is te duur. De avontuurlijke oernatuur wordt ook gebruikt voor
recreatie.

Recreatie

Recreatie vindt grotendeels plaats op of aan het water, waarbij private partijen de veiligheid
garanderen.
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Implicaties voor waterveiligheid in WARM
Als we kijken naar de ontwikkelingen in het
scenario WARM, dan zijn dit de uitdagingen waar we
de komende decennia voor staan op het gebied van
waterveiligheid.
Hoge urgentie: geen tijd, geen geld

In WARM zal al snel de noodzaak optreden om
maatregelen te nemen. De wateropgave is groot: de
zeespiegel is tot 2100 met 85 cm gestegen en de
frequentie van extreme weather events is veel hoger dan
vroeger. Ook in dit krimpscenario wonen in dijkring
14 nog relatief veel mensen. Waterveiligheid blijft
dus urgent, en snelle actie is geboden. Dat geldt
bijvoorbeeld voor bestaande buitendijkse bebouwing. Een voordeel is dat er voldoende ruimte is
voor maatregelen. Echter: het ontbreekt ons niet
alleen aan tijd, maar ook aan geld. Bovendien is de
prioriteit van waterveiligheid wat lager omdat de
economische waarde van Rijnmond-Drechtsteden
minder groot is dan vroeger. Omdat er in dit
scenario straks relatief weinig geld en weinig
mensen zijn, is de handelingsruimte beperkt. We
moeten dus selectief zijn en basiskeuzes maken in
wat we wel doen – en wat we niet doen. Daarbij is
een criterium: waar kunnen we met zo min
mogelijk geld een zo groot mogelijk effect
bereiken? Bijkomende nadelen – zoals hinder voor
het scheepvaartverkeer in geval van sluiting van de
keringen, gemiddeld tweemaal per jaar in 2100 –
worden daarbij voor lief genomen. De noodzakelijke koppeling van verschillende budgetten leidt
misschien tot multifunctionele oplossingen.
Noodzaak voor scherpe keuzes

Het gebrek aan middelen dwingt de overheid tot
scherpe keuzes. Dit zal vermoedelijk leiden tot
differentiatie in zowel normen als beleid en
heroverweging van veiligheidseisen. Het ontstaan
van meerlaagse veiligheid (in de vorm van differentiatie van normen en alles wat daarbij hoort) is in
WARM dan ook toepasbaar. Daartoe kunnen ook
maatregelen in tweede- en derdelaags veiligheid
behoren, en niet-fysieke maatregelen zoals
communicatie en verzekerbaarheid.
Waterveiligheidsbeleid zal zich moeten concentreren op een basisniveau van protectie van een
aantal kerngebieden (bijvoorbeeld stedelijke
kernen) waarvan de economische waarde relatief
dusdanig groot is dat overstroming of waterschade
negatieve economische gevolgen zou hebben.
Andere gebieden krijgen slechts een basisniveau van
protectie of ze worden ‘afgeschreven’ en aangewezen als overstromingsgebied; daar is de
66
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“Een gedifferentieerd veiligheidsniveau
klinkt aantrekkelijk, omdat een deel
van de verantwoordelijkheid naar de
burger verschuift, die er zelf voor kan
kiezen om zich bij te verzekeren. Er
zullen groepen zijn die hier de dupe van
worden.”
Peter van Rooy, Stichting NederLandBovenWater

economische waarde beperkt en er wordt niet meer
geïnvesteerd in waterveiligheid. We kunnen ons
bijvoorbeeld indenken dat de normen omlaag gaan
voor gebieden die in toenemende mate te maken
krijgen met krimp. De overheid blijft wel de risico’s
communiceren. Mensen en bedrijven kunnen er
dan bewust voor kiezen om zich juist in die
afgeschreven gebieden te vestigen, bijvoorbeeld
omdat het goedkoper is. Dat geldt wellicht voor
bijvoorbeeld de gebieden rond de oostkant van de
Hollandse IJssel. Dit zou wel weer kunnen leiden tot
andere gevaren dan waterveiligheid, bijvoorbeeld
maatschappelijke conflicten en groeiende
contrasten in krimpgebieden.
Eigen verantwoordelijkheid

Burgers en bedrijfsleven zullen in dit scenario zelf
meer zorg dragen voor hun veiligheid. Het ontstaan
van zogenaamde meerlaagse veiligheid is zoals al
gezegd ook erg waarschijnlijk in WARM. Vanwege de
vele beperkingen aan onze mogelijkheden om de
wateropgave structureel aan te pakken, zal de
nadruk voor de overheid misschien net zozeer
liggen op evacuatie en het verbeteren van evacuatieroutes als op voorkomen van schade door preventieve (dijkverhoging) en adaptieve maatregelen.

“Een interessant vraagstuk is dat van
de eigen verantwoordelijkheid. In welke
mate ben je als burger zelf
verantwoordelijk voor je
waterveiligheid en de schade als gevolg
van overstromingen?”
Hans Oosters, Dijkgraaf Schieland en de Krimpenerwaard

Verder is het waarschijnlijk dat er bij gebrek aan tijd
en middelen geen dure, fysieke maatregelen worden
genomen maar dat oude systemen, zoals dijkring 14,
in stand worden gehouden.

moeten worden gemaakt om het water aan de
natuur over te laten, of om bijvoorbeeld op de
eilanden geen externe aanvoer van zoetwater te
voorzien. Hoe dan ook zijn doordachte keuzes over
de verdeling van zoetwater noodzakelijk.

Transparantie over risico’s

Wie speelt in WARM welke rol op het gebied van
waterveiligheid? De overheid zet naar verwachting
in op communicatie en evacuatie. Ze draagt zorg
voor de informatievoorziening en is transparant
over de risico’s, zodat de omgeving (bewoners en
bedrijven) weet waar ze aan toe is en op de risico’s
kan anticiperen. Verantwoordelijkheid, uitvoering
en financiering worden van elkaar losgetrokken en
kunnen ook op niet-traditionele manieren geregeld
en belegd worden. Vanwege de beperkte middelen
geldt grotendeels een ‘ieder voor zich’-mentaliteit
en de verantwoordelijkheid voor waterveiligheid
ligt veel meer bij de burgers zelf. Het staat iedere
bewoner of ondernemer vrij zich te vestigen in
risicogebieden, maar wel op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening. De bebouwing in
die gebieden kan niet meer van overheidswege
beschermd kan worden, zoals eerder nog wel
mogelijk was. Het resultaat: veel lokale, kleinschalige oplossingen, waarin ieder eigen keuzes
maakt. Het is denkbaar dat bewoners in buitendijkse gebieden zich vestigen op terpen, goten
aanleggen of op de eerste verdieping gaan wonen in
plaats van de op de begane grond – ruimte om zich
terug te trekken van het water is er genoeg.
Aangezien de kosten van waterveiligheid meer
zullen liggen bij degenen die ervan profiteren, is het
waarschijnlijk dat burgers zich massaal gaan
verzekeren tegen waterschade – waardoor de
schadeverzekeraars op hun beurt een grotere rol
zullen krijgen in waterveiligheid.
Implicaties voor zoetwatervoorziening in WARM
Als we kijken naar de ontwikkelingen in het
scenario WARM, dan zijn dit de uitdagingen waar we
de komende decennia voor staan op het gebied van
de zoetwatervoorziening.
Aanbodgestuurde zoetwatervoorziening

In dit scenario, waarin de klimaateffecten sterk zijn
en de overheid beperkte middelen tot haar
beschikking heeft, moeten doordachte keuzes
worden gemaakt over de verdeling van het
beperktere aanbod zoetwater. Het aanbod van
zoetwater zal sturend worden voor de keuzes die
gemaakt worden. Nieuwe technieken voor
beheers-optimalisatie zijn gewenst, al blijft de
betaalbaarheid ook van belang. Soms zal de keuze

Alternatieven voor inlaatpunten Gouda en Bernisse nodig

De inlaatpunten zijn vanaf 2050 te vaak niet
bruikbaar. Dat impliceert ofwel het toelaten van
hogere zoutgehaltes ofwel het vinden van alternatieven voor de zoetwatervoorziening.
Verzilting en bodemdaling leiden tot schade voor de landbouw

De agrarische sector heeft te maken met verzilting
en sterke bodemdaling. De kans op wateroverlast
neemt ook toe, waardoor delen van de sector een
zeer onzeker bestaan krijgen. Er zal in WARM veel
zoetwater nodig zijn om de conditie van de bodem
op peil te kunnen houden; misschien te veel om
aan te kunnen of willen voldoen. De diversiteit van
de teelten binnen de landbouw neemt in de regio
naar verwachting sterk af; alleen gewassen die
(speciaal daarvoor gekweekt) bestand zijn tegen
zout, veel water en/of droogte kunnen overleven.
Door de temperatuurstijging worden veel gewassen
juist in de winter geteeld en ligt het land in de
zomer braak, zoals nu in Zuid-Europa het geval is.
Gesloten waterkringlopen in de industrie

De industrie, die waarschijnlijk ook niet veel
middelen heeft, zal zoveel mogelijk met gesloten
kringlopen werken om geen (schaars en kostbaar)
zoetwater als proces- en koelwater te verspillen.
Men gaat dus noodgedwongen over op zelfvoorziening. Er worden strategische allianties aangegaan
tussen bedrijven, met economische noodzaak als
belangrijkste driver. Er is in dit scenario geen geld
om de installaties aan te passen aan gebruik van
zout water.
Scheepvaart wordt beperkt

De scheepvaart zal rekening moeten houden met
verschillen in diepten van de waterwegen. Dat zal
consequenties hebben voor de mate van belading.
Het zou kunnen gebeuren dat, ondanks een lage
economische groei, het scheepvaartverkeer
toeneemt in WARM, omdat men met halve belading
vaart.
Duurder drinkwater

Drinkwater wordt duur omdat er extra bekkens
moeten worden gevonden om aan de vraag te
voldoen. De drinkwaterbedrijven zullen dit op de
burger moeten verhalen, of de burger moet
Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden
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genoegen nemen met minder kwaliteit voor
dagelijks gebruik en voor consumptie overgaan op
verpakt drinkwater.
Recreatiewater kan multifunctioneel worden

Het toerisme in Nederland neemt in WARM toe,
omdat het elders in Europa niet aangenaam meer is
om vakantie te vieren. Dat vraagt om voldoende
zoetwater voor recreatie en verkoeling. Omdat
waterberging tijdens periodes met veel regen een
oplossing zou zijn voor de voorziening in de
drogere periodes, zou een stuwmeer hier meerdere
doelen kunnen dienen: recreatie, zoetwateropslag
en opwekking van energie.
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10 Samenvattingstabel
regionale scenario’s
DRUK

STOOM

RUST

WARM

Economie

Maritieme technologie sterk
ontwikkeld, zorg en cultuur.

Kenniseconomie aan de
noordzijde van de Maas en
langs A2, weinig arbeid in
haven. De totale wereldeconomie groeit en
Rijnmond-Drechtsteden
profiteert daarvan mee; de
taart is groter geworden.

Zorg en dienstverlening sterk
ontwikkeld, sterke zelfvoorzienendheid, BNP is niet
maatgevend (triple bottom line).

Opkomende economieën
(in het bijzonder China)
groeien, maar Nederland en
Rijnmond-Drechtsteden
hebben de boot gemist. Wel
zijn de zorgsector, de
regionale haven en de
maritieme technologie
(het constructiecluster)
sterk ontwikkeld.

Voedsel en energie

Energietransitie naar biobased,
zon, wind en water;
regionalisering voedselproductie. Onze oplossingen
voor klimaatproblemen
worden geëxporteerd en
leveren zo geld op.

Geen energietransitie; fossiel
blijft, CCS wordt groot,
aandeel duurzaam maximaal
30%

Energietransitie heeft
plaatsgevonden: beperkte
klimaatverandering.
Zelfvoorzienendheid en
regionalisering staan voorop.
Slow food .

Geen transitie in RijnmondDrechtsteden en vele andere
delen van de wereld, met
grote klimaatverandering tot
gevolg. Verouderde
raffinaderijen, kolen- en
kerncentrales nog steeds in
gebruik. Klimaatproblemen
brengen grote kosten mee;
negatief effect op de
economie.

Bevolking/
Sociaalmaatschappelijk

Verdubbeling inwoneraantal
in 2100. Groepen leven naast
elkaar, contrast in harmonie.

Verdubbeling aantal in 2100.
Tweedeling in de maatschappij, segregatie.

Krimp; minder ruimtedruk.
Kwaliteit van leven staat
voorop, mensen leven
bewust, hoger opgeleiden
zijn gebleven.

Gedwongen krimp, achterblijvers hebben geen keuze,
contrastrijke stad.
Community-/gang-vorming.
Focus op eigen verantwoordelijkheid.

Mobiliteit

Pluriform beeld; grens
collectief en individueel
vervaagt.

Veel vliegverkeer en
‘traditionele vormen van
vervoer’ zoals de auto;
ontvlechting infrastructuur:
nationaal vs. regionaal

Elektrisch, bewuste keuze
voor openbaar vervoer over
water, weinig vliegverkeer .
Ontkoppeling ruimtegebruik
en economische groei.

OV omdat je niet anders kan,
veel automobiliteit .

Schaal/bestuur

Bestuur vanuit Brussel,
Amsterdam-Brussel-Keulennetwerk .

Rotterdam onderdeel van
MegaMetropool.

Los netwerk van sterke kernen Metropoolregio Rotterdam
(Krimpen, Ridderkerk);
met sterke tweedeling tussen
gelegenheidsverbanden.
het noordelijke en zuidelijke
deel van de regio.
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DNA

Modern knooppunt in een
wereldwijd netwerk,
Delta-Valley.

Proud to be Harbour;
traditionele havenstad.

‘Trots op de eigen cultuur’;
ruimte in de stad, respect
voor water, veel ruimte,
lieflijke natuur: prettige
groene duurzame leefomgeving. Sterke verwevenheid
stad - land.

Haven

Poort naar Europa; veel
containerschepen.
Petrochemie switcht naar
biomassa. Recycling biedt veel
werkgelegenheid. Goede
achterlandverbindingen.

Rijnmond-Drechtsteden
profiteert van de groei van
andere havens, o.a. in Azië.
Druk knooppunt, zowel voor
zee- als voor binnenvaart
(bediening achterland). Grote
groei in containers. Kwaliteit
dienstverlening en marges
onder druk door effecten
klimaatverandering
(stremmingen door sluiting
stormvloedkeringen). Groei in
short sea shipping.

Minder handel en logistiek,
Alleen hoger gelegen locaties
sommige havenlocaties zijn
blijven in gebruik.
verlaten. Rotterdam dreigt de
concurrentiestrijd met andere
havens te verliezen.
Nul-emissieschepen in de
binnenvaart.

Landbouw

Grondgebruik is multifunctioneel en functies worden
verticaal gestapeld. Intensieve
landbouw door groeiende
vraag naar regionaal voedsel.

Productieverlies door
verzilting en vernatting, meer
ziekten en plagen. Akkerbouw
en veeteelt verdwijnen,
tuinbouw handhaaft zich
mede door adaptievermogen
en zelfvoorzienendheid.

Landbouw groei en is
extensief, voorziet de steden
van voedsel. Verweven met
natuur en recreatie.

Productie neemt af door
gevolgen van klimaatverandering (extreme
weersomstandigheden en
schaarste aan zoetwater).
Ziekten en plagen komen
vaker voor.

Natuur

Biodiversiteit verandert.
Bodem veengebieden daalt
ruim een meter; maatregelen
daartegen vanwege
economisch belang.

Biodiversiteit verandert,
natuur is kind van de rekening
door verstedelijking en
effecten klimaatverandering.
Veel natuurgebieden staan nu
permanent onder water.
Vanwege bodemdaling tot
144 cm moet veel gepompt
worden om vernatting te
voorkomen.

Natuur krijgt de ruimte en de
aandacht en bloeit daardoor
op. Bodemdaling (tot 1 m)
wordt met maximale inzet
tegengegaan.

De natuur is verwilderd; door
bodemdaling (144 cm) en als
gevolg daarvan vernatting
worden natuurgebieden
drassig – pompen is te duur.
De avontuurlijke oernatuur
wordt ook gebruikt voor
recreatie.

Recreatie

Regio is populaire bestemming voor recreatie, dankzij
klimaat en water. Water- en
zwemsport populair, blauwalg
is spelbreker.

Keuze uit: indoor of op het
water; veel faciliteiten voor
watersport, groot risico op
blauwalg, bergingsmeren voor
recreatie, zoetwaterreservoirs
en berging piekneerslag.

Dicht bij huis, natuur is
populair. RijnmondDrechtsteden wordt de Dutch
Rivièra vanwege aangenaam
tempo en klimaat.

Recreatie vindt grotendeels
plaats op of aan het water,
waarbij private partijen de
veiligheid garanderen.
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‘Hier kan alles’; water is
wildernis, waterkant als
publiek domein voor
pluriforme stadsbevolking,
lieflijke natuur: veel ruimte in
de stad en op het water.

11 Samenvattingstabel
implicaties
DRUK

STOOM

RUST

WARM

Waterveiligheid

Tijd en geld genoeg.
Intensief ruimtegebruik.
Ruimte is schaars: wees er
vroeg bij.
Integrale oplossingen.
Innovatieve oplossingen als
bewuste keuze.

Hoog risico: kans en impact
meer dan verdubbeld.
Meer draagvlak voor
maatregelen.
Beperkte fysieke ruimte voor
waterveiligheid.
Ingrijpende maatregelen snel
noodzakelijk.
Verschillende opties mogelijk.
Meer wateroverlast.
Grootschalige ingrepen nu
nog mogelijk.
Private financiering en
financiering uit EU?

Laag risico, aanvankelijk toch
veel aandacht.
Slimme, gebiedsgerichte
oplossingen.
Veiligheidsnormen preciezer
differentiëren.
Meekoppelen waterveiligheid.

Hoge urgentie: geen tijd, geen
geld.
Noodzaak voor scherpe
keuzes.
Eigen verantwoordelijkheid.
Transparantie over risico’s.

Zoetwatervoorziening

Tegengaan van verzilting.
Inlaatproblematiek niet
urgent.
Meer zelfvoorzienendheid in
de landbouw.
Industrial Ecology voorziet in
proces- en koelwater.
Vaarwater weinig problematisch.
Groeiende behoefte aan
drink- en recreatiewater.

Groeiende vraag zoetwater
vanuit landbouw.
Groeiende vraag industriewater.
Vaarwater problematisch.
Behoefte aan veilig verkoelings-water.
Prioriteiten bezien.

Gesloten circuits.
Minder behoefte aan
drinkwater.
Vaarwater niet problematisch.
Slim omgaan met
verdelingsvraagstuk.

Aanbodgestuurder
zoetwatervoorziening.
Alternatieven voor Gouda en
Bernisse nodig.
Verzilting en bodemdaling
leiden tot schade voor de
landbouw.
Gesloten waterkringlopen in
de industrie.
Scheepvaart wordt beperkt.
Duurder drinkwater.
Recreatiewater kan multifunctioneel worden.
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12 Conclusies
en inzichten

Samenvatting van inzichten
De opdracht die ten grondslag ligt aan dit rapport
was om integraal te kijken naar ontwikkelingen in
het gebied Rijnmond-Drechtsteden in de komende
honderd jaar. De thematische deelstudies en de
integratie daarvan in vier scenario’s over waterveiligheid en de zoetwatervoorziening bieden
verschillende inzichten:
• Het uitgangspunt voor deze regionale scenario’s
zijn de landelijke Deltascenario’s, die gevormd
worden door de combinatie van twee assen: de
snelheid van klimaatverandering en de sociaaleconomische ontwikkeling. De klimaatverandering (horizontale as) heeft een grote invloed op de
kans van waterveiligheidsproblematieken, de
sociaaleconomische (verticale) as is bepalend voor
de impact daarvan in Rijnmond-Drechtsteden. Het
totale risico (kans x impact) is in het STOOMscenario derhalve ettelijke malen groter dan in het
RUST-scenario. De onderliggende oorzaken van
de risico’s zijn sturend voor het type oplossing.
• Door de klimaatverandering zal er in elk scenario
sprake zijn van vaker voorkomende en grotere
wateroverlast, vooral als gevolg van extreme
weerssituaties. Voor periodes van watertekorten
geldt hetzelfde.
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• Intensivering van het ruimtegebruik vergroot de
impact en de complexiteit van evacuatie.
• Claim ruimte voor ‘watermaatregelen’ vroegtijdig
als het op termijn nodig lijkt te zijn voor
maatregelen; als er eenmaal gebouwd is (en
plannen daarvoor bestaan al) wordt het later
kostbaar om alsnog ruimte te claimen voor
maatregelen. Vooral wanneer de werkelijkheid
zich ontwikkelt zoals beschreven in het scenario
STOOM , waarin grootschalige en/of no-regret
maatregelen het meest voor de hand liggen, is
het noodzakelijk om snel de ruimte te reserveren
die daarvoor nodig is. Die claims moeten
weloverwogen gedaan worden, de ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden worden er immers
door beperkt.
• Uit de implicaties van verschillende scenario’s
blijkt dat het koppelen van wateropgaven met de
opgaven die voortkomen uit de gewenste
ruimtelijke, economische en ecologische
ontwikkeling in ieder scenario potentie heeft,
telkens om andere redenen. Soms is het
kostenaspect de drijvende kracht, soms is dat de
hoge ruimtevraag. Er zijn dus kansrijke integrale
oplossingen denkbaar, gericht op synergie tussen
enerzijds zoetwater- en waterveiligheidsbelangen
en anderzijds het belang van de regionale

Impact

Sociaaleconomische
groei

Hoge risico’s

Matige
klimaatverandering

Klimaat as

stoom

Sociaaleconomische as

druk

Snelle
klimaatverandering

rust

warm

Lage risico’s
Sociaaleconomische
krimp

Incidentie (kans)
ontwikkeling. Daardoor hebben oplossingen niet
alleen kosten, maar ook een opbrengst.
Voorbeelden zijn energie uit water en recreatiebehoefte, die goed kunnen samengaan met
oplossingen voor waterveiligheid. In de scenario’s
zijn hier specifieke oplossingsrichtingen en
locaties voor genoemd.
• Oplossingen zijn exporteerbaar. Niet alleen
Rijnmond-Drechtsteden ligt in een Delta; andere
delta’s wereldwijd komen voor soortgelijke
problemen te staan. Innovatieve oplossingen die
hier zijn ontwikkeld leiden wellicht tot exportkansen.
• Bodemdaling en verzilting zijn autonome
processen waarvan alleen de snelheid onzeker is.
Dit leidt in de verschillende scenario’s tot
verschillende problemen, voor diverse doelgroepen en geografische regio’s.
• Uit deze scenariostudie blijkt een grote variatie
aan typen zoetwatervraag: industrieel koelwater,
proceswater, vaarwater, drinkwater, recreatiewater, verkoelingswater, etc. De hieraan gestelde
kwaliteitseisen kunnen verschillen en in bepaalde
scenario’s is hier ruimte voor differentiatie.

Figuur 17.
Risico = kans x impact

• De angst (op kortere termijn) voor klimaatverandering zou paradoxaal genoeg uiteindelijk
kunnen leiden tot lagere objectieve risico’s: want
als er angst is voor klimaatverandering, is de kans
groter dat er maatregelen worden genomen die
klimaatverandering beperken.
• Momenteel wordt waterveiligheid gezien als een
publieke verantwoordelijkheid. In sommige
scenario’s zal aan burgers en bedrijfsleven
noodgedwongen een grotere eigen verantwoordelijkheid hiervoor worden toebedeeld. Dit
vereist wel duidelijke communicatie over de
risico’s en bewustwording bij burgers en
bedrijfsleven. Tegelijkertijd zien we zelfredzaamheid als trend in elk scenario in meerdere of
mindere mate terugkomen.
• Op dit moment wordt vooral gedacht aan
Nederlandse publieke financiering van waterveiligheidsoplossingen. Het is echter ook
denkbaar dat de private sector (bijvoorbeeld door
verplichte verzekeringen en havengelden) en
andere landen (bijvoorbeeld via de EU) worden
verleid mee te investeren; ze hebben daar immers
zelf ook belang bij. De scenario’s kunnen
bijdragen aan zicht op wie de belanghebbenden
zijn.
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• Verzilting van enkele zoetwaterinlaatpunten leidt
in STOOM en WARM al in 2050 (en in RUST en
DRUK tegen het einde van de eeuw) tot
problemen. Hier zullen alternatieven voor
ontwikkeld moeten worden.
• Het adaptief vermogen van de industrie en
landbouw is groot. Het sluiten van kringlopen en
zelfvoorzienendheid van industrie en landbouw
zal vrijwel zeker toenemen. Hoe snel en op welke
manier is scenarioafhankelijk.
• De zoetwaterbehoefte van de biobased economy en
urban farming die wellicht in bepaalde scenario’s
zullen ontstaan, is nog onbekend.
• Hoewel vaarwater voor de binnenvaart in
bepaalde scenario’s lagere dieptes zal hebben,
leidt dit niet tot onoverkomelijke problemen. De
scheepvaartsector zal hiervoor zelf alternatieven
ontwikkelen door continue innovatie.
• De behoefte aan schoon en veilig recreatiewater
kan met name in DRUK en STOOM sterk groeien.
• Klimaatverandering heeft over het algemeen niet
zo’n grote invloed op het zoetwatergebruik,
omdat doorspoeling en peilbeheer een groot deel
van de vraag bepalen en daar niet echt van
afhankelijk zijn.
• STOOM, met snelle klimaatverandering en hoge
sociaaleconomische druk, wordt vaak gezien als
het “meest uitdagende” scenario. Immers,
wanneer we kans en impact met elkaar vermenigvuldigen eindigt STOOM als het scenario met de
grootste risico’s (zie figuur 23). Gegeven de
ruimtelijke en klimaatdruk stelt de ruimtelijke
ordening ons in dit scenario voor een grote
uitdaging. Echter, bij nader inzien is gebleken dat
juist WARM beleidsmatig een heel uitdagend
scenario is, omdat er in dat scenario niet alleen
relatief weinig tijd is, maar ook weinig geld.

Rode draad
In deze scenario’s is integraal vooruitgekeken naar
ontwikkelingen in het gebied Rijnmond-Drechtsteden de komende honderd jaar. Veel van de in de
trends en scenario’s beschreven ontwikkelingen zijn
autonome ontwikkelingen. Deze stellen ons voor
nieuwe uitdagingen. Maar andere ontwikkelingen
zijn wel degelijk beïnvloedbaar en stuurbaar. Het is
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nog lang geen 2100 en er is nog tijd en geld om
waterveiligheid en de zoetwatervoorziening op orde
te houden. Op zowel de autonome als stuurbare
ontwikkelingen kan nu al worden geanticipeerd. Of
de geschetste ontwikkelingen kansen of bedreigingen blijken te zijn, ligt aan onze voorbereiding
nu. De vraag is: waar, wanneer en hoe kunnen we
invloed uitoefenen op de loop der gebeurtenissen?
Waar zijn maatregelen noodzakelijk en waar liggen
eventueel ook belangen van andere partijen? Wat
zijn de gevolgen als we niets doen en kunnen we die
gevolgen dragen? Ook is het belangrijk om
aandacht te besteden aan de vraag wie kunnen en
willen handelen. Voor wie hebben de scenario’s
over waterveiligheid en de zoetwatervoorziening
gevolgen? Wat zouden die verschillende partijen
kunnen doen? Welke oplossingen en innovaties
zouden bedacht kunnen worden om tegemoet te
komen aan veranderingen? We moeten daarin
gericht keuzes maken en die keuzes moeten
uiteraard goed onderbouwd worden.
Samen
We moeten slim investeren en alle talenten in de
keten gebruiken. De beheerkosten die maatregelen
voor waterveiligheid of de zoetwatervoorziening
met zich meebrengen horen integraal thuis in het
financiële plaatje. Een optie die naar voren kwam is
dat het veiligheidsniveau privaat aanbesteed kan
worden. Echter: veiligheid is verstrekkend, dus niet
alles kan privaat. Toch moeten we ook in het
publieke domein de rekening op de juiste plek
leggen – ook bijvoorbeeld Duitse reders en Chinese
containerbedrijven hebben belang bij waterveiligheid. In het proces bleek dat ook aan de publieke
kant financiële innovaties mogelijk zijn! Er zijn
meer oplossingen dan alleen fysieke; te denken valt
bijvoorbeeld aan andere geldstromen en nieuwe
vormen van belasting. Verder is zelfredzaamheid
een trend die we nu al signaleren: we lossen steeds
meer lokaal en op eigen kracht op. Uit de scenario’s
en de implicaties daarvan komt naar voren dat
zelfvoorziening, zowel in landbouw als industrie, in
ieder scenario een plek heeft. De drijvende kracht
erachter verschilt echter per scenario: soms is dat op
termijn een tekort aan zoetwater, soms is dat een
economisch voordeel.
Innoveren
Een vraag voor de toekomst is in hoeverre men
bereid zal zijn om innovatieve keuzes te maken. Zo
kwamen er in het proces nieuwe innovatieve
perspectieven naar voren. Natuur bijvoorbeeld is
niet alleen een sectorale bestemming, maar zou ook

gebruikt kunnen worden voor wateropvang en
-conservering door de creatie van een binnenmeer
(klimaatbuffers). En als bodemdaling in ieder
scenario een feit is, met de keuze tussen tijd- en
geldrovend pompen en vernatting tot gevolg,
moeten we dan niet op plekken het beeld van
grazende koeien in groene weilanden loslaten en
andere opties onder ogen durven zien? Een concreet
voorbeeld is de Alblasserwaard, waar scheuring van
de bodem nu tot problemen leidt. Stel je eens voor
dat zo’n gebied ingezet zou worden voor wateropslag, als zoetwaterbekken, voor recreatiedoeleinden en misschien zelfs als viskweekgebied.
Slimme oplossingen op het gebied van waterveiligheid of de zoetwatervoorziening kunnen bovendien
geëxporteerd worden naar het buitenland.
Terugverdienen
Ten slotte moeten we de mogelijke opbrengsten van
maatregelen op het gebied van waterveiligheid en
de zoetwatervoorziening niet vergeten. Hoewel de
maatregelen misschien in eerste instantie grote
investeringen vereisen, is het goed denkbaar dat ze
op termijn zichzelf op meerdere manieren
terugverdienen, zowel door hun effectiviteit als
door de mogelijkheid om ze te exporteren. In
Rijnmond-Drechtsteden vinden we een concentratie
van kennis op het gebied van deltatechnologie: van
verzekeraars tot ingenieursbureaus en baggeraars,
die allemaal internationaal actief zijn. Overal ter
wereld immers kampen miljoenensteden in
kwetsbare rivierdelta’s – die zoals bekend aantrekkelijke vestigingsplaatsen zijn – met gelijksoortige
uitdagingen op het gebied van waterveiligheid en de
zoetwatervoorziening als de regio RijnmondDrechtsteden. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken in
New Orleans in 2005 en in Jakarta in 2007 en de
dreiging van orkaan Irene in New York in 2011.

Suggesties voor het vervolgproces
van deelprogramma
Rijnmond-Drechtsteden
Scenario’s zijn bruikbaar om breder te kijken naar
oplossingen. In de volgende fase van het deelprogramma, in het ‘Jaar van kansrijke strategieën’,
zullen beleidsopties worden uitgewerkt tot
oplossingsstrategieën. Tijdens de workshops en
gesprekken in dit project zijn verschillende
suggesties naar voren gekomen voor het vervolgproces van het deelprogramma RijnmondDrechtsteden op weg naar strategieën. Hieronder

zijn deze inzichten en suggesties benoemd.
Tijdens de eerste workshop van de integratiefase is
het belang van een multicriteria-analyse onderstreept. Het is belangrijk om eerst oplossingsstrategieën te categoriseren per type oplossingsstrategie (fysiek, niet-fysiek, etc.) en ze vervolgens
concreet te maken. Daarna moeten de strategieën
getoetst worden aan de scenario’s. Criteria daarbij
zijn onder meer: in hoeverre is de oplossing fysiek
inpasbaar, is het een no regret oplossing of niet, is de
oplossing financierbaar, en wat vraagt het van de
samenleving (en van wie concreet)? Het is hierbij
belangrijk te beseffen dat tijd, middelen, ruimte en
verantwoordelijkheden communicerende vaten
zijn. Aan de hand van deze multicriteria-analyse
wordt duidelijk wat de voorkeursstrategie is.
Per scenario is in de paragrafen over implicaties
aangegeven wanneer bepaalde ontwikkelingen een
probleem worden. Ook is aangegeven welke actoren
hierbij betrokken zijn. Verantwoordelijkheden en
geldstromen kunnen en zullen echter beter belicht
moeten worden. In de huidige systematiek zijn op
het gebied van waterveiligheid de verantwoordelijkheden redelijk duidelijk vastgelegd. Voor de
zoetwatervoorziening echter is de rolverdeling
onduidelijker en meer versnipperd. Er is geen
eenduidige verantwoordelijkstelling. De verschillende rollen – verantwoordelijkheid, financiering,
handelen – kunnen in de toekomst bij verschillende
partijen worden neergelegd. Een eventuele
verschuiving van verantwoordelijkheden tussen
publieke sector, burger en bedrijfsleven kan een
beleidskeuze zijn, maar ook een autonome
ontwikkeling of het gevolg van de keuze voor een
bepaalde oplossingsrichting. Deze verschillende
doelgroepen dienen betrokken te worden in de
volgende fase van het proces, die gaat over
strategieën en oplossingsrichtingen.
Verder moet niet alleen per doelgroep, maar ook
per gebied worden nagedacht over oplossingen.
Vanuit een gebiedsgerichte aanpak kun je gemakkelijker een connectie maken naar financiële
mogelijkheden en oplossingen. Daarom is het
belangrijk om in de volgende procesfase over
oplossingen niet alleen diverse doelgroepen te
betrekken, maar ook gebiedsgerichte workshops te
organiseren.
Er is nog niet benoemd op welk moment actie nodig
is om de geïdentificeerde problemen te ondervangen. Dat is dan ook een van de vervolgstappen in
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dit proces. Hetzelfde geldt voor het bepalen van de
onderlinge volgorde van oplossingen. Want timing
is belangrijk! Door het uitstellen van beslissingen
die je nog niet per se hoeft te nemen, kun je enorm
veel geld verdienen. Daar staat tegenover dat het
effectueren van beslissingen, bijvoorbeeld door
realisatie van projecten, in de regel een lange
voorbereidingstijd kent en dat de ruimtelijke
ontwikkeling en ruimtelijke ordening vragen om
een ‘waterstrategie op lange termijn’.
Tot slot zijn tijdens het traject ook enkele kennisvragen gerezen die nadere bestudering verdienen:
• Er is meer kennis nodig van de vervangingssnelheid van bebouwing en infrastructuur. Het is
van belang om hierover meer kennis te hebben
vanwege de mogelijkheid om maatregelen voor
wateropgaven mee te koppelen met de ontwikkeling, vernieuwing of aanpassing van bebouwing,
infrastructuur en openbare ruimte.
• Ook is een kwantificering van de ruimtelijke
opgave op middellange termijn (aantallen
woningen, hoeveelheid bedrijfsterrein enzovoort) nodig.
• Rondom de toekomstige ontwikkeling van de
zoetwatervraag bestaat veel onduidelijkheid. Een
belangrijk punt van onduidelijkheid is: wordt de
kwantitatieve vraag naar zoetwater groter, of
wordt de gevraagde kwaliteit van het zoetwater
hoger? Deze vraag zal deels beantwoord worden
in de studie naar het zoetwatersysteem die wordt
uitgevoerd. Dit geldt ook voor de vraag of teelten
in de extensieve landbouw ook zo’n grote
behoefte aan hoogwaardig zoetwater hebben,
aangezien deze teelten minder gevoelig zijn voor
verzilting – dit is vooral belangrijk voor het
scenario RUST.
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of work determines where people live.” (CPB scenario’s NL2040, deel II, pagina 160)
38		 “Maar ook tussen de steden van de Randstad biedt een hoogfrequent spoorvervoer nieuwe mogelijkheden.” (Randstad 2040, Startnotitie, pagina II)
39		 “Voor het openbaar vervoer wordt verondersteld dat voor de lange termijn de capaciteit wordt aangepast
om aan de vraag te kunnen blijven voldoen” (Hoofdrapport WLO scenario’s, pagina 88)
40 “To create sufficient scale, the Netherlands may cooperate with neighbouring regions in Belgium,
Germany or the UK.” (CPB scenario’s NL2040, deel II, pagina 157)
41		 “Rotterdam heeft zich verder ontwikkeld tot een moderne en innovatieve havenstad. De mainportfunctie van Rotterdam is van groot belang voor de kracht van de Randstad en de nationale economie.”
(Randstad 2040, Startnotitie, pagina III)
42		 “De (nieuwe) kwaliteiten als woonstad vergroten de kracht van Rotterdam nog verder.” (Randstad 2040,
Startnotitie, pagina III)
43		 “Rotterdam versterkt haar internationale positie met name op het gebied van maritieme dienstverlening
en diverse stedelijke evenementen.” (Randstad 2040, Startnotitie, pagina 33-34)
44 “In het Global Economy scenario verdubbelt het oliegebruik. De groei van het wereldwijde oliegebruik is
daarmee groter dan in de afgelopen twintig jaar[…].” (Hoofdrapport WLO scenario’s, pagina 111)
45		 “[Er] komt […] geen overeenkomst om grensoverschrijdende milieuvraagstukken aan te pakken. Dit en
de wereldwijde hoge economische groei leiden tot forse milieuvervuiling.” (Hoofdrapport WLO
scenario’s, pagina 47)
46 “Bij een goed functionerende internationale energiemarkt voor olie en gas zoals in Global Economy,
blijft aardgas de komende decennia een belangrijke rol spelen. De belangrijkste verschillen ontstaan in
de elektriciteitsopwekking. Daarbij krijgen nieuwe technologieën een kans, maar de keuze wordt vooral
bepaald door de kosten.” (Hoofdrapport WLO scenario’s, pagina 112)
47		 “In de scenario’s waar de immigratie toeneemt (Global Economy en Strong Europe) groeit de bevolking
van de grote steden tot 2040 met zo’n 20 procent […]. […] Daarbij gaat het in de scenario’s Global
Economy en Transatlantic Market vooral om hoogopgeleide arbeidsmigranten.” (Hoofdrapport WLO
scenario’s, pagina 168-9)
48 “Income inequality is large, both within the metropolis and between the metropolis and the hinterland.
This may pose serious social problems for a country with a preference for equity, such as the
Netherlands.” (CPB scenario’s NL2040, deel II, pagina 161)
49 “The Dutch income distribution is uneven and dynamic. […] Less-talented workers earn relatively low yet
reasonable incomes – but are also vulnerable to idiosyncratic shocks to their specialisation (…). These
labour-market characteristics increase inequality in wages and work conditions between different
production locations.” (CPB scenario’s NL2040, deel II, pagina 151)
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50 “Because best-practice life expectancy has increased by 2.5 years per decade for a century and a half, one
reasonable scenario would be that this trend will continue in coming decades. If so, record life expectancy will reach 100 in about six decades. ” (Broken Limits to Life Expectancy, Jim Oeppen en James W.
Vaupel, Science 10 May 2002: 1029-1031)
51		 “High-quality infrastructure facilitates the exchange of ideas, intermediate goods and people within
cities. Cosmopolitan cities are connected via high-quality trade in intermediate and final goods, via high
mobility of workers (and, of course, virtually).” (CPB scenario’s NL2040, deel II, pagina 150)
52		 “A metropolis that encompasses a few cities situated several hundreds kilometres away from each other
needs frequent air transport connections between these centres. A one-day return business trip within
such a metropolis facilitates personal interaction.” (CPB scenario’s NL2040, deel II, pagina 160)
53		 “Dense urban areas have to deal with […] surging housing prices that may make living unaffordable for
low-income earners, and with social problems that emerge in cities.” (CPB scenario’s NL2040, deel II,
pagina 161)
54		 In het Global Economy scenario groeit het goederenvervoer in containers met 450% ten opzichte van
2002 in het GE scenario (Themaverkenning toekomst haven en industrieel cluster)
55		 Deze cijfers gelden voor het W+ scenario (Themaverkenning toekomst haven en industrieel cluster)
56		 Uitgaande van het aantal schepen dat in 2035 wordt verwacht (Themaverkenning toekomst haven en
industrieel cluster)
57		 “Economic activity spreads out over medium-sized cities that host medium-sized firms. […]Hence, living
and working activities spread out over space.” (CPB scenario’s NL2040, deel II, pagina 152)
58		 “The Netherlands expands its comparative advantage in business services and personal services,
including entertainment and other creative industries.” (CPB scenario’s NL2040, deel II, pagina 144)
59“De CO2-emissie stabiliseert in het scenario met lage bevolkingsgroei, lagere economische groei en
voortgaande besparing (Regional Communities).” (Hoofdrapport WLO scenario’s, pagina 116)
60 “In alle scenario’s zal de natuurlijke aanwas in de Overgangszone daarom boven het nationale gemiddelde liggen en in de Randstad eronder. […]Bij de binnenlandse migratie wordt ervan uitgegaan dat de
omvangrijke netto migratie vanuit de Randstad naar de Overgangszone die we in het verleden hebben
gezien, zich zal voortzetten.” (Hoofdrapport WLO scenario’s, pagina 61)
61		 “Workers select their place of residence on the basis of attractive living conditions and contacts with
their peers. People live together to benefit from consumption amenities such as restaurants, theatres,
childcare centres, schools, and so forth. […]All in all, these developments yield a tendency towards
scattered and fairly specialised settlement patterns, which experience little congestion.” (CPB scenario’s
NL2040, deel II, pagina 145)
62		 “In the West, firms and people reside in relatively small Talent Towns.” (CPB scenario’s NL2040, deel II,
pagina 144)
63		 “Economic activity spreads out over medium-sized cities that host medium-sized firms. […]Hence, living
and working activities spread out over space.” (CPB scenario’s NL2040, deel II, pagina 152)
64 Versterking economische structuur steden: de agenda, Inleiding congres Bouwstenen voor een nieuw stedenbeleid, Pieter Tordoir, juni 2008
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65		 “In het Groene Hart, Laag-Holland (ten noorden van Amsterdam) en de Hoeksche Waard en de gehele
Zeeuws-Zuid-Hollandse Delta (ten zuiden van Rotterdam) is het unieke deltakarakter versterkt door
water te combineren met natuurontwikkeling.” (Randstad 2040, Startnotitie, pagina III)
66 “Grotere eenheden natuur dragen bij aan het behoud en herstel van biodiversiteit.” (Randstad 2040,
Startnotitie, pagina 12)
67		 “Bij de uitwerking van de veiligheidsmaatregelen na 2015 spelen vooral twee beginselen een rol, waarvan
het zwaartepunt per scenario iets verschilt. Het eerste beginsel is ‘economische rationaliteit’. Daarmee
bedoelen we dat de overheid in veiligheid investeert tot de baten niet meer opwegen tegen de kosten. In
de scenario’s Transatlantic Market en Global Economy is het accent hierop wat sterker. Het tweede
beginsel is het principe dat alle burgers recht hebben op een ‘gelijke bescherming tegen overstromingen’. In de scenario’s Strong Europe en Regional Communities wordt aan dit gelijkheidsbeginsel
meer waarde gehecht.” (Hoofdrapport WLO scenario’s, pagina 150)
68 Deltaprogramma (2011), Deltascenario’s. Verkenning van mogelijke fysieke en sociaal-economische
ontwikkelingen in de 21ste eeuw op basis van KNMI ’06- en WLO-scenario’s, voor gebruik in het
Deltaprogramma 2011-2012, Scenario WARM
69 “In the Netherlands, the centre of gravity shifts away from the Randstad. The Rotterdam harbour benefits
from imports of goods manufactured in Asia but loses from the transition in Germany towards services.
Despite the large global market for services, extensive virtual connections limit demand for international air transport. Consequently, European airports, including Schiphol, lose traffic.” (CPB scenario’s
NL2040, deel II, pagina 145)
70 “In de scenario’s Global Economy en Transatlantic Market loopt het systeem van Europese emissiehandel
af in 2020, omdat dan duidelijk is dat er geen internationaal klimaatbeleid van de grond komt.”
(Hoofdrapport WLO scenario’s, pagina 109)
71		 In Transatlantic Market gaat naast kolenvermogen ook nieuw kernvermogen een rol spelen. Dat komt
doordat het accent komt te liggen op energiezelfvoorziening, als gevolg van blokkades in energiemarkten.” (Hoofdrapport WLO scenario’s, pagina 112)
72		 “In alle scenario’s zal de natuurlijke aanwas in de Overgangszone daarom boven het nationale gemiddelde liggen en in de Randstad eronder. […]Bij de binnenlandse migratie wordt ervan uitgegaan dat de
omvangrijke netto migratie vanuit de Randstad naar de Overgangszone die we in het verleden hebben
gezien, zich zal voortzetten.” (Hoofdrapport WLO scenario’s, pagina 61)
73		 “In the Netherlands, medium-sized cities outside the Randstad gain importance.” (CPB scenario’s
NL2040, deel II, pagina 155)
74		 “In the Netherlands, medium-sized cities in the east and south of the country flourish” (CPB scenario’s
NL2040, deel II, pagina 152)
75		 “Na een lange periode van een kwantitatief en later een kwalitatief woningtekort moet het woningmarktbeleid voor het eerst sinds de oorlog rekening houden met de mogelijkheid van krimp, dus een
afname van de woningvraag. In die situatie zullen woningen die niet voldoen aan de behoefte aan een
bepaalde kwaliteit leeg komen te staan en snel in waarde dalen. Meer dan in het verleden geldt dat een
verkeerde beslissing nu de probleemwijk schept van straks. In scenario’s met bevolkingskrimp is
leegstand onvermijdelijk en ligt verpaupering op de loer. Sloop is echter kostbaar, zodat particulieren
zonder extra prikkel daar niet gauw toe zullen overgaan.” (Hoofdrapport WLO scenario’s, pagina 77-78)
76		 “De grondprijzen komen waarschijnlijk onder neerwaartse druk, het grondgebruik wordt extensiever en
dit zal wellicht leiden tot informeel gebruik voor andere functies. Ook leegstand en verpaupering zijn
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denkbaar, als niet tijdig op deze ontwikkeling wordt geanticipeerd.” (Hoofdrapport WLO scenario’s,
pagina 81)
77		 “Economic activity spreads out over medium-sized cities that host medium-sized firms. […]Hence, living
and working activities spread out over space.” (CPB scenario’s NL2040, deel II, pagina 152)
78		 “De individualisering, die in de grote steden verder is voortgeschreden dan elders, zet in de scenario’s
Global Economy en Transatlantic Market sterk door” (Hoofdrapport WLO scenario’s, pagina 169)
79		 “Het aandeel van de auto in de personenmobiliteit neemt in alle scenario’s toe.” (Hoofdrapport WLO
scenario’s, pagina 87)
80 “Het areaal natuur neemt almaar toe […]. […] In de tweede helft van de eeuw neemt de ruimtedruk nog
verder af en komt er steeds meer grond vrij. Deze gronden worden aan de natuurlijke dynamiek
overgelaten, waardoor ze langzaam vernatten en waardoor dynamische natuur ontstaat en wetlandachtige gebieden.” (Deltaprogramma (2011), Deltascenario’s. Verkenning van mogelijke fysieke en sociaal-economische
ontwikkelingen in de 21ste eeuw op basis van KNMI’06- en WLO-scenario’s, voor gebruik in het Deltaprogramma
2011-2012)
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Het Deltaprogramma is een nationaal programma.
Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen
werken hierin samen met inbreng van de maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven. Het doel is om Nederland ook
voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater
en te zorgen voor voldoende zoetwater.
Het Deltaprogramma kent negen deelprogramma’s:
• Veiligheid
• Zoetwater
• Nieuwbouw en herstructurering
• Rijnmond-Drechtsteden
• Zuidwestelijke Delta
• IJsselmeergebied
• Rivieren
• Kust
• Waddengebied
Het Deltaprogramma staat onder regie van
de deltacommissaris, regeringscommissaris voor
het Deltaprogramma.
www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma
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