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YRRUZRRUG

Op het werkprogramma van de Raad voor het Landelijk Gebied prijken naast adviezen over de
specifieke groene functies en beleidsthema’s ook twee onderwerpen vanuit de ‘blauwe’ sector.
µ'H�WRHNRPVWLJH�UHODWLH�ODQG�ZDWHU¶ en µ%HVFKLNEDDUKHLG�YDQ�ZDWHU¶ zijn niet bij toeval onderwerp
van aandacht van deze raad: het thema water raakt aan een essentiële bestaansvoorwaarde
voor het landelijk gebied: de blijvende beschikbaarheid van voldoende water van een goede
kwaliteit.

Er is wellicht geen sprake van een acute crisis, maar er bestaan bij nadere beschouwing meer
dan voldoende redenen om na  te denken over onze manier van omgaan met water in relatie tot
de duurzame ontwikkeling van onze dagelijkse leefomgeving. Tot nu toe gaan we niet erg
zorgvuldig met ons water en onze watersystemen om. De gevolgen laten zich merken:
dreigende wateroverlast door extreem hoge rivierafvoeren, verdroging van bossen,
landbouwgronden en natuur en blijvende problemen met de kwaliteit van ons grond- en
oppervlaktewater. Terwijl de extreme hoogwaters nog incidenten lijken, hebben andere
knelpunten reeds een min of meer structureel karakter. Toekomstige ontwikkelingen als gevolg
van een eventuele verandering van ons klimaat, zeespiegelrijzing en voortgaande bodemdaling
wijzen er bovendien op dat deze knelpunten verder zouden worden versterkt.

De notie dat een duurzamer manier van omgaan met water gewenst en noodzakelijk is, is niet
nieuw. De maatschappij is naar de mening van de raad echter nog onvoldoende doordrongen
van de betekenis van water voor de samenleving en de afhankelijkheid van onze
voedselvoorziening, onze industrie en onze leefomgeving van voldoende water van een
acceptabele kwaliteit. Werkelijk structurele  aanpassingen in onze manier van omgaan met
beschikbare waterstromen blijven daarom nog te vaak achterwege of worden om politiek-
bestuurlijke redenen doorgeschoven naar de verdere toekomst.

In dit advies, waarmee invulling wordt gegeven aan de beide ‘blauwe’ adviesthema’s, schetst de
raad een beeld van de langere termijn-ontwikkelingen in de relatie land-water onder invloed van
verwachte ontwikkelingen met betrekking tot klimaatverandering en bodemdaling. De
veranderingen die zich als gevolg hiervan in het landelijk gebied kunnen gaan voordoen, vormen
de basis voor een nadrukkelijk appèl op de politiek - de beleidsverantwoordelijken voor het
water, de ruimtelijke ordening en de functievervulling van de groene ruimte in het bijzonder - om
zich in te zetten voor een omslag in het denken over en vooral een omslag in de daadwerkelijke,
praktische omgang met ons water en onze watersystemen.

Ten behoeve van de voorbereiding van het advies stelde de raad een werkgroep ad hoc in, met
raadsleden en externe deskundigen (zie bijlage 2). Deze heeft zich met grote inzet en
regelmatige terugkoppeling naar de raad gekweten van zijn taak. Daarnaast had de raad - met
het oog op de brede strekking van het onderwerp - al in een vroeg stadium contact met de
collega-raden van Verkeer en Waterstaat en VROM. Van de Raad voor Verkeer en Waterstaat
is bovendien een concrete reactie gevraagd en ontvangen (bijlage 4) op het concept van het
thans voorliggende advies.

Het advies heeft - naar aanleiding van de belangrijkste knelpunten die de raad in het verschiet,
maar deels ook nu al ziet - als titel meegekregen: ‘Overvloed en schaarste: water als geld’.
Overvloed en schaarste vragen een goed rentmeesterschap van de beschikbare waterstromen,
teneinde ook op de lange termijn een kwalitatief hoogwaardig, renderend en levensvatbaar
landelijk gebied in stand te kunnen blijven houden.
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VDPHQYDWWHQG�DGYLHV

����DDQOHLGLQJ�YRRU�KHW�DGYLHV

Klimaatverandering is een relevant thema voor het landelijk gebied. Vooral indirecte effecten als
zeespiegelrijzing, veranderingen in neerslag en neerslagpatronen en veranderingen in het
afvoer-regime van de grote rivieren zijn van belang, een belang dat nog wordt versterkt door
gelijktijdig optredende bodemdaling. Deze veranderingen zullen gevolgen hebben voor het
landgebruik en de functievervulling van het landelijk gebied: niet alleen voor het winterbed van
de rivieren maar ook voor de waterbeheersing van een groot deel van ons land, voor het
natuurbeheer en voor het landbouwkundig gebruik, o.m. van verziltingsgevoelige gebieden.
De raad meent dat de waargenomen trends en onzekerheden aanleiding zijn om stil te staan bij
de vraag hoe en in hoeverre in het beleid voor het landelijk gebied rekening kan en moet worden
gehouden met de verwachte veranderingen.

����YHUZDFKWH�RQWZLNNHOLQJHQ�WRW�����

NOLPDDWYHUDQGHULQJ
Aangenomen wordt dat de toename in de atmosfeer van CO2 en andere broeikasgassen een
PRQGLDOH klimaatverandering teweeg kan brengen. Deze eeuw wordt een toename van 30% van
de CO2-concentratie waargenomen en de mondiale temperatuur is in die periode 0,3 tot 0,6° C
is gestegen: meer dan wat uit natuurlijke fluctuaties kan worden verklaard. De Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) voorziet een stijging van de wereldgemiddelde temperatuur
van 1° C in 2050 en 2° C in 2100. Deze stijging zou zich vooral op het Noordelijk Halfrond
voordoen door met name minder koude nachten en winters, dus het afvlakken van
temperatuursverschillen. Voor gematigde breedten voorziet de IPCC ook een neerslagtoename
in de winter.
Voor 1HGHUODQG heeft het KNMI - op grond van extrapolaties en aanvullende nationale
meetgegevens - dezelfde temperatuurstijging als de mondiale voorspeld. De winters zouden
minder extreem worden en minder ver tot in het voorjaar lopen, en hittegolven langer duren en
warmer zijn. De jaarlijkse neerslag zou met 3% in 2050 met 6% in 2100 toenemen en zich
concentreren in de winterperiode. De zomerneerslag zou vaker in lokale, intensieve buien vallen.
Een scenario voor het 5LMQVWURRPJHELHG voorspelt in het Alpengebied een jaarlijkse
neerslagtoename van 1% in 2050 tot 2% in 2100. Daarbij is echter een nog sterkere
seizoensverschuiving te zien dan in Nederland: een stijging van 4% (2050) tot 9% (2100) in de
winter en een daling van 2% (2050) tot 5% (2100) in de zomer. Ook voor Midden-Duitsland
tekent dat beeld zich af maar dan nog wat geprononceerder: een jaarlijkse neerslagstijging van
ruim 2% in 2050 tot 5% in 2100 en een sterke seizoensverschuiving: een stijging van 2% (2050)
tot  13 % (2100) in de winter en daling van 1% (2050) tot 2% (2100) in de zomer. Deze
ontwikkeling en die in Nederland zouden elkaar dus versterken.

]HHVSLHJHOULM]LQJ
Deze eeuw is de zeespiegel wereldwijd 10 tot 25 cm gestegen, terwijl daarvoor een stijging van
3 tot 5 cm normaal was. Dit is het gevolg van opwarming sinds midden vorige eeuw, maar niet
toe te schrijven aan de CO2-toename: die is van recentere aard. Deze opwarming zou het
gevolg zijn van het einde van de ‘kleine ijstijd’ (1600-1850), maar laat het verband tussen
opwarming en zeespiegelrijzing (door uitzetting water en afsmelten ijsformaties) duidelijk zien.
De IPCC voorspelt een mondiale zeespiegelstijging van 20 cm in 2050 tot 50 cm in 2100. Voor
de Noordzee wordt door Rijkswaterstaat van resp. 25 en 60 cm uitgegaan en van een lichte
toename van getijdenverschillen.

ERGHPGDOLQJ
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Nederland ‘kantelt’ langs de as Emmen - Bergen op Zoom. Noordwestelijk van deze lijn daalt de
bodem enkele tot 9 cm per eeuw (Kop van Noord-Holland), en zuidoostelijk ervan stijgt de
bodem in dezelfde orde van grootte. In deze bodembeweging wordt geen verandering verwacht.
Ook vindt bodemdaling plaats door menselijke activiteiten. Deze is regionaal van aard en dus
van plaats tot plaats verschillend. Door RQWZDWHULQJ klinken klei en veenbodems in, wat
afhankelijk van de mate van ontwatering resulteert in een bodemdaling van enkele decimeters
per eeuw bij kleibodems tot een daling van een meter bij veenbodems. Bij diepe ontwatering van
veenbodems kan de bodemdaling tot 1.5 meter per eeuw oplopen. Tevens ontstaan daarbij -
door plaatselijke verschillen in klink - hoogteverschillen en reliëf-omkeringen. Ook door
JURQGZDWHURQWWUHNNLQJ kan plaatselijk bodemdaling optreden, evenals door de ZLQQLQJ�YDQ�JDV
HQ�]RXW.

����JHYROJHQ�YRRU�ODQG��HQ�ZDWHUV\VWHPHQ�LQ�1HGHUODQG

De mogelijke gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelrijzing en bodemdaling zijn niet overal
hetzelfde. Daarom worden zij hier beschreven voor een vijftal onderscheiden deelsystemen.

JHYROJHQ�YRRU�NXVW��HQ�JHWLMGHQV\VWHHP
In het GXLQJHELHG zal de toename van het jaargemiddelde wateroverschot leiden tot groei van de
zoetwaterlens onder het gebied. Dit kan bijdragen aan herstel van lokale grondwatersystemen.
In de 1RRUG]HHNXVW]RQH zal - bij handhaving van de huidige kustlijn - de zeespiegelstijging en de
daarmee verbonden toename van de waterdynamiek leiden tot erosie van de onderwateroevers,
dus een versteiling van de kust. Het risico op kustafslag en de noodzaak van zandsuppleties
neemt dan toe, ook in de diepe kustzone: in de komende eeuw tot 120% extra vergeleken bij nu.
In de :DGGHQ]HH zal zich een versterkte sedimentbehoefte - ‘zandhonger’ - voordoen, met als
gevolg erosie van de buitendelta’s en extra kustafslag aan de Noord-Hollandse kust en de
Waddeneilanden. De winning van gas, olie en zand versterken het effect van de
zeespiegelrijzing en leiden tot meer zandhonger en noodzakelijke zandsuppleties voor de kust.
In de HVWXDULD�- met name het Schelde-estuarium - kan ook een versterkte sedimentatie worden
verwacht. In de Oosterschelde zal de bodemhoogte met de zeespiegelrijzing meegroeien. In de
Westerschelde, waar de scheepvaart belangrijk is, zal dit leiden tot extra baggerwerk. Dat leidt
in combinatie met vergroting van het ‘getijdevolume’ tot een sterkere dynamiek en aantasting
van ondiepe wateren, slikken en schorren, en bovendien zullen de hoogwaterstanden achterin
het estuarium relatief sterk stijgen, wat ook deze eeuw al het geval was. De zout/brakwater-
grens schuift bij normale rivierafvoeren verder landinwaarts. Bij winterse piekafvoeren in Maas-
en Rijnsysteem treedt een sterke verzoeting van het mondingsgebied op. Dan kunnen
zoutwaterorganismen massaal afsterven, zoals in ’93 en ’95 de kokkels in het mondingsgebied
van het Haringvliet.

JHYROJHQ�YRRU�ULYLHUV\VWHPHQ
De 5LMQ�zal meer het karakter van een regenrivier krijgen: lage afvoeren in de zomer en
frequentere hoogwaters in de winter en het vroege voorjaar. De gemiddelde maandafvoer in het
winterhalfjaar zal in 2050 5% groter zijn en meer pieken vertonen dan nu het geval is. De
gemiddelde maandafvoer in de zomer zal in 2050 met 10% zijn afgenomen waarbij eveneens
meer pieken - dat wil zeggen extreme laagwaters - voorkomen. Dit gewijzigde afvoerregime leidt
vanzelfsprekend tot een grotere frequentie en een langere duur van overstroming van
uiterwaarden, een verhoging van de voorjaarsgrondwaterstanden en een verlaging van de
grond- en oppervlaktewaterstanden in de zomer. Ook wordt meer afzetting van zand en slik
verwacht, met gevolgen voor vegetatie, morfologie en stromingspatronen. Tenslotte kunnen lage
zomerafvoeren, in combinatie met hogere temperaturen leiden tot biologische en chemische
waterkwaliteitsproblemen, zoals zich in de zomer van 1996 al voordeden.
De 0DDV zal niet van karakter veranderen maar door de toename van de winterneerslag in 2050
rond 8% meer water afvoeren, waarbij extreme afvoersituaties 30 tot 40% vaker voorkomen dan
nu. Ook hier kan de kleinere zomerafvoer leiden tot waterkwaliteitsproblemen.
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In het EHQHGHQULYLHUHQJHELHG zullen, als gevolg van zeespiegelstijging en bodemdaling, de
gemiddelde waterstanden stijgen en de stroomsnelheden afnemen. Het reeds aanwezige effect
van piekafvoeren en hoge waterstanden in de winter zal hierdoor worden versterkt. Door de
lagere stroomsnelheden neemt de sedimentatie toe, wat leidt tot afnemende waterdiepte en op
termijn verdere verhoging van de gemiddelde waterstand. Evenals in de estuaria zal in de
zomerperiode de zout/brakwatergrens landinwaarts verschuiven.

JHYROJHQ�YRRU�,-VVHOPHHUV\VWHHP
Het IJsselmeersysteem speelt een cruciale rol bij het waterbeheer in een ruime omgeving en
veranderingen zullen dus van invloed zijn op grote delen van Noord- en West-Nederland. Door
de zeespiegelrijzing zal het IJsselmeersysteem steeds moeilijker kunnen spuien op de Noordzee
en zo - zonder aanpassing van sluizen en gemalen - in de winter te maken krijgen met hogere
waterstanden. Bij extreem hoge rivierafvoeren of bijzondere weersomstandigheden zullen
omliggende regio’s dan hun waterbezwaar niet meer kunnen afvoeren op het IJsselmeer i.v.m.
het hoge meerpeil en beperkingen in de opvoer-hoogte van gemalen. ‘s Zomers zal het vaker en
langer voorkomen dat de watervraag groter is dan de aanvoer. Het waterbeheer in de
omliggende regio’s, de drinkwaterbereiding en de waterkwaliteit komen dan onder druk te staan.

JHYROJHQ�YRRU�UHJLRQDOH�V\VWHPHQ�KRRJ�1HGHUODQG
Op de hogere zandgronden en in het Heuvelland is een verhoging van de
voorjaarsgrondwaterstand van rond 5% in 2050 te verwachten en een toename van het
watertekort in de zomerperiode. Door de netto-neerslagtoename en toename van plaatselijke
hoogteverschillen door bodemdaling, zullen grondwaterbewegingen intenser worden: meer
wegzijging (dus droogte) in infiltratie-gebieden, meer kwel (dus vernatting) in kwelgebieden.
Veranderingen in de grondwaterstand kunnen leiden tot uitspoeling van verontreinigingen en
nutriënten. De voorspelde toename van de buien-intensiteit kan leiden tot erosie en vaker onder
water lopen van beekdalen.

JHYROJHQ�YRRU�UHJLRQDOH�V\VWHPHQ�ODDJ�1HGHUODQG
Als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelrijzing en bodemdaling zal het waterbezwaar in de
polders en droogmakerijen van laag Nederland toenemen. Voor 2050 worden gemiddeld 10%
grotere gebiedsafvoeren verwacht - lokaal oplopend tot 20% - en zullen daarenboven de
piekafvoeren toenemen. De afvoer van dit grotere waterbezwaar naar rivieren, IJsselmeer of
Waddenzee wordt bovendien bemoeilijkt door hogere peilen aldaar.
In het zomerhalfjaar is een groot deel van laag Nederland voor de watervoorziening afhankelijk
van de grote rivieren of het IJsselmeer. Daar worden dan echter lagere afvoeren en
waterstanden verwacht, waardoor een tekort aan suppletiewater voor peilbeheer en verziltings-
en eutrofiëringsbestijding kan ontstaan. Als de door het bestaande waterbeheer toenemende
invloed van zout/brak grondwater niet door suppletiewater uit rivieren of IJsselmeer wordt
teruggedrongen en als de verzilting van het rivierwater bij de inlaatpunten blijft toenemen, zullen
de polderwateren steeds hogere chloride-gehalten krijgen.

PDDU�������GH�YHUDQGHULQJHQ�]LMQ�QLHW�]HNHU
Over de gemeten veranderingen (trends) is geen discussie. Dat er ‘iets’ gaande is wordt steeds
breder onderkend. Discussie is er echter wel over de verklaring van de waargenomen
veranderingen en daarmee de extrapoleerbaarheid van die veranderingen naar de toekomst: de
snelheid en omvang waarin deze zich zullen gaan/blijven voordoen. Steeds weer komen nieuwe
gegevens of interpretaties van de feiten naar voren, niet wat betreft de bodemdaling en ook niet
zozeer over zeespiegelrijzing, maar vooral rond klimaatverandering. Daaruit zou blijken dat de
voorspelde ontwikkelingen versneld of juist vertraagd worden, versterkt of juist afgezwakt. Ook
het verband tussen CO2-toename in de atmosfeer en de (deels al waargenomen)
klimaatverandering door sommigen ter discussie gesteld.
Achtergrond van al deze onzekerheid is de complexiteit en onze beperkte kennis van het
klimaatsysteem en de belangrijkste terugkoppelingsmechanismen. De meest bepalende
onderdelen van het klimaatsysteem - atmosfeer, oceanen, ijsmassa’s en biosfeer - hebben een
niet-lineair karakter: relatief kleine veranderingen kunnen grote effecten hebben. Met steeds
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complexere klimaatmodellen tracht men in IPCC-verband oorzaak-gevolg relaties vast te stellen.
Het vertrouwen in deze (mondiale of continentale) modellen is groeiend, maar het ultieme bewijs
zal voorlopig niet kunnen worden geleverd. Dat geldt a fortiori voor extrapolaties van deze
modellen op Europese/regionale schaal.

����EHWHNHQLV�YDQ�GH�YRRUVSHOGH�YHUDQGHULQJHQ�YRRU�KHW�/19�EHOHLG

GH�YRRUVSHOGH�YHUDQGHULQJHQ�LQ�NRUW�EHVWHN
Wat betreft NOLPDDWYHUDQGHULQJ zijn de belangrijkste veranderingen:
- stijging CO2-concentratie in de atmosfeer
- stijging jaargemiddelde temperatuur door m.n. zachtere winters
- toename neerslag en wateroverlast in de winterperiode en piekafvoeren van rivieren
- toename periodieke verdroging in de zomerperiode en lage rivierafvoeren
Wat betreft ERGHPGDOLQJ�HQ�]HHVSLHJHOULM]LQJ�zijn de belangrijkste veranderingen:
- algemene daling maaiveldhoogte in West- en Noord-Nederland a.g.v. geologische ontwikkeling
- regionale/lokale daling maaiveldhoogte en reliëfwijziging a.g.v. menselijke activiteiten
- zeespiegelrijzing langs de Nederlandse kust van 25 cm (2050) tot 60 cm (2100).

ZHONH�EHOHLGVYUDDJVWXNNHQ�OHYHUW�GDW�RS"
De voorspelde veranderingen met hun directe en indirecte effecten leiden tot een reeks van
beleidsvraagstukken. Deze zijn ten dele algemeen en dus aan de orde in het gehele land, maar
deels ook specifiek voor een of enkele regio’s. Onderstaand schema geeft een overzicht van de
belangrijkste beleidsvraagstukken die zich dan gaan voordoen, en in welke regio’s dat zal zijn.

BELEIDSVRAAGSTUKKEN: IN DE REGIO(‘S):
5LYLHU�VWURRPJHELHGEHKHHU:
RSYDQJ�SLHN�GDODIYRHUHQ�HQ�SHULRGLHNH�ZDWHUNZDOLWHLWVSUREOHPHQ
- aanpassen inrichting en gebruik van winterbeddingen en potentiële
  overlaatgebieden t.b.v. verwerken piekafvoeren in de winter
- waterverdeling en waterkwaliteitsbeheer bij lage zomerafvoer
.XVWEHKHHU:�RSYDQJ�YHUKRRJGH�G\QDPLHN�HQ�]HHVSLHJHOULM]LQJ
- intensiveren dynamisch kustbeheer, m.n. suppletiebeleid
- heroverwegen bodembeïnvloedend medegebruik Waddenzee
- aanpassen inrichting estuaria i.r.t. veiligheid en multifunctionaliteit
1DWLRQDOH�ZDWHUYRRU]LHQLQJ: RSYDQJ�ZDWHUWHNRUWHQ�]RPHUSHULRGH
- verdelen Rijnwater over Nederland (vaarwegen, IJsselmeer)
- nagaan noodzaak/mogelijkheden van IJsselmeer als strategische
  reserve en evt. vergroting van die reserve door peilverhoging
- vergroten bufferend vermogen bodem en vernatting t.b.v. vast-
  houden water en beperken van piekbelastingen oppervlaktewater
/DQGERXZ: RSYDQJ�ZLM]LJLQJ�ZDWHUYRRU]LHQLQJ�HQ�JURHLRPVWDQGLJKHGHQ
- heroverwegen van grondslagen en randvoorwaarden voor
  ontwatering en waterhuishoudkundige inrichting t.b.v. landbouw
- versnellen implementatie precisielandbouw en uitbreiding van dit
  concept tot (zuinig) watergebruik
- heroverwegen vestigings/investeringsbeleid per regio in het licht
  van toe/afname perspectieven door wijziging watersituatie
- teeltkeuze
- heroriënteren op import van veevoeders uit (sub)tropen en op
  export van kennis, i.v.m. evt. mondiale veranderingen
1DWXXU��ERV��UHFUHDWLH��ODQGVFKDS�HQ�FXOWXXUKLVWRULH:
RSYDQJ�ZLM]LJLQJ�JURHLRPVWDQGLJKHGHQ��JHELHGVIXQFWLHV�HQ�ZDWHUVLWXDWLH
- heroverwegen inzet voor bepaalde natuurdoeltypen per regio
- heroriënteren op soorten- en locatiekeuzen bosbouw en eventueel
  overwegen overgangs/omvormingsbeheer, incl. voortijdig oogsten

- internationaal,
- rivierengebied
- hoog-Nederland
      (i.v.m. beken)

- kust- en
  getijdengebied

- rivierengebied
- IJsselmeer;
- alle regio’s w.b.
  buffercapaciteit

- alle regio’s

- alle regio’s
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- benutten verlengd zomerseizoen t.b.v.  recreatie en opvang van
  slechtere waterkwaliteit in die periode
- verwerken gevolgen van veranderingen land/watersystemen in beleid
  voor aardkundige, landschappelijke, cultuur-, archeologische waarden.

����RPJDDQ�PHW�RQ]HNHUKHGHQ�HQ�WHQGHQVHQ

RQ]HNHUKHGHQ�VSHOHQ�HHQ�FHQWUDOH�URO
Of veranderingen zich voordoen c.q. blijven voordoen, en vooral in welke snelheid en omvang, is
onzeker. Dat leidt ook tot onzekerheden in bestuurlijk opzicht: wanneer, hoe en in welke mate
moet er geanticipeerd worden op de voorspelde, maar onzekere veranderingen? Een extra
onzekerheid is bovendien de onbekendheid over de ontwikkeling van de maatschappelijke
functies op een termijn van 50 tot 100 jaar. Planningstermijnen zijn vaak niet langer dan 10 - 15
jaar, en de maakbaarheid (en dus voorspelbaarheid) van de samenleving is bovendien beperkt.

GH�YHUDQGHULQJHQ�]HOI�]XOOHQ�PRHLOLMN�]LMQ�WH�VWRSSHQ
De voorspelde veranderingen in neerslag, neerslagpatronen, temperatuurstijging
zeespiegelrijzing, getijdendynamiek, zandhonger en zoet-zoutwatergrenzen, zijn gerelateerd aan
processen die niet of maar moeilijk en met vertraging zijn te beïnvloeden. De autonome
bodemdaling is niet beïnvloedbaar. Zeespiegelrijzing en andere neerslagpatronen en -
hoeveelheden zijn zeer waarschijnlijk het gevolg van temperatuurstijging. Waarvan die een
gevolg is, is minder zeker - aangenomen wordt dat de stijging van CO2-concentraties de oorzaak
is - en hoe dan ook moeilijk te beïnvloeden. Mondiale beperking van CO2-uitstoot is even
belangrijk als moeilijk. De effecten van een eventuele daling zullen echter vertraagd tot uiting
komen. De veranderingen, en hoe daarmee om te gaan in beleid en besluitvorming, moeten
daarom onder ogen worden gezien

KHW�KDQGHOLQJVSHUVSHFWLHI��RQ]HNHUKHGHQ�QHJHUHQ��UHGXFHUHQ�RI�YHUZHUNHQ
Er zijn globaal drie strategieën om bij beleid en besluitvorming met onzekerheden om te gaan.
1.  RQGHUNHQQHQ�PDDU�QHJHUHQ: de onzekerheden buiten beschouwing laten;
2.  UHGXFHUHQ�]RQGHU�WH�DQWLFLSHUHQ: het formuleren en inzetten van beleid uitstellen tot de

onzekerheden zijn verkleind;
3.  DFFHSWHUHQ�HQ�YHUZHUNHQ: de onzekerheden in beleid en besluitvorming laten meewegen, dat

wil zeggen rekening houden met/anticiperen op de (mogelijke) ontwikkelingen.
De onzekerheden die bij klimaatverandering c.a. aan de orde zijn - en vooral de geringe
zichtbaarheid van gevolgen op de korte termijn - maken het verleidelijk om een keuze uit de weg
te gaan. Echter, gelet op de aard en omvang van de - weliswaar onzekere - veranderingen en de
tijd die nodig is voor fundamentele koerswijzigingen, kan een keuze niet meer worden uitgesteld.

�����NLH]HQ�YRRU�GH�EHOHLGVVWUDWHJLH�µDFFHSWHUHQ�HQ�YHUZHUNHQ¶

EHVWDDQGH�NQHOSXQWHQ�ZRUGHQ�LQ�GH�WRHNRPVW�YHUGHU�YHUVWHUNW
De essentie van de verwachte veranderingen in land-watersystemen is voor een belangrijke deel
gelegen in kwantiteits- en kwaliteitsproblemen rond grond- en oppervlaktewater. Die problemen
zijn er nu echter ook al. Bij nadere beschouwing blijken de concrete effecten van de voorspelde
veranderingen grote overeenkomst te vertonen met reeds bestaande ervaringen en problemen.
Dit betreft zowel ‘incidenten’ uit het recente verleden zoals de extreme winter-hoogwaters van de
grote rivieren, alsook min of meer structurele knelpunten zoals kustafslag, watertekorten in het
zomerhalfjaar en kwaliteitsproblemen in grond- en oppervlaktewatersystemen, waaronder
verzilting. Dit brengt de raad tot de conclusie dat de keuze voor een beleidsstrategie die het
probleem negeert of maatregelen uitstelt moet worden uitgesloten.

UHJXOHUHQ�VWHHGV�SUREOHPDWLVFKHU��GXXU]DDPKHLG�DOV�XLWJDQJVSXQW�QHPHQ
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In het verleden was het voorkomen of bestrijden van wateroverlast - t.b.v. veiligheid en
landgebruik - het uitgangspunt bij het waterbeheer. Er is een traditie gegroeid van het
aanpassen, corrigeren en reguleren van de fysieke omstandigheden op basis van de behoeften
van aanwezige functies en ruimtegebruik. De raad meent dat deze strategie op termijn echter
niet toereikend zal zijn en mede door de toename van extreme situaties bovendien zal leiden tot
steeds hogere kosten en grotere risico’s. In plaats van tegen het water zal steeds vaker voor het
water gevochten moeten worden en groeiende piekafvoeren van de rivieren zullen steeds
minder in kunstmatige banen geleid kunnen worden. Grond- en oppervlaktewateren van vol-
doende omvang en kwaliteit zullen steeds belangrijker worden als strategische watervoorraad.
Het beleid moet daarom op een andere leest worden geschoeid.

1LHW�KHW�EHVWDDQGH�JHEUXLN�PRHW�VWXUHQG�PRHW�]LMQ�YRRU�KHW�ZDWHUEHKHHU��PDDU
GH�ZDWHUVLWXDWLH�VWXUHQG�YRRU�IXQFWLHWRHNHQQLQJ��UXLPWHJHEUXLN�HQ�EHKHHU�

Een dergelijke omslag kost tijd en daarom moet nu aan de voorbereiding worden begonnen. De
aandacht die in het beleid (4e Nota Waterhuishouding) wordt voorzien is absoluut onvoldoende.

GH�EHOHLGVVWUDWHJLH�µDFFHSWHUHQ�HQ�YHUZHUNHQ¶
Met het oog op de keuze van een beleidsstrategie concludeert de raad het volgende:
1. de verwachte veranderingen hebben vooral effect op waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit,
    een zeer essentiële factor voor het landelijk gebied en de maatschappij in het algemeen;
2. deze essentiële factor staat ook nu reeds onder druk: veiligheid dijken, verdroging, verzilting,
    kwaliteits- en kwantiteitsproblemen grond- en oppervlaktewater;
3. er zijn concrete mogelijkheden om deze bestaande en verwachte knelpunten aan te pakken;
4. aanpassingen die in de verdere toekomst (wellicht) nog nodig zijn, zijn zodanig ingrijpend dat
    alleen tijdig anticiperen grote knelsituaties kan voorkomen.
Deze conclusies leiden tot de keuze van de beleidsstrategie van ‘accepteren en verwerken’, dus:

,Q�KHW�EHOHLG�PRHW�ELM�IXQFWLHWRHNHQQLQJ��LQULFKWLQJ�HQ�EHKHHU�YDQ�JHELHGHQ�HQ
YDQ�ZDWHUV\VWHPHQ�ZRUGHQ�XLWJHJDDQ�YDQ�GH�YHUZDFKWH�YHUDQGHULQJHQ�
0LQLPDDO�EHWHNHQW�GDW�KHW�RSHQKRXGHQ�YDQ�GH�PRJHOLMNKHGHQ�RP�RS�HHQ�ODWHU
PRPHQW�LQ�WH�JULMSHQ��PDDU�DOV�RQWZLNNHOLQJHQ�LQ�KHW�YHUOHQJGH�OLJJHQ�YDQ
EHVWDDQGH�SUREOHPHQ�PRHW�GLUHFW�DFWLH�ZRUGHQ�RQGHUQRPHQ��%HVWDDQGH
RQ]HNHUKHGHQ�LQ�GH�]LQ�YDQ�OHHPWHQ�LQ�NHQQLV�PRHWHQ�ZRUGHQ�JHUHGXFHHUG�
PDDU�PRJHQ�JHHQ�DDQOHLGLQJ�]LMQ�YRRU�XLWVWHO�YDQ�DDQSDVVLQJHQ�LQ�KHW�EHOHLG�

FRQVHTXHQWLHV�YDQ�GH]H�EHOHLGVVWUDWHJLH�YRRU�EHOHLG�HQ�EHVWXXU��GHQNHQ�HQ�GRHQ�
Voor een beleid dat de deels nog onzekere veranderingen accepteert en verwerkt, is - met het
oog op de mogelijke consequenties van een dergelijk beleid - maatschappelijk draagvlak nodig:
een trendbreuk in het denken over water in brede lagen van de bevolking.
In het beleid en bij beleidsmakers moet water - zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit ervan -
een sturende factor worden bij functietoekenning, ruimtegebruik en beheer. Deze gedachte is
niet nieuw en wordt in sommige beleidsstukken ook verwoord. In de praktijk echter zijn inrichting
en beheer van land-watersystemen nog sterk georiënteerd op het bestaande of gewenste
gebruik. Als er al oog is voor een lange termijn-oplossing, dan is de uitvoering daarvan veel
trager en onzekerder dan de ouderwets ‘beheersende’ korte termijn-ingrepen bij datzelfde
project , zoals blijkt bij de aanpak van de Maas in Limburg. Extra investeren in de noodzakelijke
omslag is dus nodig, temeer daar op grond van geformuleerd beleid nog veel maatregelen
worden getroffen die complicerend kunnen werken op meer structurele oplossingen voor de
lange termijn

GXV��JHHQ�JHOG�DOV�ZDWHU�PDDU�³ZDWHU�DOV�JHOG´�
Dat water in Nederland tot nu toe vooral wordt gezien en behandeld als iets dat lastig of zelfs
gevaarlijk is - en op zijn minst als iets dat overvloedig aanwezig is en dat volgens eigen inzicht
en wensen naar de hand gezet kan worden - blijkt uit de uitdrukking ‘geld als water’. Deze geeft
duidelijk  aan hoe water wordt verondersteld overvloedig en op elk moment beschikbaar te zijn.
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De verwachte veranderingen zullen echter - nog meer dan nu al het geval is - duidelijk maken
dat dat steeds minder vanzelfsprekend is. Voldoende water, op de juiste plaats, op de juiste tijd
en van een goede kwaliteit, zal alleen met veel beleidsinspanning gewaarborgd kunnen worden.

µ:DWHU�DOV�JHOG¶�GUXNW�XLW�KRH�YDQ�QX�DI�DDQ�PHW�ZDWHU�RPJHJDDQ�PRHW�ZRUGHQ�
VSDUHQ�DOV�KHW�NDQ��]XLQLJ�PHH�RPJDDQ�HQ�SULRULWHLWHQ�VWHOOHQ�ELM�KHW�JHEUXLN�
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����DDQEHYHOLQJHQ

XLWGUDJHQ�YDQ�QLHXZH�GHQNZLM]H��µZDWHU�DOV�JHOG¶
Een brede erkenning van de klimaatproblematiek en de waarschijnlijke gevolgen voor - vooral -
de watersituatie in ons land, is een FRQGLWLR�VLQH�TXD�QRQ om te komen tot een adequaat en tijdig
beleid voor de aanpassing van inrichting, beheer en gebruik van het landelijk gebied. Bij die
beleidsaanpassing zullen drie hoofdthema’s centraal staan:
- stop verspilling en ga zorgvuldig - en vooral zuinig - om met beschikbare waterstromen;
- stel waar nodig nadere eisen aan bestaande functies t.b.v. een meer duurzame watersituatie;
- orden nieuwe/veranderende functies zodanig dat ingrepen op termijn mogelijk zijn en blijven.
De blijvende en continue beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit is de
bindende factor. Dat is soms nu al een probleem (verdroging, verzilting, drinkwaterbereiding
etc.) en de verwachte veranderingen zullen een verdere versterking daarvan betekenen. De
beschikbaarheid van water wordt dus steeds minder vanzelfsprekend en daarom steeds meer
zorg vergen: een zorg die gebaseerd is op de nieuwe denkwijze ‘water als geld’. Die moet
nadrukkelijk worden uitgedragen om het maatschappelijk fundament te leggen voor ingrepen
t.b.v. de bestaande knelpunten en voor het tijdig anticiperen op de verwachte ontwikkelingen.

LQYRHULQJ�YDQ�µJHHQ�VSLMW¶�EHOHLG�PHW�WZHH�VSRUHQ
Hoewel er sprake is van onzekerheden zijn er ook al actuele problemen en duidelijk waar te
nemen trends: de gemiddelde temperatuur en de zeespiegel stijgen, de bodem daalt, vooral in
Noordwest Nederland. De onzekerheden betreffen vooral het tempo van de veranderingen en
niet de trend zelf. Dat de waargenomen ontwikkeling op afzienbare termijn in een geheel andere
richting gaat verlopen dan nu, is het minst waarschijnlijke scenario en voldoende reden voor een
‘geen spijt’-beleid langs twee sporen:
��VSRRU����DFWLH�ZDDU�PRJHOLMN. Waar de onzekerheden relatief gering zijn, d.w.z. waar de trend
duidelijk is, en waar ingrepen terzake ook bijdragen aan het oplossen van reeds bestaande
problemen (verdroging, hoogwaters, emissies), kan en moet gerichte actie direct plaatsvinden.
��VSRRU����RSWLHV�RSHQ�KRXGHQ�ZDDU�DFWLH�QRJ�QLHW�PRJHOLMN�LV. Waar onzekerheden wat betreft
de richting, aard en omvang van veranderingen groter is en de aard of omvang van maatregelen
groot en ingrijpend zouden zijn, ligt onmiddellijke actie niet voor de hand. Dan moet worden
gekozen voor het open houden van de mogelijkheden voor ingrepen op een later tijdstip. In dat
kader kan men denken aan open houden van het IJsselmeer als mogelijk essentiële zoetwater-
buffer op langere termijn, het afzien van bebouwing en grote investeringen in de
winterbeddingen van grote rivieren en het afzien van investeringen in teelten, landgebruik en
natuurtypen op plaatsen waar voor die vormen op termijn problemen zijn te verwachten met de
kwantiteit of kwaliteit van het water. Vanaf dit moment zouden alle investeringen en
ontwikkelingen minimaal moeten worden getoetst op hun ‘geen spijt’-gehalte. Zo zou een
actieve sturing overwogen kunnen worden van teelten in Zuid-Holland/Zeeland die afhankelijk
zijn van een hoogwaardige en betrouwbare zoetwatervoorziening, zodat men de roep om een
dure veiligstelling van deze watervoorziening voor kan zijn. Investeringen in bepaalde
natuurdoeltypen moeten op eenzelfde kritische wijze worden bezien en gestuurd.

µJHHQ�VSLMW¶�EHOHLG�RS�DOOH�QLYHDXV
Voor beperking van het klimaatprobleem en voor het opvangen van de gevolgen van de deels
onvermijdelijke veranderingen, is op alle niveaus een eigen ‘geen spijt’-beleid nodig.
RS�PRQGLDDO�QLYHDX:
- mondiale beperking van CO2-emissies, de veronderstelde oorzaak van de klimaatverandering,
  een actieve Nederlandse bijdrage aan initiatieven terzake in VN-verband (politiek/onderzoek);
- anticiperen - ook mondiaal - op de gevolgen van de deels onvermijdelijke veranderingen.
RS�(XURSHHV�QLYHDX:
- faciliteren/bevorderen van multilaterale overlegvormen t.b.v. het vormgeven van noodzakelijke

veranderingen in landgebruik en waterbeheer;
- direct bevorderen van de noodzakelijke veranderingen door gerichte inzet van instrumenten
  (structuurfondsen, interreg), richtlijnen (m.n. Kaderrichtlijn Water), GLB en EROP; de natio-
  nale overheid dient een dergelijke actieve EU-rol te bepleiten en mede vorm te geven.
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RS�QDWLRQDDO�QLYHDX�
- concretiseren van noodzakelijke aanpassingen in landgebruik en waterbeheer d.w.z.: het

formuleren van nationale uitgangspunten en beleidsdoelen en het verankeren van de hoofdlijn
van beleid in alle relevante wet- en regelgeving en nationale planfiguren;

- algemene draagvlakontwikkeling: implementatie nieuwe denklijn in samenleving en bestuur;
- faciliteren (en uiteindelijk toetsen) van decentrale uitwerking en realisering;
RS�UHJLRQDDO�ORNDDO�QLYHDX�
- opstellen/realiseren van uitvoeringsplannen voor aanpassing van inrichting, beheer en gebruik;
- inzet van een structureel ‘geen spijt’-beleid voor functietoekenning, ruimtegebruik en beheer,

ten behoeve van de lijn van ‘opties openhouden’, met name op grond van de
verantwoordelijkheid provincies en gemeenten op het gebied van de ruimtelijke ordening;

- draagvlakontwikkeling voor concrete ingrepen en voor het opties openhouden-beleid.

FROOHJLDDO�EHVWXUHQ
Het aanbevolen ‘geen spijt’-beleid kan - naarmate de noodzakelijke aanpassingen omvangrijker
en ingrijpender worden - weerstand van gevestigde belangen ondervinden. Dit kan zich op het
ene bestuurlijke niveau (provincie/gemeente) sterker manifesteren dan op het andere (rijk) en
daardoor leiden tot conflicten binnen het bestuur, met als gevolg frustratie, vertraging en
rechtsongelijkheid van burgers. Met het oog op de ernst van de situatie moet zulks worden
voorkomen door het vooraf bereiken van een grote mate van overeenstemming over
uitgangspunten en doelstellingen op de lange termijn en over ieders rol en verantwoordelijkheid.
De aard van de problematiek noopt tot een samenhangend pakket van maatregelen op alle
niveaus, met een duidelijke hiërarchie van groot naar klein.

FRQFUHWH�DDQJULMSLQJVSXQWHQ�YRRU�µJHHQ�VSLMW¶�EHOHLG�ELM�/19
Met het oog op het cruciale belang van de watervoorziening voor de waarden en functies van
het landelijk gebied, dient het ministerie van LNV een belangrijke inbreng te hebben bij het
waterbeheer, en wel op verschillende manieren en niveaus:
Ten behoeve van (8�EHOHLG: (-) inbreng bij totstandkoming, doelformulering en definiëring van
EU-beleid en -regelgeving t.b.v. het voorkomen van en omgaan met de gevolgen van
klimaatverandering; (-) inbreng bij uitwerking van GLB en Agenda 2000 opdat daarmee wordt
bijgedragen aan zodanige grondgebruiks-veranderingen in het stroomgebied van Rijn en Maas,
dat het bufferend vermogen toeneemt en zo extreme hoog- en laagwaters worden beperkt.
Ten behoeve van QDWLRQDDO�EHOHLG� (-) mogelijkheden benutten bij nationale doorvertaling van
EU-landbouwbeleid en groene regelgeving; (-) vanuit de waarden en functies van het landelijk
gebied formuleren en aanreiken van nieuwe uitgangspunten en randvoorwaarden voor het
water-, ruimte- en milieubeleid; (-) waar nodig aanpassen van landbouwstructuurbeleid en
natuurbeleid, minimaal tot opties openhouden-niveau; (-) versterkt doorzetten van bestaande
initiatieven m.b.t. waterbuffering, verdrogingsbestrijding e.d.; (-) beraden op de wenselijkheid
van een nieuwe P.A.W.N.-studie (i.o. met VROM en V&W) inzake de verdeling van aangevoerd
rivierwater over de Nederlandse watersystemen; (-) initiatief nemen voor het bewerkstelligen van
de noodzakelijke omslag in het denken over water en waterbeheer, bij de bevolking, instellingen,
andere overheden maar ook in eigen huis.
Ten behoeve van UHJLRQDDO�EHOHLG� (-) formuleren van heldere, meetbare doelen t.b.v. beleid en
uitwerking in de regio; (-) schetsen van kader waarbinnen regiobeleid dient te passen; (-)
creeren van bestuurlijke en financiële instrumenten voor de realisering van regionaal beleid; (-)
toetsen en monitoren van ontwikkelingen in regio.

RQGHU]RHNVDDQEHYHOLQJHQ
De raad beveelt aan om - in aanvulling op lopend en geprogrammeerd onderzoek naar de
achterliggende processen en mechanismen bij klimaatverandering - ook onderzoek te
entameren naar de praktische en beleidsmatige consequenties van de (verwachte)
veranderingen voor de functies en waarden van het landelijk gebied. De raad meent dat
daarvoor onderzoek m.b.t. de verschillende schaal- en integratieniveaus nodig is (zie concrete
aanbevelingen par. 7.6).
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� LQOHLGLQJ

������NOLPDDWYHUDQGHULQJ��UHOHYDQW�EHOHLGVWKHPD�YRRU�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG

De mogelijkheid van een wereldwijde klimaatverandering ten gevolge van een door menselijk
handelen versterkt broeikaseffect vormt sedert enkele decennia een belangrijk onderwerp van
onderzoek, discussie, politiek overleg en maatschappelijke zorg. Geen ander milieu-thema heeft
de afgelopen jaren zoveel aandacht gehad - en heeft dat nog steeds - als dat van de opwarming
van de aarde en daarmee verbonden verschijnselen als zeespiegelrijzing, risico’s voor
grootschalige wateroverlast of juist verdroging en verwoestijning.
Als resultaat van de gedurende de afgelopen jaren gepleegde onderzoeksinspanning is er
belangrijke vooruitgang geboekt met betrekking tot de kennis over het functioneren van het
mondiale klimaat, de interacties tussen menselijk handelen en het klimaat en de mogelijkheden
om klimaatverschijnselen te modelleren. De thans beschikbare mondiale klimaatmodellen
(‘General Circulation Models’ (GCM’s)) lijken in staat op mondiale schaal een weliswaar globaal,
maar redelijk betrouwbaar beeld te schetsen van de werking van het mondiale klimaat en de
invloed van het menselijk handelen daarop. Dit neemt niet weg dat er over tal van
(deel)aspecten nog belangrijke onzekerheden en/of leemten in kennis bestaan, die nog door
langjarig aanvullend onderzoek opgevuld zullen moeten worden.

Ondanks de nog bestaande onzekerheden en leemten in kennis zijn er de laatste jaren in
toenemende mate aanwijzingen gevonden dat het menselijk handelen het aardse klimaat niet
alleen zou kúnnen beïnvloeden, maar dat ook daadwerkelijk doet. Het Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC) - een door de Verenigde Naties ingesteld platform van
klimaatonderzoekers uit de gehele wereld - concludeerde in zijn rapportage naar aanleiding van
zijn 6HFRQG�$VVHVVPHQW van 1995 over de resultaten van een groot aantal uiteenlopende
klimaatonderzoeken dat:  µ���0RVW�RI�WKHVH�VWXGLHV�KDYH�GHWHFWHG�D�VLJQLILFDQW�FKDQJH�DQG�VKRZ
WKDW�WKH�REVHUYHG�ZDUPLQJ�WUHQG�LV�XQOLNHO\�WR�EH�HQWLUHO\�QDWXUDO�LQ�RULJLQ�������WKH�EDODQFH�RI
HYLGHQFH�VXJJHVWV�D�GLVFHUQLEOH�KXPDQ�LQIOXHQFH�RQ�JOREDO�FOLPDWH�¶ (IPCC 1996a). De
aanleiding voor deze conclusie vormde onder andere de waargenomen stijging gedurende de
afgelopen eeuw van de wereld-gemiddelde temperatuur met 0.3 - 0.6° Celsius, welke stijging
groter is dan uit natuurlijke klimaatvariaties verklaard kan worden.
Met deze conclusie, die als hij juist blijkt te zijn in de komende jaren steeds sterker onderbouwd
en verder geconcretiseerd zal worden, neemt de bestuurlijke en beleidsmatige relevantie van
het broeikas-effect verder toe.
Voor  Nederland als laaggelegen delta impliceert deze ontwikkeling dat met name de
beleidsrelevantie van (in)directe effecten van klimaatverandering zoals zeespiegelrijzing en
veranderingen in de afvoerregimes van de grote rivieren de komende jaren/decennia sterk zal
toenemen.

��� DGYLHVDDQYUDDJ

In het licht van de hierboven geschetste ontwikkelingen heeft de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij op 21 oktober 1997 de Raad voor het Landelijk Gebied gevraagd een
advies uit te brengen over de toekomstige relatie land-water (bijlage 1). In concreto werd de
raad gevraagd de mogelijke gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelrijzing en bodemdaling
voor het functioneren van land- en watersystemen in beeld te brengen, alsmede de eventuele
kansen of bedreigingen die daaruit voortvloeien voor de functievervulling van het landelijk gebied
op de lange(re) termijn. Gelet op de lopende en toekomstige discussies over de ruimtelijke
inrichting van Nederland zou de raad daarbij tevens aan moeten geven welke strategieën of
beleidsopties zouden moeten worden gevolgd om op een adequate wijze in te kunnen (blijven)
spelen op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling voor de waarden en
functies van onze groene ruimte.
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��� RS]HW�YDQ�KHW�DGYLHV

In dit advies heeft de raad getracht een beeld te schetsen van mogelijke ontwikkelingen die zich
onder invloed van klimaatverandering en bodemdaling in onze land- en watersystemen zouden
kunnen gaan manifesteren. Hieraan zijn de KRRIGVWXNNHQ���HQ�� gewijd. Hoofdstuk 2 sluit af met
een kort overzicht van zekerheden en - vooral - onzekerheden met betrekking tot de voorspelde
klimaatverandering, zeespiegelrijzing en bodemdaling. De aard van deze (on)zekerheden en de
manier waarop daarmee kan worden omgegaan speelt bij deze problematiek immers een
belangrijke rol.

Door de mogelijk optredende veranderingen - gebaseerd op de meest waarschijnlijk geachte
scenario’s voor klimaatontwikkeling en bodemdaling - en de daaraan verbonden consequenties
voor land-watersystemen te benaderen vanuit een ‘als.., dan...’-redenatie, heeft de raad een
groot aantal daaruit voortvloeiende kansen en bedreigingen voor het functioneren van het
landelijk gebied gedetecteerd. Deze potentiële gevolgen van algemeen dan wel regio-specifiek
optredende effecten zijn in KRRIGVWXN�� geordend en uiteindelijk samengevat in een twintigtal,
met name voor het LNV-beleid relevante vraagstukken.

Omdat op verschillende manieren kan worden omgegaan met de gesignaleerde kansen en
bedreigingen en met de bestuurlijke dilemma’s die samenhangen met klimaatverandering en
bodemdaling meer in het algemeen, heeft de raad in KRRIGVWXN�� een aantal bestuurlijke
strategieën uitgewerkt. Daarbij is hij eerst nader ingegaan op het vraagstuk van omgaan met
onzekerheden. Vervolgens is op grond van de processen en mechanismen die aan de
verwachte veranderingen ten grondslag liggen, de bestaande (on)zekerheden dienaangaande
en het potentiële handelingsperspectief, een nadere uitwerking gegeven aan de mogelijke
benaderingswijzen in beleid en bestuur.

In KRRIGVWXN�� geeft de raad op grond van de verzamelde inzichten een aantal overwegingen en
conclusies weer met betrekking tot de toekomstige relatie land-water. In aansluiting hierop geeft
hij aan wat de gewenste beleidsstrategie is en wat de consequenties daarvan zijn voor beleid en
bestuur.
Op grond hiervan doet de raad in KRRIGVWXN�7 concrete aanbevelingen ten aanzien van de
verdere implementatie in het beleid op de verschillende bestuurlijke niveaus. Dit hoofdstuk
eindigt met een aantal aanbevelingen waarin concrete aangrijpingspunten voor een anticiperend
LNV-beleid worden gegeven en een overzicht van beleidsitems en inhoudelijke vraagstukken die
naar de mening van de raad in aanmerking komen voor nader onderzoek.

In de ELMODJHQ is behalve de adviesaanvraag van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij ook de reactie opgenomen van de Raad voor Verkeer en Waterstaat op een concept
van het voorliggende advies.
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� EHVFKULMYLQJ�YDQ�GH�YHUZDFKWH�RQWZLNNHOLQJHQ�WRW�����

��� NOLPDDWYHUDQGHULQJ��SURJQRVHV�YRRU�GH���H�HHXZ

NOLPDDW�HQ�NOLPDDWPRGHOOHQ
Het klimaat op aarde wordt bepaald door zeer veel factoren die onderling een sterke
wisselwerking vertonen. Kleine veranderingen in deelsystemen van een dergelijk complex en
dynamisch systeem kunnen soms grote gevolgen hebben voor het grote geheel: het systeem
gedraagt zich ‘chaotisch’. Algemeen wordt daarom aangenomen dat de voorspelbaarheid van
dergelijke complexe systemen gering is. Desalniettemin zijn er de laatste jaren
computermodellen (General Circulation Models (GCM’s)) ontwikkeld die in staat zijn gebleken
om een aantal belangrijke kenmerken van het huidige weer en klimaat betrekkelijk correct te
simuleren. Daarom wordt aangenomen dat deze modellen ook een zekere voorspellende
waarde hebben. Die voorspellende waarde heeft dan met name betrekking op het in statistische
zin voorspellen (berekenen) van de gevolgen van veranderende ‘externe factoren’ zoals
bijvoorbeeld de door menselijk handelen veroorzaakte toename van CO2  in de atmosfeer
(IPCC, 1996b).
Op grond van dit vertrouwen zijn er met de bestaande GCM’s voor enkele klimaatparameters
statistisch voorspellende berekeningen (‘klimaatscenario’s’) gemaakt waarvan verondersteld
wordt dat deze betrekkelijk geloofwaardig zijn.  Deze scenario’s zijn echter alleen beschikbaar
en toepasbaar op de ruimtelijke schaal van grote continenten. (IPCC, 1996b; Können et al,
1997). Op meer regionale schaal (West-Europa, Nederland) bieden deze modellen vooralsnog
onvoldoende aanknopingspunten om er zonder meer conclusies aan te verbinden; daarvoor zijn
zij te grofmazig. Lopend onderzoek op nationaal en Europees niveau is er op gericht deze
beperkingen van de GCM’s zoveel als mogelijk te elimineren, maar heeft eveneens te maken
met leemten in kennis die slechts door het doen van aannames kunnen worden opgevuld.

PRQGLDOH�YRRUVSHOOLQJHQ
Om de mogelijke klimaatontwikkeling gedurende de komende eeuw te voorspellen heeft het
IPCC een aantal alternatieve scenario’s ontwikkeld die met name variëren op het punt van
wereldwijde emissieniveau’s van CO2 en andere broeikas-gassen en op het punt van de
gevoeligheid van het systeem voor input van dergelijke stoffen (IPCC 1996a).
Op grond van deze scenario’s voorspelt het IPCC voor de komende eeuw een stijging van de
wereld-gemiddelde temperatuur van 1 tot  3.5° Celsius, met een middenwaarde van 2° Celsius
tot het jaar 2100 (ten opzichte van 1990). Voor het jaar 2050 zal deze temperatuurstijging 0.5 tot
1.5° Celsius bedragen met een middenwaarde van 1° Celsius (ten opzichte van 1990). Deze
temperatuurstijging zal zich naar verwachting vooral op het noordelijk halfrond voordoen en zal
daar dan vooral gedurende de winter en ‘s nachts tot uitdrukking komen, hetgeen tot gevolg
heeft dat de temperatuurcontrasten tussen dag en nacht, zomer en winter kleiner worden.
Verder berekenen de modellen voor de hogere breedtegraden een toename van de neerslag
gedurende de winter (IPCC, 1996a).

PRJHOLMNH�NOLPDDWYHUDQGHULQJHQ�LQ�1HGHUODQG�HQ�1RRUGZHVW�(XURSD��5LMQJHELHG�
In het verlengde van de hierboven beschreven IPCC-prognoses voor de mogelijke
klimaatveranderingen op wereldschaal en op basis van in Nederland gemeten veranderingen
gedurende de afgelopen eeuw, heeft het KNMI een klimaatscenario ontwikkeld voor de
mogelijke veranderingen in het klimaat van Nederland tot 2100 (Können & Fransen, 1996;
Können et al, 1997). Dit klimaatscenario heeft geen  toetsbare voorspellende waarde, maar
moet gezien worden als een op de toekomst gerichte extrapolatie van een samenhangend
geheel van meerdere kenmerken van het klimaat, gebaseerd op een aantal aannamen over
enkele essentiële processen. In het KNMI-scenario is bijvoorbeeld uitgegaan van de
veronderstelling (sleutelaanname) dat er geen sprake zal zijn van drastische wijzigingen in de
bestaande (grootschalige) atmosferische circulatiepatronen (conform de IPCC-prognoses). Dit is
een belangrijke aanname, omdat het klimaat in Noordwest-Europa sterk beïnvloed wordt door
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de bestaande luchtcirculatiepatronen die nauw samenhangen met de circulatiepatronen
(golfstromen) in de Atlantische oceaan. Dit gegeven impliceert dat, wanneer er in afwijking van
deze aanname toch sprake zou zijn van het zich voordoen van kleinere of grotere veranderingen
in de oceaanstromingen en/of de (frequentie van) bestaande atmosferische circulatiepatronen,
dit grote gevolgen zou kunnen hebben voor het in het scenario geschetste klimaat in Noordwest-
Europa.

.10,�VFHQDULR�YRRU�1HGHUODQG
De toename van de gemiddelde temperatuur in Nederland wordt in het KNMI-scenario geschat
op 0.5 - 2° Celsius tot 2050 (centrale schatting: 1° Celsius) en 1 - 4° Celsius tot 2100 (centrale
schatting: 2° Celsius), beide ten opzichte van 1990.  Door het aanhoudend wisselvallige
Nederlandse weer zal de verwachte temperatuurtoename pas omstreeks 2050 merkbaar
aanwezig zijn. Strenge winters worden minder extreem koud en zullen zich naar verwacht ook
minder ver in het vroege voorjaar doorzetten. Hittegolven blijven zeldzaam, maar kunnen
gemiddeld wat langer duren en warmer zijn dan nu.
Ten aanzien van de gemiddelde jaarneerslag verwacht het scenario een toename van 3% voor
2050 tot 6% omstreeks 2100 (centrale schattingen). Uitgedrukt in hoeveelheden zomer- en
winterneerslag  verwacht het KNMI een toename van de winterneerslag van 6 tot 12% (2050
resp. 2100). De toename van extreme winterneerslag wordt geschat op 10% omstreeks 2050 tot
20% rond 2100.
De gemiddelde zomerneerslag zou slechts met 1 tot 2% toenemen (2050 resp. 2100)  maar
eveneens meer in de vorm van lokale, maar intensieve buien vallen. De gemiddelde toename
van de neerslagintensiteit van zware zomerbuien rond het jaar 2050 wordt geschat op 10%
(20% rond 2100).
Met betrekking tot het windklimaat en het voorkomen van stormen doet het KNMI-scenario geen
concrete uitspraken; voor het voorspellen van veranderingen in deze klimaatkenmerken bestaan
nog onvoldoende handvatten.

8.+,�VFHQDULR�YRRU�KHW�5LMQJHELHG
Voor een goed begrip van de mogelijke consequenties van klimaatverandering voor de
specifieke Nederlandse situatie zijn ook de mogelijke klimaatveranderingen in de
stroomgebieden van ‘onze’ grote rivieren van belang. Voor het stroomgebied van Maas en
Schelde komen deze naar wordt verwacht in belangrijke mate overeen met de veranderingen
zoals deze in het KNMI-scenario voor Nederland zijn geformuleerd (Können et al, 1997).
Het KNMI-scenario kan echter niet zonder meer worden toegepast op het gehele Rijngebied. De
empirische relaties tussen de in het KNMI-scenario gebruikte variabelen zullen voor Midden-
Duitsland en het alpiene deel van het Rijngebied anders zijn dan voor Nederland en directe
omgeving. Vanuit de specifieke Nederlandse situatie bezien zijn vooral de consequenties van
eventuele klimaatverandering bovenstrooms voor het afvoerregime van de Rijn van belang. De
werkgroep ‘Klimaatverandering en bodemdaling - NW4’ (1997) heeft daartoe een bewerking
uitgevoerd van de resultaten van het zogenaamde UKHI (United Kingdom Hadley Institute)-
experiment met het gelijknamige GCM voor de Europese situatie. Zonder dat de raad hier
verder in zal gaan op de aard van het UKHI-experiment komt dit scenario tot de volgende
prognoses voor het Rijngebied.
Bij een stijging van de wereldgemiddelde temperatuur met 2° Celsius, zoals de centrale
schatting is voor het jaar 2100, zal er sprake zijn van een gemiddelde jaarlijkse
neerslagtoename van 2% in het Alpengebied en van circa 5% in Midden-Duitsland. Voor het
Alpengebied zal deze verandering gepaard gaan met een sterke toename van de neerslag in de
winterperiode (+9%) en een belangrijke afname van de neerslag in de zomerperiode (-5%).
Voor Midden-Duitsland voorziet deze analyse eveneens in een sterke toename van de
gemiddelde neerslag in de winterperiode (+13%) in combinatie met een kleine afname in de
zomerperiode (-2%). Voor een stijging van de wereldgemiddelde temperatuur met 1° Celsius
(centrale schatting voor 2050) berekend het UKHI-scenario een toename van de gemiddelde
jaarlijkse neerslag in het Alpengebied met circa 1% (winter +4%, zomer -2%) en voor Midden-
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Duitsland met ruim 2% (winter +2%, zomer -1%) (Werkgroep ‘Klimaatverandering en
bodemdaling NW4’ , 1997)

EHwQYORHGLQJV��HQ�WHUXJNRSSHOLQJVPHFKDQLVPHQ�ELM�NOLPDDWYHUDQGHULQJ

'H�EHwQYORHGLQJ�YDQ�OHYHQGH�RUJDQLVPHQ�HQ�ODQG��HQ�ZDWHUV\VWHPHQ�GRRU�NOLPDDWYHUDQGHULQJ�EHVWDDW
XLW�HHQ�NHWHQ�YDQ�GLUHFWH�HQ�LQGLUHFWH�HIIHFWHQ�GLH�HONDDU�VRPV�YHUVWHUNHQ�HQ�VRPV�QHXWUDOLVHUHQ��PDDU
]LFK�YHHODO�LQ�QDXZH�VDPHQKDQJ�PHW�HONDDU�PDQLIHVWHUHQ��+HW�JDDW�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�GLW�DGYLHV�WH�YHU
RP�XLWJHEUHLG�LQ�WH�JDDQ�RS�KHW�IXQFWLRQHUHQ�YDQ�NOLPDDWV\VWHPHQ��DELRWLVFKH�V\VWHPHQ��OHYHQGH
RUJDQLVPHQ�HQ�GH�PRJHOLMNH�LQWHUDFWLHV�GDDUWXVVHQ��DO�GDQ�QLHW�LQ�VDPHQKDQJ�PHW�NOLPDDWYHUDQGHULQJ�
%HODQJULMNH�EHwQYORHGLQJV��HQ�WHUXJNRSSHOLQJVPHFKDQLVPHQ�]LMQ�ERYHQGLHQ�QLHW�RI�RQYROGRHQGH
EHNHQG�RP�HHQ�QDXZNHXULJH�EHVFKULMYLQJ�HUYDQ�PRJHOLMN�WH�PDNHQ��2P�WRFK�HHQ�EHHOG�WH�VFKHWVHQ
YDQ�GH�DDUG�HQ�KHW�W\SH�YDQ�GH��PRJHOLMN��RSWUHGHQGH�LQWHUDFWLHV�HQ�KXQ�UHODWLH�PHW�KHW�IXQFWLRQHUHQ
YDQ�RUJDQLVPHQ�HQ�ODQG��HQ�ZDWHUV\VWHPHQ�KHHIW�GH�UDDG�KLHURQGHU�HHQ�JOREDOH�EHVFKULMYLQJ
RSJHQRPHQ�YDQ�GH�EHODQJULMNVWH�EHwQYORHGLQJV��HQ�WHUXJNRSSHOLQJVPHFKDQLVPHQ��PHW�HHQ�LQGLFDWLH
YDQ�GH�WLMGVFKDDO�ZDDURS�GH]H�YHUDQGHULQJHQ�]LFK�]RXGHQ�NXQQHQ�PDQLIHVWHUHQ�
%RGHPGDOLQJ�YHURRU]DDNW�GRRU�QDWXXUOLMNH�GDQ�ZHO�DQWURSRJHQH�IDFWRUHQ�VWDDW�IHLWHOLMN�ORV�YDQ�GH�KLHU
EHGRHOGH�YHUDQGHULQJHQ�WHQ�JHYROJH�YDQ�NOLPDDWVZLM]LJLQJ��7RFK�ZRUGW�GLW�ELM�GH�YHUGHUH
EHVFKRXZLQJHQ�EHWURNNHQ�RPGDW�ERGHPGDOLQJ�GH�ERYHQEHGRHOGH�YHUDQGHULQJHQ�LQ�GH�DELRWLVFKH
RPVWDQGLJKHGHQ�LQ�1HGHUODQG�NDQ�YHUVWHUNHQ�HQ�GDDUPHH�GH�SUDNWLVFKH�FRQVHTXHQWLHV�HQ�GH
EHOHLGVPDWLJH�UHOHYDQWLH�YDQ�HIIHFWHQ�YDQ�NOLPDDWYHUDQGHULQJ�NDQ�GRHQ�WRHQHPHQ��,Q�GH�KLHUQD
YROJHQGH�EHVFKRXZLQJHQ�ZRUGW�LQ�GLW�YHUEDQG�GDQ�RRN�VWHHGV�JHVSURNHQ�RYHU�µUHODWLHYH
]HHVSLHJHOVWLMJLQJ¶�LQ�ZHON�EHJULS�GH�ERGHPGDOLQJ�LV�LQEHJUHSHQ�
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DQGHULQJHQ�JHSDDUG�NXQQHQ�JDDQ�PHW�YHUDQGHULQJHQ�LQ�VHL]RHQDOH�YHUGHOLQJ��DPSOLWXGHV�HQ�UXLPWHOLMNH
GLIIHUHQWLDWLH��'DDUGRRU�NXQQHQ�WHPSHUDWXXUYHUDQGHULQJHQ�JURWH�LQYORHG�KHEEHQ�RS�GH�DELRWLVFKH�RP�
VWDQGLJKHGHQ�HQ�KHW�IXQFWLRQHUHQ�YDQ�RUJDQLVPHQ�F�T��KHW�ELRWLVFK�V\VWHHP��9HUDQGHULQJHQ�LQ�KHW�ELR�
WLVFK�V\VWHHP�NXQQHQ�ZHHU�HIIHFWHQ�KHEEHQ�RS��ORNDOH��NOLPDDWNHQPHUNHQ�HQ�]R�ZHHU�QLHXZH�YHUDQ�
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]LMQ�PHHWEDDU�RS�HHQ�WLMGVFKDDO�YDQ�HQNHOH�GHFHQQLD��.|QQHQ�	�)UDQVHQ���������.|QQHQ�HW�DO��������

GH�ZDWHUNULQJORRS��QHHUVODJ�HQ�YHUGDPSLQJ
9HUDQGHULQJ�YDQ�WHPSHUDWXXU�KHHIW�RRN�LQYORHG�RS�HHQ�DQGHU�EHODQJULMN�DVSHFW�YDQ�KHW�I\VLVFK�PLOLHX�
GH�G\QDPLHN�YDQ�YHUGDPSLQJ�HQ�QHHUVODJ��7HPSHUDWXXUVYHUKRJLQJ�OHLGW�RS�JHPDWLJGH�EUHHGWHJUDGHQ
WRW�WRHQDPH�YDQ�GH�MDDUJHPLGGHOGH�KRHYHHOKHLG�QHHUVODJ�HQ�JURHL�YDQ�GH�SRWHQWLsOH�YHUGDPSLQJ��GH
G\QDPLHN�YDQ�GH�ZDWHUNULQJORRS�QHHPW�WRH��(HQ�GHUJHOLMNH�YHUDQGHULQJ�YDQ�QHHUVODJ�HQ
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YHUGDPSLQJVSDWURQHQ�NDQ�QLHW�DOOHHQ�EHWUHNNLQJ�KHEEHQ�RS�JHPLGGHOGH�KRHYHHOKHGHQ��PDDU�RRN�RS
VHL]RHQDOH�YHUGHOLQJ�HQ�VSUHLGLQJ�LQ�UXLPWH�HQ�WLMG��6WUXFWXUHOH�YHUDQGHULQJHQ�LQ�QHHUVODJSDWURQHQ�HQ��
KRHYHHOKHGHQ�]LMQ�PHHWEDDU�RS�HHQ�WLMGVFKDDO�YDQ�HQNHOH�GHFHQQLD��([WUHPH�QHHUVODJVLWXDWLHV�GLH
VDPHQKDQJHQ�PHW�NOLPDDWYHUDQGHULQJ�]XOOHQ���HYHQDOV�DQGHUH��RJHQVFKLMQOLMNH��DQRPDOLHsQ�LQ�KHW
NOLPDDW���SDV�RS�ODQJHUH�WHUPLMQ�HHQ�GXLGHOLMNH�WUHQG�YHUWRQHQ��PDDU�NXQQHQ�LQ�GH�SUDNWLMN�DO��YHHO�
HHUGHU��PHUNEDDU�]LMQ�LQ�HHQ�IUHTXHQWHU�YRRUNRPHQ����WRW���PDDO�IUHTXHQWHU�GDQ�WKDQV��.|QQHQ�HW�DO�
������
ZDWHU�HQ�LMV
1DXZ�YHUERQGHQ�PHW�GH�VWLMJLQJ�YDQ�GH�ZHUHOGJHPLGGHOGH�WHPSHUDWXXU�LV�KHW�HIIHFW�RS�GH�YHUKRXGLQJ
WXVVHQ�ZDWHU�GDW�YDVWJHOHJG�LV�LQ��VHPL�SHUPDQHQWH�ODQGLMVIRUPDWLHV�HQ�ZDWHU�GDW�EHVFKLNEDDU�LV�YRRU
GH�ZDWHUNULQJORRS��(HQ�DIQDPH�YDQ�GH�LQ�LMVNDSSHQ�HQ�JOHWVMHUV�YDVWJHOHJGH�KRHYHHOKHLG�ZDWHU�OHLGW�WRW
ULM]LQJ�YDQ�GH�]HHVSLHJHO��'LW�HIIHFW�ZRUGW�QRJ�YHUVWHUNW�GRRU�KHW�XLW]HWWHQ�YDQ�KHW��]HH�ZDWHUYROXPH�ELM
VWLMJLQJ�YDQ�GH�WHPSHUDWXXU��'H�]HHVSLHJHOULM]LQJ�WHQ�JHYROJH�YDQ�NOLPDDWYHUDQGHULQJ�LMOW����WRW�����MDDU
QD�ELM�GH�YHUDQGHULQJ�YDQ�GH�ZHUHOGJHPLGGHOGH�WHPSHUDWXXU��7HQQHNHV�HQ�.|QQHQ��������

ZLVVHOZHUNLQJ�DELRWLVFKH�RPVWDQGLJKHGHQ�HQ�ELRWLVFK�V\VWHHP
$OV�JHYROJ�YDQ�GH�EHVFKUHYHQ�YHUDQGHULQJHQ�ZLM]LJHQ�]LFK�GH�DELRWLVFKH�RPVWDQGLJKHGHQ�GLH
EHSDOHQG�]LMQ�YRRU�KHW�IXQFWLRQHUHQ�YDQ�GH�EHVWDDQGH�ODQG��HQ�ZDWHUV\VWHPHQ��,Q�UHDFWLH�RS�HQ�LQ
ZLVVHOZHUNLQJ�PHW�GH�YHUDQGHUHQGH�DELRWLVFKH�RPVWDQGLJKHGHQ�NXQQHQ�]LFK�YHUYROJHQV
YHUDQGHULQJHQ�YRRUGRHQ�LQ�KHW�ELRWLVFK�V\VWHHP��2RN�LQ�GH]H�NHWHQ�NXQQHQ�EHSDDOGH�YHUDQGHULQJHQ
OHLGHQ�WRW�WHUXJNRSSHOLQJVPHFKDQLVPHQ�GLH�RSQLHXZ�YHUDQGHULQJHQ�LQ�KHW�WRWDOH�V\VWHHP�NXQQHQ
YHURRU]DNHQ�

��� ]HHVSLHJHOULM]LQJ��SURJQRVHV�YRRU�GH���H�HHXZ

PRQGLDOH�SURJQRVHV�YRRU�]HHVSLHJHOULM]LQJ�WHQ�JHYROJH�YDQ�NOLPDDWYHUDQGHULQJ
Gedurende de laatste honderd jaar is er wereldwijd een zeespiegelrijzing gemeten van 10 tot 25
centimeter. Omdat men aanneemt dat de stijging van de zeespiegel gedurende de laatste
millennia gemiddeld niet meer heeft bedragen dan 3 tot 5 centimeter per eeuw gaat men er
vanuit dat een belangrijk deel van de extra stijging in direct verband gezien moet worden met de
geconstateerde stijging van de wereldgemiddelde temperatuur sedert het midden van de 19e
eeuw. Omdat de versnelling van de geconstateerde zeespiegelstijging sedert het midden van de
vorige eeuw niet in verband kan staan met de - veel recentere - toename van het broeikaseffect
wordt vermoed dat deze het gevolg is van de overgang van de zogenaamde ‘kleine ijstijd’ (een
relatief koude periode tussen circa 1600 en 1850) naar de huidige warmere periode.
Op grond van de hierboven beschreven verwachtingen ten aanzien van klimaatverandering in de
21e eeuw heeft het IPCC voor de verschillende alternatieve klimaatscenario’s schattingen
gemaakt van de mogelijk in samenhang met temperatuurstijging optredende zeespiegelrijzing.
Als gevolg van de uitzetting van zeewater door de temperatuursverhoging, het afsmelten van
ijskappen en het in omvang afnemen van gletsjers schat het IPCC de mogelijke
zeespiegelrijzing tot het jaar 2100 (wereldwijd) op 15 tot 95 centimeter, met een centrale
schatting van 50 centimeter. Tot 2050 zal de stijging naar schatting 5 tot 40 centimeter
bedragen, met een centrale schatting van 20 centimeter (IPCC, 1996a).

]HHVSLHJHOULM]LQJ�LQ�GH�]XLGHOLMNH�1RRUG]HH�HQ�GH�'XLWVH�%RFKW
Op grond van bewerking van langjarige meetreeksen van waterstanden langs de kust van de
zuidelijke Noordzee en de Duitse Bocht wordt ervan uitgegaan dat er gedurende de laatste eeuw
sprake is van een relatieve zeespiegelrijzing in de Noordzee van 15 tot 20 cm. In samenhang
met deze zeespiegelstijging heeft zich ook een vergroting voorgedaan van de getijdedynamiek,
met name een stijging van de gemiddelde hoogwaterstanden (de Ronde & Dillingh, 1993;
Jensen et al, 1993).
Uitgaande van de in de langjarige meetreeksen aantoonbare trend in combinatie met de
mondiale IPCC-schattingen heeft de werkgroep ‘Klimaatverandering en bodemdaling - NW4’ de
te verwachten zeespiegelrijzing in de zuidelijke Noordzee, voor de Nederlandse kust, bepaald.
Rekening houdend met correcties voor de Nederlandse situatie en met de effecten van
bodemdaling (zie hieronder, par. 2.3.) komt men tot een schatting van de relatieve
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zeespiegelstijging van 25 centimeter omstreeks 2050 tot circa 60 centimeter1�rond het jaar 2100
(Wg. Klimaatverandering en bodemdaling, 1997).
Door de verdere zeespiegelstijging zal ook het getij in de Noordzee enigszins veranderen. De
gemiddelde hoogwaterstanden zullen naar verwachting een paar centimeter extra hoger
worden, terwijl de gemiddelde laagwaterstanden relatief zullen dalen: de dynamiek wordt groter.
Dit effect blijft naar verwachting echter beperkt (J.G. de Ronde (RIKZ) pers. med.).

��� ERGHPULM]LQJ�HQ�ERGHPGDOLQJ

Naast de zeespiegelrijzing van de Noordzee is er in Nederland sprake van verticale
bodembewegingen, zowel in opwaartse richting (bodemrijzing) als in neerwaartse richting
(bodemdaling). Deze beweging is deels van natuurlijke oorsprong, deels geïnitieerd door
menselijk ingrijpen.

ERGHPEHZHJLQJ�WHQ�JHYROJH�YDQ�QDWXXUOLMNH�SURFHVVHQ
In tegenstelling tot wat tot voor kort werd aangenomen blijken de pleistocene zanden en oudere
aardlagen in de diepere ondergrond van de Nederlandse bodem niet stabiel.  Uit
nauwkeurigheidswaterpassingen gebaseerd op ondergrondse peilmerken is gebleken dat er
sprake is van verticale bodembewegingen van die pleistocene en oudere aardlagen. Deze
beweging - gemeten aan de pleistocene zandlagen - leidt in het noordwesten van het land tot
bodemdaling terwijl er in het zuidoosten sprake is van bodemrijzing. 1HGHUODQG�NDQWHOW als het
ware over een as die grofweg is gelegen op de lijn Emmen - Bergen op Zoom de zee in. Ten
noordwesten van deze lijn is er sprake van een natuurlijke bodemdaling van 3 tot 5 centimeter
per eeuw, oplopend tot maximaal 9 centimeter per eeuw plaatselijk in de Kop van Noord-
Holland2. Ten zuidoosten van deze lijn worden bodemrijzingen gemeten van een zelfde omvang
(RWS-MD, 1995; Lorenz et al, 1991). Naar verwacht gaat deze verticale bodembeweging de
komende eeuw onveranderd door.

Los van deze kantel-beweging binnen Nederland is er sprake van bodembeweging op
Noordwest-Europese schaal, waarbij Scandinavië rijst terwijl het zuidelijk Noordzee-bekken en
de landen daar om heen (Noord-Duitsland, Nederland, België en Groot-Brittannië) dalen. De
oorzaak hiervan ligt in de DIQDPH�YDQ�GH�QHHUZDDUWVH�GUXN LQ�QRRUGHOLMNH�UHJLR¶V door het zich
terugtrekken of geheel verdwijnen van landijsmassa’s, waardoor Noord-Europa rijst en
dientengevolge aangrenzende (opgedrukte) regio’s dalen. Het beschreven mechanisme is
bekend, doch de exacte omvang van de effecten op de bodemhoogteligging is met behulp van
empirisch onderzoek nog nooit bepaald. Over de omvang van deze vorm van bodembeweging
en de betekenis ervan in verhouding tot andere vormen van bodemdaling of -rijzing bestaat
daarom nog veel discussie en onduidelijkheid (Jelgersma,  1992). Voor Nederland is de
mogelijke extra daling ten gevolge van dit effect mede daarom ook niet gekwantificeerd.

Naast de bodembeweging in pré-holocene lagen is er sprake van enige natuurlijke bodemdaling
door natuurlijke processen in de holocene klei- en veenafzettingen, zoals ]HWWLQJ�HQ�NOLQN. Deze
vorm van natuurlijke bodemdaling is door zijn nauwe verwevenheid met vergelijkbare processen
ten gevolge van menselijk handelen niet nader gekwantificeerd.

ERGHPGDOLQJ�WHQ�JHYROJH�YDQ�PHQVHOLMNH�DFWLYLWHLWHQ
Naast natuurlijke ontwikkelingen kunnen ook menselijke activiteiten - direct of indirect - leiden tot
bodemdaling. Daarbij moet vooral gedacht worden aan activiteiten in de sfeer van ontwatering,
grondwateronttrekking en mijnbouw.

                                                     
1 'H�VFKDWWLQJ�YDQ�PD[LPDDO����FHQWLPHWHU�EHWUHIW�HHQ�DO�HQLJH� MDUHQ�ELQQHQ�5:6�SURMHFWHQ�JHKDQWHHUGH�VFKDWWLQJ�

'H]H�ZLMNW� DI� YDQ� GH�PHHVW� UHFHQWH� FHQWUDOH� ,3&&�VFKDWWLQJ� ���� FP���PDDU� LV� KLHURS� QLHW� DDQJHSDVW� GDDU� GH� RQ]H�

NHUKHGHQ�HQ�PDUJHV�URQG�GH]H�EHLGH�VFKDWWLQJHQ�]R�JURRW�]LMQ�GDW�HHQ�FRUUHFWLH�EHOHLGVPDWLJ�JH]LHQ�QLHW�UHOHYDQW�LV�

2 'H]H�ERGHPGDOLQJ�YDQ�GH�1RRUG]HH�NXVW��JHPLGGHOG���FHQWLPHWHU�SHU�HHXZ��UHHGV�PHHJHWHOG�LQ�GH�SURJQRVHV�YRRU

GH�UHODWLHYH�]HHVSLHJHOVWLMJLQJ�YRRU�GH�1HGHUODQGVH�NXVW�
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RQWZDWHULQJ
De ontwatering van de klei- en veengebieden ten behoeve van landbouwkundige doeleinden,
woningbouw of infrastructurele voorzieningen leidt tot oxidatie van veen en tot klink en krimp van
klei- en veenbodems. Deze processen leiden alle tot bodemdaling op lokaal tot regionaal niveau.
De omvang van de bodemdaling is ondermeer afhankelijk van de aard en omvang van de
ingreep, de impact van de ingreep op het hydrologisch systeem, de aanwezige bodemsoort en
het bodemgebruik. In de huidige praktijk liggen de dalingssnelheden in de orde van grootte van
enkele decimeters (kleibodems) tot circa één meter per eeuw (veenbodems), hoewel de
maaiveldsdaling in veengebieden bij diepe ontwatering plaatselijk tot meer dan anderhalve
meter per eeuw kan oplopen (Schokking, 1993; v.d. Akker & Beuving, 1997). Als gevolg van
verschillen in dalingssnelheid kan dit proces met name in veengebieden leiden tot het ontstaan
van aanzienlijke hoogteverschillen en tot omkering van het reliëf. In de Krimpenerwaard, van
oorsprong een betrekkelijk reliëf-arm gebied,  zijn de hoogteverschillen binnen het gebied sedert
1850 toegenomen met 50 tot 100 cm; sedert 1985 zijn in dit gebied veranderingen in
maaiveldshoogteligging geconstateerd tot circa 20 cm. (Janssen & Halbertsma, 1996). Oxidatie
van veen door diepe ontwatering kan bovendien leiden tot veranderingen in de bodemtypering:
voor de provincie Friesland is bijvoorbeeld berekend dat binnen 50 jaar circa 8000 ha.
veengrond zal moeten worden  geclassificeerd als (moerige) zandgrond (G.S. Fryslân, 1997).
Overigens zal de oxidatie van (ontwaterde) veenbodems bij een stijging van de jaargemiddelde
temperatuur onder invloed van klimaatverandering nog in snelheid toenemen (Hendriks, 1992).

JURQGZDWHURQWWUHNNLQJ
Grondwateronttrekking kan zowel direct als indirect leiden tot bodemdaling in klei en
veenbodems. Als gevolg van verlaging van de (freatische) grondwaterstand neemt de dikte van
de onverzadigde zone toe. Daardoor zal er net als bij ontwatering sprake zijn van toenemende
oxidatie van organisch materiaal en volumevermindering van de bodem door verkleining van de
fractie water (klink).
Indirect kan grondwateronttrekking leiden tot bodemdaling door een afnemende waterspanning
in samendrukbare klei- of veenlagen, wat zetting van die lagen kan veroorzaken. Vooral bij
jonge holocene klei- en veenbodems kan dit tot substantiële bodemdaling leiden. De genoemde
effecten zijn grotendeels irreversibel. Afhankelijk van de bodemopbouw en de hydrologie ter
plaatse zijn deze effecten lokaal tot regionaal merkbaar. Uit berekeningen blijkt de omvang van
de bodemdaling - afhankelijk van de lokale situatie - 5 tot 10% van de verlaging van de
grondwaterstijghoogten in het eerste watervoerend pakket te kunnen bedragen (Wg.
Klimaatverandering en bodemdaling, 1997)��Uitzonderingen daargelaten zou het effect daarmee
doorgaans liggen in de orde van grootte van enkele millimeters tot enkele centimeters.

PLMQERXZ
Mijnbouwkundige activiteiten zoals gas- of zoutwinning kunnen op lokale tot regionale schaal
leiden tot bodemdaling. Over het algemeen zijn deze effecten goed kwantificeerbaar en
prognosticeerbaar, waardoor er vroegtijdig voorzorgs- en/of compenserende maatregelen
genomen kunnen worden.
Afhankelijk van het type winning,  de omvang van de winning, de diepte waarop gewonnen wordt
en de bodemopbouw  leiden dit type mijnbouwkundige activiteiten tot een bodemdaling van
enkele centimeters tot maximaal circa een meter. Deze bodemdaling kan geleidelijk optreden,
maar ook schoksgewijs plaatsvinden; recente kleinere aardschokken in Noordoost-Nederland
ten gevolge van gaswinning zijn hiervan een voorbeeld.
Winning van delfstoffen in dagbouw, bijvoorbeeld van mergel (Limburg) of bruinkool (Duitse
grensstreek) gaat doorgaans gepaard met omvangrijke verlagingen van de grondwaterstand
(tientallen tot honderden meters). Dergelijke grootschalige ingrepen kunnen tot op kilometers
afstand merkbaar/meetbaar zijn, hetgeen ondermeer kan leiden tot indirecte bodemdaling op de
wijze zoals hierboven beschreven onder grondwateronttrekkingen.

ZDWHUVWDDWNXQGLJH�LQJUHSHQ
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Een bijzondere vorm van verticale bodembeweging - bodemstijging én bodemdaling in
wisselwerking rond een dynamisch evenwicht - wordt veroorzaakt door waterstaatkundige
ingrepen in dynamische watersystemen zoals de grote rivieren en de Noordzeekustzone.
Door het realiseren van bedijkingen en inpolderingen, het uitvoeren van baggerwerkzaamheden
of het plegen van andere kunstmatige aanpassingen aan bijvoorbeeld de morfologie van
stroombeddingen en oevers, debieten, stroomsnelheden en andere systeemkenmerken die
onderling in een dynamisch evenwicht verkeren, wordt direct of indirect invloed uitgeoefend op
erosie- en sedimentatieprocessen binnen het betreffende watersysteem. Na dergelijke
kunstmatige ingrepen zal het systeem trachten het verloren gegane evenwicht te herstellen,
hetgeen gepaard gaat met lokale, soms regionale veranderingen in hoogteligging van de bodem
(stijging en/of daling) als gevolg van de veranderende erosie- en sedimentatiepatronen.
Voorbeelden van dergelijke processen zijn de continue bodemstijging (ten gevolge van
opslibbing) van het winterbed van de grote rivieren en, meer recent, het ontstaan van de
Voordelta voor de Zeeuwse kust na uitvoering van de Deltawerken.
De omvang van deze verschijnselen en de snelheid waarmee de veranderingen in erosie- en
sedimentatiepatronen plaatsvindt kan in ruimte en tijd sterk variëren, afhankelijk van de aard,
omvang en impact van de ingreep. De verticale bodembeweging die hiervan het gevolg is, kan
dan ook variëren van enkele decimeters (opslibbing uiterwaarden) tot enkele meters (erosie en
sedimentatie in kust- en oeverzones) per eeuw.

��� ]HNHUKHGHQ�HQ�RQ]HNHUKHGHQ

Bij de introductie van het onderwerp klimaatverandering als relevant beleidsthema voor het
landelijk gebied (par.1.1) is reeds geconstateerd dat er ten aanzien van de voorspellingen rond
eventuele klimaatverandering - en daarmee samenhangende verschijnselen als
zeespiegelrijzing - sprake is van grote onzekerheden. Om de beschreven prognoses in het juiste
perspectief te plaatsen heeft de raad de belangrijkste zekerheden en - vooral - onzekerheden
geïnventariseerd. De (relatieve) zekerheden bestaan vooral uit gemeten veranderingen, zoals
bijvoorbeeld de stijging  jaargemiddelde temperatuur sedert circa 1850. Zekerheden kunnen ook
betrekking hebben op de werking van bepaalde processen of beïnvloedingsmechanismen die in
meer of mindere mate relevant zijn voor het voorspellen van veronderstelde ontwikkelingen. De
voorspelde ontwikkelingen zijn daarentegen veelal onzeker, omdat zij de resultante vormen van
een proces waarin tal van veronderstellingen, interpretaties van gegevens (‘best professional
judgement’) en vereenvoudigingen van de werkelijkheid bij de noodzakelijke modellering de
uitkomsten bepalen. Op de consequenties die een en ander zou moeten hebben voor de
uiteindelijke bestuurlijke en beleidsmatige opstelling van de overheid komt de raad uitgebreid
terug in hoofdstuk 5. Hier beperkt de raad zich tot een schets van de belangrijkste
(on)zekerheden met betrekking tot de in de voorgaande hoofdstukken beschreven
verwachtingen aangaande klimaatverandering, zeespiegelrijzing en bodemdaling.

]HNHUKHGHQ�HQ�RQ]HNHUKHGHQ�URQG�NOLPDDWYHUDQGHULQJ
µFKDRWLVFKH�V\VWHPHQ¶�EHSHUNW�YRRUVSHOEDDU
De belangrijkste bron van onzekerheden rond eventuele klimaatverandering ligt besloten in het
karakter van het klimaat zelf: het klimaat op aarde is de resultante van een zeer complexe en
dynamische wisselwerking tussen tenminste een viertal niet-lineaire systemen: de atmosfeer, de
oceanen, de ijsmassa’s en de biosfeer. Dergelijke niet-lineaire systemen worden gekenmerkt
door het verschijnsel dat kleine veranderingen in details grote wijzigingen in het totale systeem
kunnen veroorzaken. Dit ‘chaotisch gedrag’ beperkt de voorspelbaarheid aanzienlijk. Het
‘klimaat’ is dus per definitie vanuit zijn aard maar beperkt voorspelbaar.

FRPSOH[LWHLW�HQRUP
Een tweede complicerende factor is de enorme complexheid van de elementen en factoren, de
wisselwerking daartussen en de wijze waarop die wisselwerking uiteindelijk het klimaat
beïnvloedt en bepaalt. Belangrijke kennis over het functioneren van bijvoorbeeld de
oceaansystemen of de beïnvloeding van klimaat door de biosfeer ontbreekt. Belangrijke
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terugkoppelingsmechanismen zijn onbekend of moeten zodanig worden vereenvoudigd om ze
te modelleren voor computersimulatie dat de betrouwbaarheid van die modellen en de resultaten
van de berekeningen (voorspellingen) daardoor in het geding komt (Tennekes, 1990; Tennekes
& Können, 1990;  Können & Fransen, 1996).

EHVWDDW�KHW�YHUVWHUNW�EURHLNDV�HIIHFW"
Hoewel de broeikastheorie - die uitgaat van een directe relatie tussen (hogere) concentraties
CO2 en andere broeikasgassen in de atmosfeer en de (stijgende) wereldgemiddelde
temperatuur - wereldwijd breed wordt gedragen, blijft het een theoretisch concept dat niet door
alle deskundigen wordt onderschreven. Mede door de grote complexiteit van het
wereldklimaatsysteem blijven ‘broeikas-sceptici’ twijfelen aan de directe en eenduidige relatie
die in deze theorie wordt toegeschreven aan gemeten veranderingen in de gemiddelde
temperatuur en de toegenomen concentraties broeikasgassen (Tennekes, 1990). Regelmatig
worden op grond van alternatieve theorieën verklaringen gezocht of gegeven voor gemeten
veranderingen in het wereldklimaat (Rozendaal, 1997; Knip 1997). De discussie richt zich echter
voornamelijk op de verklarende mechanismen, niet zozeer op de gemeten veranderingen
(trends) in bijvoorbeeld de wereld-gemiddelde temperatuur.

PRGHOOHUHQ� �YHUHHQYRXGLJHQ
Ondanks de vaak aanzienlijke beperkingen in de kennis van het klimaatsysteem en de
mogelijkheden om dit systeem te modelleren hebben klimaatonderzoekers klimaatmodellen
ontwikkeld. Die kunnen voor althans enkele parameters geloofwaardige veranderingen
(veranderingen in het statistisch gedrag van meteorologische grootheden) berekenen, zij het
slechts op de schaal van grote continenten (IPCC, 1995b; Können et al, 1997). Het vertrouwen
in de voorspellingskwaliteiten van deze modellen is vooral gebaseerd op het gebleken vermogen
om enkele belangrijke kenmerken van het huidige klimaat - met name de huidige verdeling van
neerslag en temperatuur over de aarde gedurende de seizoenen - correct te simuleren. Een
succesvolle simulatie van een aantal tijdelijke wereldklimaatschommelingen na de uitbarsting in
1991 van de vulkaan Pinatubo wordt eveneens beschouwd als een toets van betrouwbaarheid.
Een mogelijkheid om de voorspellende kwaliteit van de modellen rigoureuzer te testen ontbreekt
echter vooralsnog  (Können en Fransen, 1996).

VFKDDOSUREOHPHQ
Belangrijke beperkingen (dus onzekerheden) bestaan er verder ten aanzien van de
mogelijkheden om mogelijke  klimaatveranderingen op Europese of nationale schaal te
prognosticeren. De thans in het klimaatonderzoek gebruikte klimaatmodellen zijn te grofmazig
om op dergelijke schaalniveaus concrete uitspraken te doen. De in par. 2.1 beschreven
klimaatscenario’s voor Nederland en het stroomgebied van de grote rivieren zijn dan ook geen
echte (berekende) voorspellingen zoals bijvoorbeeld de IPCC-scenario’s,  maar trendanalyses
die - onder aanname van belangrijke meteorologische uitgangscondities - voor een aantal
meteorologische grootheden (temperatuur, neerslag) zijn geëxtrapoleerd naar de komende
eeuw. De uitkomsten van deze extrapolaties zijn sterk afhankelijk van de aan de uitwerking ten
grondslag liggende aannamen. Andere aannamen,  bijvoorbeeld ten aanzien van de frequentie
van atmosferische circulatiepatronen, kunnen leiden tot geheel andere uitkomsten van de
analyse en dus tot een geheel ander klimaatscenario. Het waarheidsgehalte van deze regionale
klimaatscenario’s is daardoor per definitie niet te toetsen; alleen de geloofwaardigheid
(consistentie) van de aannamen kan worden onderbouwd en beoordeeld. (Können en Fransen
1996; Können et al 1997).

]HNHUKHGHQ�HQ�RQ]HNHUKHGHQ�URQG�]HHVSLHJHOULM]LQJ
UXLPH�PDUJHV
Ook ten aanzien van de prognoses met betrekking tot de zeespiegelrijzing bestaan er
belangrijke onzekerheden. Deze zijn niet alleen een gevolg van de onzekerheden in de
klimaatvoorspellingen, maar ook  een gevolg van leemten in kennis van de processen die
zeespiegelrijzing veroorzaken en/of beïnvloeden. De hoogte van de zeespiegel - en een
eventueel versnelde stijging daarvan als gevolg van klimaatverandering - wordt onder andere
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bepaald door de wereld-gemiddelde temperatuur, de warmteoverdracht tussen atmosfeer en
oceaan, de ontwikkeling van de landijsmassa’s, circulatiepatronen en -systemen van de
oceanen en de atmosfeer, de wisselwerking daartussen et cetera. Onvoldoende kennis over
verschillende van de hier genoemde relevante aspecten beperkt de mogelijkheden om  de
ontwikkelingen met betrekking tot de zeespiegelrijzing nauwkeurig te voorspellen. De
schattingen omtrent de te verwachten wereldwijde zeespiegelrijzing voor de komende eeuw
kennen daardoor ruime marges (15 tot 95 cm. tot  2100 volgens het IPCC (1995a)).

RQ]HNHUKHGHQ�RYHU�GH�KLVWRULVFKH�RQWZLNNHOLQJ
Voor de Nederlandse situatie is vooral de ontwikkeling van de zeespiegelrijzing in het zuidelijk
deel van het Noordzee-bekken van belang. Ook daarbij is sprake van belangrijke onzekerheden
die grotendeels dezelfde zijn als die hierboven reeds beschreven werden. In tegenstelling tot het
prognosticeren van de ontwikkelingen op mondiale schaal kan op regionaal niveau de
bestaande kennis over de lokale ontwikkeling van de zeespiegelbeweging mede de basis
vormen voor op de toekomst gerichte trendanalyses. Echter, ook de inzichten met betrekking tot
de historische ontwikkeling kennen de nodige onzekerheden. Deze zijn het gevolg van leemten
in kennis, zoals de beperkingen van de kennis over de geologische ontwikkeling van met name
de Noordduitse Laagvlakte gedurende de afgelopen millennia, dan wel het gevolg van
onzekerheden over de nauwkeurigheid van bepaalde beschikbare (basis)gegevens. Zo is de
nauwkeurigheid van gemeten zeewaterstanden in het verleden onzeker vanwege ‘ruis’ in de
betreffende waarnemingen. De bedoelde ‘ruis’ in historische (én bestaande) meetreeksen kan
onder meer worden veroorzaakt door tussentijdse veranderingen in meetplaats, -eenheid en/of -
methode, onbekendheid met (de effecten van) menselijke ingrepen op het watersysteem en
dergelijke (de Ronde & Dillingh, 1993). Door recent ter beschikking gekomen analysemethoden
en de inzet van satellietwaarnemingen kunnen de ontwikkelingen momenteel nauwkeuriger dan
ooit worden gevolgd, maar voorspellingen op basis van klimaatscenario’s of trendanalyses
blijven vanwege de hier genoemde omstandigheden vooralsnog omgeven met de nodig marges
en onzekerheden.

]HNHUKHGHQ�HQ�RQ]HNHUKHGHQ�URQG�ERGHPGDOLQJ
De onzekerheden rond de te verwachten bodemdaling zijn relatief  beperkt. Bodemdaling ten
gevolge van natuurlijke geologische processen (het kantelen van Nederland) verloopt zeer
geleidelijk en kan op een voor beleid en bestuur relevante tijdsschaal nauwkeurig
geprognotiseerd worden. Ditzelfde geldt in belangrijke mate voor bodemdaling ten gevolge van
bijvoorbeeld ontwatering, grondwaterwinning en delfstofwinning. De belangrijkste onzekerheden
met betrekking tot bodemdaling (bodembeweging) betreffen de veranderingen in erosie- en
sedimentatieprocessen in grote watersystemen ten gevolge van antropogene ingrepen in het
systeem. Met name de snelheid waarmee dergelijke processen zich (kunnen) manifesteren,
alsmede de ruimtelijke spreiding van optredende verschijnselen, is niet altijd nauwkeurig
voorspelbaar.

��� XLWJDQJVSXQWHQ�YRRU�GH�YHUGHUH�DQDO\VH

Om ondanks de nog bestaande onzekerheden toch een adequate inschatting te kunnen maken
van de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling voor de ontwikkeling van de
waarden en functies van het landelijk gebied in de 21e eeuw, heeft de raad bij zijn verdere
analyses een aantal potentiële ontwikkelingen als uitgangspunt gekozen.
In deze ‘als .., dan..’-redenatie worden de bestaande trends met betrekking tot bodemdaling en
bodemrijzing als min of meer autonoom gegeven aangemerkt. De raad gaat er dus vanuit dat
deze ontwikkelingen zich in dezelfde mate zullen blijven manifesteren als gedurende de
afgelopen decennia het geval is geweest.
Met betrekking tot de mondiale klimaatverandering gaat de raad uit van een ontwikkeling
conform de centrale schattingen van het IPCC. Meer concreet toegepast op Nederland en de
stroomgebieden van onze grote rivieren heeft de raad de klimaatvoorspellingen van het KNMI -
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met inbegrip van de uitkomsten van het in paragraaf 2.1 beschreven UKHI-experiment - als
uitgangspunt genomen.
Ten aanzien van de verwachte zeespiegelrijzing heeft de raad zich aangesloten bij de eerder in
dit hoofdstuk beschreven prognoses van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, zoals die
ook zijn gebruikt bij de voorbereiding van de ontwerp Vierde Nota Waterhuishouding (Wg.
Klimaatverandering en bodemdaling - NW4, 1997). Deze prognoses komen nagenoeg overeen
met de centrale schattingen van het IPCC.
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� JHYROJHQ�YRRU�ODQG��HQ�ZDWHUV\VWHPHQ�LQ�1HGHUODQG

De mogelijke gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelrijzing en bodemdaling voor regionale
land- en watersystemen vormen al geruime tijd onderwerp van studie in verschillende
onderzoeksprogramma’s die in nationaal en/of internationaal verband zijn of worden
geëntameerd. Zowel in de tijd (decennia tot millennia) als in ruimte (lokaal tot mondiaal) worden
op tal van verschillende niveaus analyses gemaakt van het functioneren van land- en
watersystemen, potentiële veranderingen daarin ten gevolge van klimaatwijziging of (relatieve)
zeespiegelrijzing en mogelijke consequenties daarvan voor de maatschappij.

In dit hoofdstuk geeft de raad een beknopt overzicht van de belangrijkste gevolgen van
klimaatverandering en bodemdaling voor land- en watersystemen in Nederland. De raad heeft
voor deze beschrijving onderscheid gemaakt in vijf deelsystemen:

1. NXVW��HQ�JHWLMGHQV\VWHPHQ, duinen, Noordzee-kustzone, Waddenzee en estuaria
2. ULYLHUV\VWHPHQ, waarin onderscheiden Rijntakken, Maas en benedenrivierengebied
3. ,-VVHOPHHUV\VWHHP
4. UHJLRQDOH�V\VWHPHQ KRRJ�1HGHUODQG, vnl. beeksystemen
5. UHJLRQDOH�V\VWHPHQ�ODDJ�1HGHUODQG, polders en droogmakerijen.

��� JHYROJHQ�YRRU�NXVW��HQ�JHWLMGHQV\VWHPHQ

De vorm en stabiliteit van de Nederlandse kust- en getijdensystemen worden bepaald door
erosie- en sedimentatieprocessen. Deze morfologische processen worden onder andere
beïnvloed door de aanwezige waterstromen, het getij en door de wind opgewekte golven. Om de
effecten van klimaatverandering, zeespiegelrijzing en bodemdaling op kust- en
getijdensystemen voldoende nauwkeurig te kunnen beschrijven wordt in deze paragraaf een
onderscheid gemaakt tussen de duinen, de Noordzee-kustzone, de Waddenzee en estuaria.

GXLQHQ��JURHL�YDQ�GH�]RHWZDWHUOHQV
De toename van het jaargemiddelde neerslagoverschot zal in de duinen leiden tot toename van
de omvang van de zoetwaterlens onder het duinmassief. In door waterwinning en/of ontwatering
verdroogde duinsystemen kan dit bijdragen aan het herstel van het lokale grondwatersysteem.
In nog min of meer ongestoorde (grondwater)situaties kan dit leiden tot een periodiek
toenemende vernatting van duinvalleien en een verhoogde gemiddelde gebiedsafvoer via
grondwaterstromen (kwel) en oppervlaktewateren (duinrellen en -beken).

1RRUG]HH�NXVW]RQH��G\QDPLHN�HQ�VWDELOLWHLW�NXVWV\VWHHP
Het dynamische evenwicht van duinen, strand en onderwateroever van de Nederlandse
Noordzeekust wordt in belangrijke mate gestuurd wordt door de omvang van getij,
waterstroming, waterdiepte en het heersende windklimaat. Bij zeespiegelrijzing/bodemdaling
neemt de waterdiepte en daarmee de waterdynamiek voor de kust toe en verschuift dit
evenwicht. Normaliter zou dit  proces gepaard gaan met terugschrijding van de kustlijn, waarbij
het door de terugschrijding vrijkomende zand het systeem in staat stelt mee te groeien met de
zeespiegelstijging. In de Nederlandse situatie, waar de huidige kustlijn actief gehandhaafd wordt,
zal dit proces niet kunnen plaatsvinden. Zeespiegelstijging zal hier vooral leiden tot versterkte
erosie aan de onderwateroever: versteiling van de kust. De risico’s voor afslag van strand en
duinvoet zullen hierdoor toenemen. Door de combinatie van zeespiegelrijzing en versteiling
wordt de natuurlijke toevoer van zand uit dieper water beperkt. Om het systeem desondanks in
staat te stellen in haar zandbehoefte te voorzien en daarmee de zeespiegelrijzing te volgen
(hetgeen essentieel is voor het handhaven van de huidige kustlijn) zal de noodzaak en omvang
van periodieke zandsuppleties in zowel de diepe als de ondiepe kustzone verder toenemen. Om
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de zandverliezen bij de huidige snelheid van zeespiegelrijzing te kunnen dekken zal de omvang
van de suppleties al met circa 80% moeten toenemen van circa 6 miljoen m3 per jaar thans tot
circa 11 miljoen m3. Bij een versterkte zeespiegelrijzing zoals verwacht voor de 21e eeuw
bedraagt deze toename circa 120%, wat de totale suppletiebehoefte voor de diepe én de
ondiepe kustzone brengt op circa 13 miljoen m3 zand per jaar (Min. V&W, 1996).
Over de lange termijn-effecten van eventuele landaanwinningswerken in de Noordzeekustzone
(2e Maasvlakte, Kustlocatie e.d.) op de zandbalans van het systeem bestaat op dit moment nog
geen duidelijkheid. Niet uitgesloten moet worden dat ten gevolge van dergelijke ingrepen de
totale suppletiebehoefte op termijn nog verder zal toenemen.
Over de frequentie waarmee zware stormen voor zullen kunnen komen kunnen momenteel
weliswaar geen concrete uitspraken worden gedaan, maar de frequentie van dergelijke
gebeurtenissen en de daarmee gepaard gaande risico’s  lijken in de toekomst toe te nemen.

:DGGHQ]HH��YHUVWHUNWH�VHGLPHQWEHKRHIWH�HQ�HURVLH�EXLWHQGHOWD¶V
In getijdenbekkens zoals de Waddenzee leidt een stijgende zeespiegel tot veranderingen in het
dynamisch evenwicht van  erosie- en sedimentatieprocessen. Op zoek naar een nieuwe
evenwichtssituatie ontstaat in dergelijke sediment-importerende systemen ‘zandhonger’: de
sediment-vraag neemt toe. Om aan de extra sedimentbehoefte te voldoen, en zo op de lange
termijn het evenwicht tussen erosie en sedimentatie te herstellen, neemt de erosie in de
zogenaamde buitendelta’s toe. Dit zal direct leiden tot een versterkte erosie in de buitendelta’s
en afslag van de kust van de Waddeneilanden en de Kop van Noord-Holland (Louters &
Gerritsen, 1994). De mate waarin de Waddenzee in staat zal zijn de zeespiegelstijging te volgen
is voor een belangrijk deel afhankelijk van de beschikbaarheid van sediment. Omdat het
waddensysteem sediment ontvangt afkomstig van de gehele Noordzeekust ten westen van
Rottum, zal de beschikbaarheid van zand voor het totale systeem (in casu de omvang van de
zandsuppleties voor de Hollandse kust en de Waddeneilanden) uiteindelijk in belangrijke mate
bepalen in hoeverre de wadplaten en kwelders kunnen meegroeien met de zee.
Bodemdaling ten gevolge van mijnbouwactiviteiten (gas en olie) en delfstofwinning (zand) in of
rond de Waddenzee vergroot de effecten van zeespiegelrijzing en doet de sedimentbehoefte
van het systeem nog verder toenemen. Deze economische activiteiten kunnen hierdoor op de
lange termijn een potentiële bedreiging voor het systeem vormen; op de kortere termijn
vergroten zij de noodzaak van zandsuppleties elders langs de kust (Min. V&W, 1996).

HVWXDULD��YHUJURWLQJ�G\QDPLHN��YHU]LOWLQJ�HQ�SHULRGLHNH�YHU]RHWLQJ�PRQGLQJVJHELHGHQ
YHUJURWLQJ�G\QDPLHN
In estuaria zoals het Schelde-estuarium zal zeespiegelrijzing eveneens leiden tot veranderingen
in erosie- en sedimentatiepatronen. Ook hier zal het systeem trachten zijn evenwichtssituatie te
hervinden. Zonder kunstmatige  ingrepen zou dit leiden tot versterkte sedimentatie waardoor de
bodemhoogte van het estuarium meegroeit met de zeespiegelrijzing. Een dergelijke ontwikkeling
zal zich kunnen voordoen in de Oosterschelde. In situaties waarin sprake is van een belangrijke
scheepvaartfunctie zal de toenemende sedimentatie leiden tot een intensivering van de
noodzakelijke baggerwerkzaamheden. In dergelijke situaties, zoals bijvoorbeeld in de
Westerschelde, ontstaat dan een andere situatie. Door de toenemende waterdiepte ontstaat een
relatieve vergroting van de geulomvang. Hierdoor neemt de omvang van de waterstroom
(getijvolume) en de stroomsnelheid in het systeem toe. Dit mechanisme leidt in combinatie met
de baggerwerkzaamheden in de vaargeul tot een versterking van de dynamiek van het systeem,
waarbij het areaal laag dynamische ecotooptypen - zoals ondiep open water, slik en schor -
afneemt en hoog dynamische milieutypen - zoals diep open water - en het plaatareaal in
omvang toenemen.
Als gevolg van de beschreven processen en de disharmonie tussen het getijdevolume en de
omvang van het estuarium (getijdenbekken) zullen de gemiddelde hoogwaterstanden achter in
het estuarium sterker stijgen dan gemiddeld. Als gevolg van dit mechanisme zijn bijvoorbeeld de
gemiddelde hoogwaterstanden in de Westerschelde nabij de Belgische grens gedurende de
afgelopen eeuw al twee maal zo snel gestegen als ter hoogte van Vlissingen (Vroon et al, 1997).
Dit effect zal zich bij verdergaande zeespiegelstijging nog sterker kunnen manifesteren.
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YHU]LOWLQJ
Als gevolg van de stijgende zeespiegel, het kunstmatig op diepte houden van de vaargeul, het
daardoor vergrote getijvolume en de in samenhang daarmee toegenomen stroomsnelheden,
verschuiven de zout- en brakwatergrens bij een gemiddelde rivierafvoer landinwaarts. Bij
extreem lage rivierafvoeren kan de zoutindringing zich zover landinwaarts uitbreiden dat dit
problemen kan veroorzaken bij inlaatpunten van zoetwater (zie ook kader pag. 27-28).

SHULRGLHNH�YHU]RHWLQJ�PRQGLQJVJHELHGHQ
Bij een toenemende frequentie van extreem hoge rivierafvoeren (zie par. 3.2) zal ook de
frequentie toenemen waarmee het zoete rivierwater onnatuurlijk ver doordringt in de normaliter
zoute mondingsgebieden van estuaria. Deze zoetwaterindringing kan zich bij extreem hoge
rivierafvoeren kilometers ver in zee uitstrekken. Bij de recente hoogwaters van ’93 en ’95 is
gebleken dat dit vérstrekkende gevolgen kan hebben voor met name de
benthoslevensgemeenschap in de mondingsgebieden. Zo verdwenen als gevolg van de
zoetwaterindringing in de Voordelta bij de genoemde hoogwaters alle Kokkels uit het
mondingsgebied van het Haringvliet (R.H. Molendijk (RWS-NZ), mond. med.).

��� JHYROJHQ�YRRU�ULYLHUV\VWHPHQ

GH�5LMQWDNNHQ
YHUVWHUNLQJ�G\QDPLHN�ULYLHUDIYRHUHQ
De verwachte veranderingen in het klimaat van Nederland en de stroomgebieden van onze
grote rivieren zullen leiden tot een grotere dynamiek in de riviersystemen dan tot nu toe
gebruikelijk. Met name de Rijn zal meer het karakter kunnen gaan vertonen van een regenrivier.
Dit impliceert het veelvuldiger optreden van lage rivierafvoeren in de zomerperiode en het
frequenter voorkomen van hoogwaters gedurende het winterhalfjaar.
Gedurende de winter en het vroege voorjaar zal er naar verwachting sprake zijn van een
structurele toename van de gemiddelde maandafvoer. Omstreeks 2050 wordt een toename van
de maatgevende afvoer verwacht van 5% (Wg. Klimaatverandering en bodemdaling, 1997).
Daarbij zullen piekafvoeren frequenter voorkomen en ook hoger kunnen worden dan thans
gebruikelijk.
In de zomer zullen daarentegen de gemiddelde maandafvoeren met circa 10% afnemen.
Extreem lage rivierafvoeren gedurende de zomerperiode zullen eveneens frequenter voorkomen
en gemiddeld langer duren. Rond 2050 zal de kans op rivierafvoeren kleiner dan 1000 m3/sec.
zijn toegenomen van de huidige 6% tot ongeveer 10% van de tijd op jaarbasis (Kwadijk, 1993).

WRHQHPHQGH�PLOLHXG\QDPLHN�LQ�ZLQWHUEHG
Als gevolg van de sterker fluctuerende rivierafvoeren zal de milieudynamiek in het winterbed van
de rivier toenemen. De frequentie en duur van overstroming van buitendijkse gebieden en de
hoogte van de voorjaarsgrondwaterstanden in de uiterwaarden zullen structureel toenemen.
Anderzijds zullen ook (extreem) lage grond- en oppervlaktewaterstanden gedurende de
zomerperiode vaker en langduriger kunnen voorkomen.

WRHQHPHQGH�PRUIRG\QDPLHN
De toenemende dynamiek rond extreme afvoeren vergroot ook de morfodynamiek van het
systeem. De sedimentatie van slib en zand in de uiterwaarden zal daardoor toenemen. Voor
slibafzetting kan deze toename aanzienlijk zijn: 20 tot 40% (Middelkoop, 1997). De
veranderende sedimentatiepatronen zullen effecten hebben op de morfologie, vegetatie en
waterbeweging in het winterbed en beïnvloeden daarmee op hun beurt (in)direct de
stromingspatronen en waterstanden in de rivier.

WRHQHPHQGH�NDQV�RS�NZDOLWDWLHYH�SUREOHPHQ�ELM�ODJH�DIYRHUHQ
Bij een voortgaande belasting met effluenten zullen de concentraties van nutriënten en
(organische micro)verontreinigingen vaker pieken vertonen door de frequenter optredende lage
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rivierafvoeren. Bovendien zal gedurende de zomerperioden de temperatuur van het rivierwater
sneller en langduriger hogere waarden bereiken, wat een versterkend effect kan hebben op
biologische of chemische waterkwaliteitsproblemen. In 1996 deed dit zich al voor in het
Rijnsysteem, toen de rivier als gevolg van de geringe afvoer onder andere te kampen had met te
hoge zout-, stikstof- en fosfaatgehalten en te weinig zuurstof (Samenwerkende Rijn- en
Maaswaterleidingbedrijven, 1997). Een structureel hogere watertemperatuur, met name in de
winterperiode, kan ook gevolgen hebben voor de samenstelling van de levensgemeenschap in
de rivier.

GH�0DDV
WRHQHPHQGH�NDQV�RS�H[WUHPH�ULYLHUDIYRHUHQ
Het karakter van de Maas als regenrivier zal naar verwacht in de toekomst niet veranderen, met
dien verstande dat door de verwachte toename van de winterneerslag de frequentie en omvang
van de afvoerpieken in die periode zal toenemen. Voor de situatie van omstreeks 2050 wordt
deze toename op circa 8% geschat (Können et al, 1997; Wg. Klimaatverandering en
bodemdaling, 1997). De frequentie van extreme afvoersituaties - zoals die van 1993 en 1995 -
zal toenemen, waardoor dergelijke situaties 30 tot 40% vaker voor zullen komen
(herhalingstijden 80 resp. 40 jaar).

WRHQHPHQGH�NDQV�RS�NZDOLWDWLHYH�SUREOHPHQ�ELM�ODJH�DIYRHUHQ
Evenals bij de Rijntakken zullen - bij een voortgaande belasting met effluenten - de
concentraties van nutriënten en (organische micro)verontreinigingen vaker pieken vertonen door
de frequenter optredende lage(re) rivierafvoeren. Bovendien zal gedurende de zomerperioden
de temperatuur van het rivierwater sneller en langduriger hogere waarden bereiken, hetgeen
onder andere nadelige effecten heeft voor de waterkwaliteit.

KHW�EHQHGHQULYLHUHQJHELHG
YHUKRJLQJ�JHPLGGHOGH�ZDWHUVWDQGHQ
Als gevolg van de relatieve zeespiegelstijging zullen de gemiddelde waterstanden in het
benedenrivierengebied hoger worden en kunnen de stroomsnelheden (periodiek) afnemen. De
waterstandsverhogende effecten zullen op de lange termijn merkbaar zijn tot op de Waal bij Tiel.
Ook extreme hoogwaterstanden zullen vaker voorkomen als gevolg van frequentere
piekafvoeren in de bovenlopen gedurende de winter en het vroege voorjaar. Als gevolg van de
hogere waterstanden zal de inundatiefrequentie van (lager gelegen) buitendijkse gebieden
toenemen.

YHUVWHUNWH�VHGLPHQWDWLH
Door de gemiddeld hogere waterstanden, de periodiek lagere stroomsnelheden en de
frequentere inundaties van laaggelegen delen van het winterbed, zal de sedimentatie kunnen
toenemen. Dit kan leiden tot een afnemende waterdiepte in de rivierlopen en daarmee in
verbinding staande afgesloten zeearmen. Op termijn kan dit een verdere verhoging van de
gemiddelde waterstand tot gevolg hebben.

NZDOLWDWLHYH�HIIHFWHQ�HQ�WRHQHPHQGH�]RXWLQGULQJLQJ
Ook in het benedenrivierengebied zullen zich kwalitatieve effecten kunnen voordoen die
vergelijkbaar zijn met die welke in het voorgaande voor Maas en Rijntakken werd beschreven.
Een bijkomend kwalitatief effect in het benedenrivierengebied is de toenemende indringing van
de zouttong vanuit de Noordzee en/of een verschuiving van de zout- en brakwatergrens
landinwaarts bij lage rivierafvoeren/stroomsnelheden in de zomerperiode (zie ook estuaria).
Van groot belang voor de uiteindelijke effecten van klimaatwijziging, zeespiegelrijzing en
bodemdaling op toekomstige situatie in het benedenrivierengebied, is het beheer van de
Haringvlietsluizen, die feitelijk functioneren als centraal sturingsmechanisme voor het gehele
benedenrivierengebied (zie kader).
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ZDWHUV\VWHHPEHKHHU�LQ�KHW�EHQHGHQULYLHUHQJHELHG

+HW�EHQHGHQULYLHUHQJHELHG�RI�1RRUGHOLMN�'HOWD�%HNNHQ��1'%��RPYDW�KHW�YRRUPDOLJH�HVWXDULXP�YDQ�5LMQ
HQ�0DDV��+HW�JHELHG�VWDDW�YLD�GH�1LHXZH�:DWHUZHJ�LQ�RSHQ�YHUELQGLQJ�PHW�GH�1RRUG]HH��+HW�]XLGHOLMN
GHHO�ZRUGW�GRRU�GH�+DULQJYOLHWVOXL]HQ�JHVFKHLGHQ�YDQ�GH�]HH��+HW�JHELHG�VWDDW�RQGHU�LQYORHG�YDQ�GH
JHWLMGHEHZHJLQJ�YDQ�GH�1RRUG]HH��%LM�ODDJZDWHU�UHLNW�GH�]RXWWRQJ�XLW�GH�1LHXZH�:DWHUZHJ�WRW�LQ�GH
+ROODQGVH�,-VVHO�
'H�+DULQJYOLHWVOXL]HQ�YRUPHQ�GH�µVWXXUNQRS¶�YRRU�GH�EHKHHUVLQJ�YDQ�KHW�ZDWHUV\VWHHP��%LM�ODJH
ULYLHUDIYRHUHQ�EOLMYHQ�GH�VOXL]HQ�JHVORWHQ��%LM�KRJHUH�GHELHWHQ�ZRUGHQ�GH�VOXL]HQ�LQ�PHHU�RI�PLQGHUH
PDWH�JHRSHQG��+HW�XLWJDQJVSXQW�LV�GH�ZDWHUEHZHJLQJ�]RGDQLJ�WH�VWXUHQ�GDW�GH�1LHXZH�:DWHUZHJ
WHQPLQVWH������0��VHF��DIYRHUW��RP�GH�]RXWLQGULQJLQJ�WHJHQ�WH�JDDQ��'RRU�KHW�DIVOXLWHQ�YDQ�GH
]HHDUPHQ�HQ�KHW�KXLGLJH�VOXLVEHKHHU�LV�GH�JHWLMGHVODJ�LQ�KHW�]XLGHOLMN�GHHO�YDQ�KHW�1'%�JHUHGXFHHUG
YDQ�FD����PHWHU�WRW�FD�������PHWHU��'H�]RHW�]RXW�JUDGLsQW�LV�GRRU�KHW�VSXLUHJLPH�VWHUN�WHUXJJHGURQJHQ�
'RRU�GH�VWHUN�YHUPLQGHUGH�VWURRPVQHOKHGHQ�]LMQ�ERYHQGLHQ�JURWH�KRHYHHOKHGHQ�YHURQWUHLQLJG�VOLE
DIJH]HW�LQ�GLW�GHHO�YDQ�KHW�1'%�
,Q�KHW�QRRUGHOLMN�GHHO�YDQ�KHW�1'%�LV�GH�JHWLMGHVODJ�PLQGHU�EHSHUNW�HQ�VWURRPRSZDDUWV�ODQJV�GH�/HN
QRJ�PHUNEDDU�WRW�ELM�+DJHVWHLQ��'RRU�KHW�JHYRHUGH�VOXLVEHKHHU�]LMQ�KLHU�HFKWHU�GH�JHPLGGHOGH
ODDJZDWHUVWDQGHQ�VWUXFWXUHHO�YHUKRRJG�PHW�HQNHOH�GHFLPHWHUV��WRW�PHHU�GDQ������PHWHU��'LW�KHHIW�LQ
DDQJUHQ]HQGH�UHJLRQDOH�ZDWHU\VWHPHQ���]RDOV�GH�$OEODVVHUZDDUG���YHUJDDQGH�FRQVHTXHQWLHV�JHKDG
YRRU��GH�LQULFKWLQJ�YDQ��GH�ZDWHUEHKHHUVLQJVV\VWHPHQ�
0RJHOLMNKHGHQ�YRRU�DOWHUQDWLHYH�VSXLSURJUDPPD¶V�WHQ�EHKRHYH�YDQ�HHQ�KHUVWHO�YDQ�GH
JHWLMGHEHZHJLQJ�LQ�%LHVERVFK�HQ�+DULQJYOLHW�]LMQ�PRPHQWHHO�LQ�RQGHU]RHN��(HQ�GHUJHOLMN�EHKHHU�]DO�RRN
OHLGHQ�WRW�HHQ�WRHQHPHQGH�]RXWLQGULQJLQJ�LQ�KHW�+DULQJYOLHW��'LW�NDQ�FRQVHTXHQWLHV�KHEEHQ�YRRU�GH
IXQFWLH�GLH�GLW�ZDWHUEHNNHQ�WHJHQZRRUGLJ�KHHIW�YRRU�GH�GULQNZDWHULQGXVWULH�HQ�GH�ZDWHUYRRU]LHQLQJ
YRRU�GH�ODQG��HQ�WXLQERXZ�
���������������������������������������������������������������������EURQ��:J��.OLPDDWYHUDQGHULQJ�HQ�%RGHPGDOLQJ���������H�D��

��� JHYROJHQ�YRRU�,-VVHOPHHUV\VWHHP

Het IJsselmeersysteem zoals hieronder behandeld bestaat uit de grote wateren in het ‘natte
hart’ en omvat naast het IJsselmeer, het Markermeer en de randmeren ook het Noordzeekanaal
en het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit uit zes deelsystemen samengestelde watersysteem wordt
voornamelijk gevoed door de IJssel (Rijnsysteem) en spuit overtollig water op de Waddenzee en
- via het Noordzeekanaal - op de Noordzee. Het IJsselmeersysteem speelt een essentiële rol bij
het waterbeheer in de ruime omgeving (zie kader). Veranderingen in het IJsselmeersysteem
kunnen daarom van vèrgaande invloed zijn op het waterbeheer in een groot deel van met name
West- en Noord-Nederland.

EHWHNHQLV�YDQ�KHW�,-VVHOPHHUV\VWHHP�YRRU�GH�ZDWHUYRRU]LHQLQJ

+HW�,-VVHOPHHUV\VWHHP�VSHHOW�HHQ�VOHXWHOURO�LQ�KHW�ZDWHUEHKHHU�YDQ�JURWH�GHOHQ�YDQ�8WUHFKW��1RRUG
+ROODQG��)OHYRODQG��)ULHVODQG��*URQLQJHQ��GHOHQ�YDQ�'UHQWH�HQ�2YHULMVVHO��(QHU]LMGV�OR]HQ�UHJLRQDOH
ZDWHUV\VWHPHQ�LQ�GH]H�ODQGVGHOHQ�HHQ�EHODQJULMN�GHHO�YDQ�KXQ�RYHUWROOLJ�ZDWHUEH]ZDDU�GLUHFW�RI
LQGLUHFW�RS�KHW�,-VVHOPHHUV\VWHHP��DQGHU]LMGV�]LMQ�JURWH�JHELHGHQ�DDQJHZH]HQ�RS�KHW
,-VVHOPHHUV\VWHHP�YRRU�GH�DDQYRHU�YDQ�VXSSOHWLHZDWHU�YRRU�SHLOEHKHHU�LQ�GURJH�SHULRGHQ�RI�YRRU
GRRUVSRHOLQJ�LQ�YHUEDQG�PHW�ELMYRRUEHHOG�YHU]LOWLQJVEHVWULMGLQJ��+LHUQDDVW�ZRUGW�DDQ�KHW
,-VVHOPHHUV\VWHHP�ZDWHU�RQWWURNNHQ�YRRU�GULQNZDWHUEHUHLGLQJ�
'H]H�IXQFWLHV�HQ�PHW�QDPH�GH�DIKDQNHOLMNKHLG�YDQ�JURWH�GHOHQ�YDQ�:HVW��HQ�1RRUG�1HGHUODQG�YDQ�KHW
,-VVHOPHHUV\VWHHP�YRRU�GH�ZDWHUYRRU]LHQLQJ��PDNHQ�KHW�,-VVHOPHHUV\VWHHP�YRRU�1HGHUODQG�YDQ
VWUDWHJLVFK�EHODQJ��9HUDQGHULQJHQ�LQ�GH�NHQPHUNHQ�YDQ�KHW�,-VVHOPHHUV\VWHHP�GLH�GH]H�IXQFWLH�YDQ
VWUDWHJLVFKH�RSSHUYODNWHZDWHUUHVHUYH�EHwQYORHGHQ��NULMJHQ�KLHUGRRU�HHQ�H[WUD�EHWHNHQLV�

YHUKRJLQJ�JHPLGGHOGH�ZLQWHUZDWHUVWDQGHQ�HQ�JURWHUH�NDQV�H[WUHPH�PHHUSHLOHQ
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Het IJsselmeersysteem zal als gevolg van zeespiegelrijzing en klimaatverandering te maken
krijgen met hogere gemiddelde waterstanden gedurende de winterperiode. Dit is het gevolg van
gemiddeld hogere rivierafvoeren èn uitvloeisel van een verminderde spuimogelijkheid door de
hogere zeewaterstanden. Het huidige winterpeil zal hierdoor, zonder aanpassing van de
bestaande kunstwerken (sluizen, gemalen), op termijn niet meer gehandhaafd kunnen worden.
Dit effect treedt eveneens op in het Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal die beide onderdeel
uitmaken van het IJsselmeersysteem. Bij een relatieve zeespiegelstijging van meer dan 30 tot
40 centimeter wordt de vrije lozing via de spuisluizen nagenoeg onmogelijk zonder ingrijpende
aanpassingen in het watersysteem zoals bemaling, structurele peilaanpassing, dijkverhoging
etc. (de Hoog, 1988).
Gedurende de winterperiode kunnen min of meer structureel hogere meerpeilen de
lozingmogelijkheden van aangrenzende regionale systemen negatief beïnvloeden. De effectieve
opvoerhoogte c.q. capaciteit van polder- en boezemgemalen wordt door de hoge meerpeilen
beperkt, waardoor in de achterliggende systemen sprake zal zijn van toenemende kansen op
wateroverlast (vergelijk Noord-Holland 1993).
De kans op extreme meerpeilen onder invloed van storm en/of harde wind, neemt door de
gemiddeld hogere winterwaterstanden toe.

YHUPLQGHULQJ�EXIIHUFDSDFLWHLW
Uit een eerste verkenning van de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor het
IJsselmeer (Buiteveld & Middelkoop, 1997) en een op verzoek van de raad door RIZA/RWS
uitgevoerde nadere berekening van mogelijke veranderingen in de waterbalans van het
IJsselmeersysteem onder invloed van veranderende IJssel-aanvoeren (Buiteveld & van Hoorn,
1997) blijkt dat de totale watervraag gedurende de zomerperiode in de toekomst steeds vaker
de totale wateraanvoer zal benaderen. In warme en droge perioden vergelijkbaar met ’76 - ’77
zal de totale onttrekkingsbehoefte de aanvoer zelfs kunnen overschrijden. Dit zal kunnen leiden
tot peil-onderschrijdingen in het IJsselmeersysteem. Bij deze eerste verkenningen zijn niet alle
mogelijke variabelen in de beschouwing betrokken; zo is bijvoorbeeld geen rekening gehouden
met extra watervraag ter bestrijding van de toenemende verzilting in aangrenzende
poldersystemen en is de verdeling van de rivierafvoer tussen de IJssel en de overige Rijntakken
als vaststaand gegeven aangemerkt. Evenmin is gerekend met andere mogelijke
nevenverschijnselen van eventuele klimaatverandering zoals een potentiële extra (aanvullende)
watervraag vanuit regionale systemen die hun suppletiewater thans geheel of gedeeltelijk
betrekken van in de toekomst mogelijk verziltende bronnen (Haringvliet, Nieuwe
Waterweg/Hollandse IJssel). Het lijkt daarom gerechtvaardigd te concluderen dat in de toekomst
de kans op een totale watervraag die groter is dan de totale wateraanvoer zal toenemen. Indien
een dergelijke onbalans tussen watervraag en wateraanvoer langer aanhoudt kan de
buffercapaciteit van de totale zoetwaterreserve in het systeem zover afnemen dat de
onttrekkingen beperkt moeten worden. Dat zou grote gevolgen hebben voor het waterbeheer in
regio’s die voor hun watervoorziening van deze reserves afhankelijk zijn (zie par. 3.5  regionale
systemen laag Nederland). Een dergelijke ontwikkeling zou bovendien de drinkwaterbereiding uit
IJsselmeerwater onder druk zetten.

NZDOLWDWLHYH�HIIHFWHQ
Bij gelijkblijvende belasting met effluenten zal met name in drogere perioden met lage
rivieraanvoer de waterkwaliteit onder druk komen te staan. Door de stijgende jaargemiddelde
(water)temperatuur zal de kans op eutrofiëringsverschijnselen hierbij toenemen.

��� JHYROJHQ�YRRU�UHJLRQDOH�ZDWHUV\VWHPHQ�KRRJ�1HGHUODQG

Onder hoog Nederland wordt hier verstaan de fysisch-geografische regio’s ‘hogere
zandgronden’ en ‘Heuvelland’. Beide regio’s bestaan uit overwegend door neerslag gestuurde,
grondwaterafhankelijke systemen. Beekstelsels en kleine rivieren vormen daarbinnen de
belangrijkste oppervlaktewatersystemen.
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WRHQHPHQGH�G\QDPLHN�JURQG��HQ�RSSHUYODNWHZDWHUVWDQGHQ
De voorspelde toename van de neerslag gedurende het winterhalfjaar zal op de hogere
zandgronden over het algemeen leiden tot  hogere voorjaarsgrondwaterstanden. De verwachte
stijging bedraagt omstreeks 2050 meer dan 5 cm. (Wg. Klimaatverandering en bodemdaling,
1997). Hoewel er ook gedurende de zomerperiode sprake is van een geringe netto toename van
de neerslag zal er door de toename van de potentiële verdamping, de toenemende wegzijging
(zie onder) en het lokale karakter van de zomerse buien met name in de inzijggebieden sprake
kunnen zijn toenemende watertekorten. In het algemeen zal de grondwaterdynamiek en het
verschil tussen de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand hierdoor toenemen.

HURVLH�HQ�ZDWHURYHUODVW�ELM�KHYLJH�EXLHQ
De toenemende intensiteit van buien kan (lokaal) de risico’s van periodieke wateroverlast
vergroten. Vooral in beeksystemen kan dit leiden tot toenemende afvoerpieken die frequentere
inundaties van beekdalen zullen kunnen veroorzaken. In andere laaggelegen gebieden kan door
stagnerend grond- en oppervlaktewater bij hevige neerslag eveneens wateroverlast ontstaan.
Met name in verstedelijkt gebied met ‘van nature’ hogere grondwaterstanden en/of
kwelpotenties kan dit periodiek tot problemen leiden (vergelijk Hengelo-Enschede).
Erosiegevoelige lössbodems in het Heuvelland lopen door het vaker voorkomen van hevige
buien meer gevaar voor erosie. Vooral grootschalige percelen op steilere hellingen kunnen
hiervan schade ondervinden. Erosie gaat ten koste van de bewerkbaarheid, opbrengst en
(uiteindelijk) ook de bodemvruchtbaarheid van het land.

WRHQHPHQGH�LQWHQVLWHLW�YDQ�JURQGZDWHUVWURPHQ��NZHO�HQ�ZHJ]LMJLQJ�
Door de veranderingen in neerslag, verdamping en bodemhoogteligging zal de intensiteit van
(grond)waterstromen toenemen: op de langere termijn komt dit onder meer tot uiting in meer
wegzijging in infiltratiegebieden en meer kwel in de kwelgebieden (Vermulst e.a. in prep; Wg.
Klimaatverandering en bodemdaling, 1997). De kans op periodieke verdroging, met name in de
infiltratiegebieden, dan wel vernatting (in kwelgebieden) neemt hierdoor toe.

NZDOLWDWLHYH�HIIHFWHQ
Met name op de overgangen van hoog naar laag, in beekdalen en andere laagten kunnen
veranderingen in de intensiteit van grondwaterstromen leiden tot veranderingen in de
stijghoogten van het ondiepe grondwater. Als gevolg hiervan kunnen nutriënten en eventueel
aanwezige (organische micro)verontreinigingen ge(im)mobiliseerd worden. Periodiek hogere
grondwaterstanden vergroten bijvoorbeeld de kans op fosfaatuitspoeling uit fosfaatverzadigde
bodems. Anderzijds werken hogere grondwaterstanden denitrificatie in de hand, waardoor er
minder nitraatuitspoeling naar het (diepere) grondwater plaatsvindt.
Periodieke wateroverlast in stedelijke gebieden door een toenemende buienintensiteit kan leiden
tot een verhoging van de overstortfrequentie van rioolwatersystemen. Het overstorten van
rioolsystemen heeft belangrijke negatieve effecten op de kwaliteit van het ontvangende
oppervlaktewater en de betreffende onderwaterbodems (Wg. Aanpak riooloverstorten, 1998).

��� JHYROJHQ�YRRU�UHJLRQDOH�ZDWHUV\VWHPHQ�ODDJ�1HGHUODQG

Onder laag Nederland wordt hier verstaan de fysisch-geografische regio’s ‘laagveen’ (incl.
plassen en droogmakerijen) en ‘zeekleigebied’. Het betreft relatief vlakke gebieden, ingericht als
polders en veelal voorzien van boezemsystemen. Door hun lage ligging zijn deze gebieden sterk
afhankelijk van het oppervlaktewaterbeheer en daarom altijd voorzien van een zeer
gedetailleerde waterhuishoudkundige inrichting.

WRHQDPH�ZDWHUEH]ZDDU�HQ�JHELHGVDIYRHU
Als gevolg van de verwachte bodemdaling, zeespiegelrijzing en klimaatverandering zal het
waterbezwaar in de polders en droogmakerijen van laag-Nederland toenemen. Dit resulteert in
gemiddeld 10 tot lokaal 20% grotere gebiedsafvoeren omstreeks 2050 (Wg. Klimaatverandering
en bodemdaling, 1997). De omvang van piekafvoeren zal naar verwachting eveneens



38

toenemen. Deze toename is naar schatting evenredig met de toename van extreme neerslag in
de winterperiode. In deze periode is door de van nature hogere grondwaterstanden de
bergingscapaciteit van de holocene bodem namelijk minimaal, terwijl de omvang van de
(extreme) neerslag maximaal is. Het  risico van (zeer) hoge grond- en oppervlaktewaterstanden
bij extreme weersomstandigheden kan worden vergroot door verminderde afvoermogelijkheden
ten gevolge van hoge buitenwaterstanden. Deze situatie kan zich zowel voordoen bij vrije lozing
op zee (Friese boezem) als bij bemaling op buitenwater (rivieren, IJsselmeer). Onderzoek naar
de gevolgen van zeespiegelrijzing en bodemdaling op de waterbeheersing in Friesland heeft
uitgewezen dat bij een zeespiegelrijzing van circa 30 cm. de spuicapaciteit van de Friese
boezem op de Waddenzee wordt beperkt met 10 tot 20%. (Waterschap Friesland, 1997).
Ook op meer lokale schaal (polderniveau) kan dit verschijnsel zich voordoen, wanneer er sprake
is van tijdelijk extreem hoge boezemwaterstanden. De kans daarop neemt toe omdat veel
polder- en boezemsystemen maar over beperkte reserves qua bergingscapaciteit beschikken.
Bij extreme neerslag zullen zich daardoor vaker situaties gaan voordoen waarin de inliggende
polders hun waterbezwaar niet meer kunnen of mogen lozen. Dit kan aanleiding geven tot
wateroverlast, zoals in 1993 in Noord Holland (zie ook par. 3.3).

WRHQHPHQGH�NDQV�RS�SHULRGLHNH�ZDWHUWHNRUWHQ
Bij de bestaande waterhuishoudkundige inrichting is een groot deel van laag Nederland voor zijn
watervoorziening in het hydrologisch zomerhalfjaar geheel of grotendeels afhankelijk  van de
grote rivieren en het IJsselmeersysteem. Deze omstandigheid kan in toekomstige situaties met
frequenter voorkomende lage tot extreem lage rivierafvoeren aanleiding geven tot tekorten aan
suppletiewater voor peilbeheer, verziltings- of eutrofiëringsbestrijding. Dit kan - afhankelijk van
de lokale systeemkenmerken - aanleiding geven tot een scala aan problemen in de sfeer van
verdroging, verzilting, algenbloei, zuurstofloosheid en dergelijke.

NZDOLWDWLHYH�HIIHFWHQ
Een stijging van de jaargemiddelde (water)temperatuur en periodieke tekorten aan
suppletiewater kunnen aanleiding geven tot toenemende waterkwaliteitsproblemen in
oppervlaktewatersystemen. Ook�sterker fluctuerende grond- en oppervlaktewaterstanden en
periodiek toenemende neerslagoverschotten kunnen hieraan bijdragen door vergroting van de
mobiliteit van nutriënten en/of (organische micro)verontreinigingen in overbemeste of anderszins
verontreinigde bodems. Door de veelal hoge voedselrijkdom, de geringe waterdiepte en de
fysisch-chemische eigenschappen van organische veenbodems, zijn met name geëutrofieerde
stilstaande open wateren (sloten, vaarten, plassen en meren) in de regio ‘laagveen’ extra
kwetsbaar voor deze verschijnselen. De risico’s nemen vooral toe wanneer er tekorten aan
suppletiewater ontstaan waardoor doorspoeling ten behoeve van het kwaliteitsbeheer
onvoldoende kan plaatsvinden. Problemen zijn vooral te verwachten met fosfaat (uit- en
afspoeling, nalevering vanuit onderwaterbodems) en stikstof- en zwavelverbindingen (kans op
nitriet en sulfidevergiftiging). Ook andere verschijnselen zoals zuurstofgebrek en botulisme
zullen zich eerder en vaker kunnen manifesteren.

YHU]LOWLQJ
Een belangrijk effect van klimaatverandering is de toenemende kans op verzilting van grond- en
oppervlaktewateren. Daarbij is van groot belang dat dit verschijnsel doorgaans geen direct
gevolg is van een toenemende zoute kwel onder invloed van de huidige zeespiegelrijzing en
bodemdaling (zie kader).
De belangrijkste oorzaken zijn:
− de onder invloed van het bestaande waterbeheer en de bodemdaling ‘autonoom’

toenemende invloed van het van nature aanwezige zout of brak grondwater in diepe polders
en droogmakerijen op de waterkwaliteit van polder- en boezemsystemen, en

− de toenemende verzilting van het buitenwater (rivierwater) bij de inlaatpunten van regionale
(boezem)systemen.
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Als gevolg van deze indirecte verzilting van de boezemsystemen zullen de hiervan afhankelijke
polderwateren steeds vaker te maken krijgen met verhoogde chloridegehalten van het
suppletiewater.

PHFKDQLVPHQ�YDQ�YHU]LOWLQJ

5HODWLHYH�]HHVSLHJHOVWLMJLQJ�OHLGW�WRW�HHQ�JURWHU�SRWHQWLDDOYHUVFKLO�WXVVHQ�GH��]HH�HQ�KHW�JURQG��HQ
RSSHUYODNWHZDWHU�LQ�GH�ODJHU�JHOHJHQ�SROGHUJHELHGHQ��$OV�JHYROJ�KLHUYDQ�LV�HU�LQ�WKHRULH�VSUDNH�YDQ
HHQ�WRHQDPH�YDQ�GH�]RXWH�NZHOVWURRP�YLD�RQGHUJURQGVH�VWURRPEDQHQ�QDDU�GH�SROGHUV�HQ
GURRJPDNHULMHQ��'H�ZHUNHOLMNH�RPYDQJ�YDQ�GH]H�NZHOVWURRP�LV�HFKWHU�VWHUN�DIKDQNHOLMN�YDQ�GH
JHRORJLVFKH�RSERXZ�YDQ�KHW�ERGHPSURILHO��KHW�DDQZH]LJH�SRWHQWLDDOYHUVFKLO�HQ�GH�DIVWDQG�YDQ�GH
SROGHUJHELHGHQ�WRW�GH�]HH��9DQZHJH�GH�DDQZH]LJH�YHUVFKLOOHQ�LQ�GH]H�WHUUHLQNHQPHUNHQ�NDQ�GH
RPYDQJ�HQ�EHWHNHQLV�YDQ�GLW�YHUVFKLMQVHO�YDQ�SODDWV�WRW�SODDWV�VWHUN�YHUVFKLOOHQ��0RGHOEHUHNHQLQJHQ
YDQ�GH�SRWHQWLsOH�WRHQDPH�YDQ�]RXWH�NZHO�YDQXLW�KHW�GLHSHUH�JURQGZDWHU�DOV�JHYROJ�YDQ
]HHVSLHJHOULM]LQJ��JHGXUHQGH�GH�NRPHQGH����WRW�����MDDU�LQ�9RRUQH�3XWWHQ��3RVWPD�HW�DO��������HQ�LQ
GH�.RS�YDQ�1RRUG�+ROODQG��YDQ�'DP��������2XGH�(VVLQN�HW�DO��������ZLM]HQ�RS�YHUZDDUORRVEDUH
KRHYHHOKHGHQ��$OV�EHODQJULMNVWH�YHUNODULQJ�YRRU�GLW�YHUVFKLMQVHO�ZRUGW�LQ�EHLGH�VWXGLHV�JHZH]HQ�RS�GH
VWHUN�YHUWUDDJGH�GRRUZHUNLQJ�YDQ�]HHVSLHJHOULM]LQJ�RS�GH�]RXWH�NZHO�LQ�KHW�DFKWHUODQG�DOV�JHYROJ�YDQ
GH�ODJH�VWURRPVQHOKHGHQ��]RZHO�KRUL]RQWDDO�DOV�YHUWLFDDO��YDQ�KHW�GLHSHUH�JURQGZDWHU��2PGDW�GH
]HHVSLHJHOULM]LQJ�]HOI�RRN�QDLMOW�ELM�GH�HYHQWXHOH�NOLPDDWYHUDQGHULQJ�ZRUGW�YRRU�HHQ�PHUNEDDU�YHU]LOWHQG
HIIHFW�YDQXLW�KHW�GLHSH�JURQGZDWHU�JHUHNHQG�PHW�WHUPHQ�YDQ�HHXZHQ��2XGH�(VVLQN���������6OHFKWV
LQGLHQ�HU�VSUDNH�LV�YDQ�HHQ�VPDOOHU�GXLQJHELHG�PHW�HHQ�EHSHUNWH�]RHWZDWHUEHUJLQJ�HQ�HHQ�JRHG
GRRUODWHQGH�ERGHPRSERXZ�]RX�HU�ELQQHQ�HQNHOH�GHFHQQLD�HHQ�DDQZLMVEDUH�WRHQDPH�YDQ�]RXWH�NZHO
NXQQHQ�RSWUHGHQ�LQ�RI�YODN�DFKWHU�GH�ELQQHQGXLQUDQG��YDQ�'DP���������(HQ�]HOIGH�HIIHFW�NDQ
ZDDUQHHPEDDU�]LMQ�ELM�ORNDOH�NZHOVWURPHQ�ZDDU�ODJHU�OLJJHQGH�SROGHUJHELHGHQ�GLUHFW�JUHQ]HQ�DDQ�EUDN
RI�]RXW�EXLWHQZDWHU��E�Y��KHW�1RRUG]HHNDQDDO��

'H�RRU]DDN�YDQ�GH�EHVWDDQGH�YHU]LOWLQJ�LQ�:HVW��HQ�1RRUG�1HGHUODQG�LV�YHHOHHU�JHOHJHQ�LQ
DQWURSRJHQH�LQJUHSHQ�XLW�YHUOHGHQ�HQ�KHGHQ��$OV�JHYROJ�YDQ�GH�RQWVWDDQVJHVFKLHGHQLV�YDQ�GH�NOHL��HQ
YHHQJHELHGHQ�DFKWHU�GH�ELQQHQGXLQUDQG�LV�RS�WDO�YDQ�SODDWVHQ�FKORULGHULMN�JURQGZDWHU�LQ�GH
RQGHUJURQG�DDQZH]LJ��'RRU�KHW�YHUYHQHQ�HQ�YHUYROJHQV�GURRJPDOHQ�YDQ�GURRJPDNHULMHQ�HQ
ERGHPGDOLQJ�WHQ�JHYROJH�YDQ�DQGHUVRRUWLJH�LQJUHSHQ��LV�KHW�PDDLYHOG�GLFKWHUELM�GLW�FKORULGHULMNH
JURQGZDWHU�NRPHQ�WH�OLJJHQ��'H�ERGHPODDJ�ZDDULQ�YDQ�RRUVSURQJ�HHQ�]RHWZDWHUYRRUUDDG�DDQZH]LJ
ZDV��NRQ�]LMQ���LV�KLHUGRRU�VWHUN�LQ�RPYDQJ��GLNWH��EHSHUNW��+HW�PHGH�GRRU�]HHVSLHJHOULM]LQJ�HQ
ERGHPGDOLQJ�YHUJURWH�SRWHQWLDDOYHUVFKLO�OHLGW�LQ�GHUJHOLMNH�VLWXDWLHV�WRW�WRHQHPHQGH�VWLMJKRRJWHQ�YDQ
KHW�RQGLHSH��FKORULGHULMNH�JURQGZDWHU��'RRU�HHQ�YRRU�GH�ODQGERXZ�RSWLPDOH�RQWZDWHULQJ�YDQ�GH
EHWUHIIHQGH�SROGHUV�HQ�GURRJPDNHULMHQ�LV�GH�RPYDQJ�YDQ�GH�]RHWZDWHUEXIIHU�LQ�KHW�V\VWHHP�QRJ�YHUGHU
EHSHUNW��,Q�GH�ZLQWHUSHULRGH�ZRUGW�QDXZHOLMNV�HHQ�]RHWZDWHUUHVHUYH�RSJHERXZG��WHUZLMO�KHW�V\VWHHP
RRN�GH�UHVW�YDQ�KHW�MDDU�YROOHGLJ�JHULFKW�LV�RS�KHW�DIYRHUHQ�YDQ�µRYHUWROOLJ¶���]RHW��KHPHOZDWHU��0HW
QDPH�LQ�GLHSH�GURRJPDNHULMHQ�NXQQHQ�KLHUGRRU���DO�GDQ�QLHW�SHULRGLHN���VLWXDWLHV�RQWVWDDQ�ZDDULQ�KHW
FKORULGHULMNH�JURQGZDWHU�LQ�FRQWDFW�NRPW�PHW�KHW�RSSHUYODNWHZDWHU��ZDDUGRRU�HU�VSUDNH�LV�YDQ�YHU]LOWLQJ�
'LW�YHUVFKLMQVHO�LV�UHHGV�GHFHQQLD�EHNHQG�XLW�GLHSH�GURRJPDNHULMHQ�]RDOV�GH�SROGHU�0LMGUHFKW��/RNDDO
ZRUGW�GLW�HIIHFW�QRJ�YHUGHU�YHUVWHUNW�GRRUGDW�ELMYRRUEHHOG�ELM�ERXZZHUN]DDPKHGHQ�DIVOXLWHQGH�NOHLODJHQ
LQ�GH�RQGHUJURQG�ZRUGHQ�GRRUEURNHQ��ZDDUGRRU�GH��]RXWH��NZHO�LQWHQVLWHLW�DDQ]LHQOLMN�NDQ�WRHQHPHQ�
'H�RSWUHGHQGH�YHU]LOWLQJ�ZRUGW�GRRUJDDQV�EHVWUHGHQ�GRRU�KHW�GRRUVSRHOHQ�YDQ�GH�ORNDOH
SROGHUV\VWHPHQ�PHW�µ]RHW¶�ERH]HPZDWHU��'LW�KHHIW�XLWHLQGHOLMN�HFKWHU�WRW�JHYROJ�GDW�RRN�KHW�FKORULGH�
JHKDOWH�YDQ�GLH�ERH]HPZDWHUHQ�JDDW�WRHQHPHQ��ZDW�ZHHU�RS�DQGHUH�SODDWVHQ�LQ�KHW�UHJLRQDOH�V\VWHHP
WRW�SUREOHPHQ�DDQOHLGLQJ�NDQ�JHYHQ��'H]H�LQGLUHFWH�YRUP�YDQ�YHU]LOWLQJ�LV�ELMYRRUEHHOG�DDQ�GH�RUGH�LQ
GH�%ROOHQVWUHHN��2RN�HOGHUV�ELQQHQ�XLWJHVWUHNWH�ERH]HPV\VWHPHQ�NDQ�HHQ�GHUJHOLMNH�YRUP�YDQ
LQGLUHFWH�YHU]LOWLQJ�YLD�GH�UHJXOLHUH�ZDWHUEHKHHUVLQJ�ELMGUDJHQ�DDQ�NZDOLWHLWVSUREOHPHQ�LQ�ORNDOH
ZDWHUV\VWHPHQ�

5HJLRQDOH�V\VWHPHQ�LQ�=XLGZHVW��HQ�:HVW�1HGHUODQG�GLH�KXQ�ZDWHU�EHWUHNNHQ�XLW�KHW
EHQHGHQULYLHUHQJHELHG��]XOOHQ�ERYHQGLHQ�JHFRQIURQWHHUG�ZRUGHQ�PHW�SHULRGLHN�WRHQHPHQGH��NDQV�RS�
YHU]LOWLQJ�YDQ�KHW�ZDWHUV\VWHHP�YDQ�ZDDUXLW�VXSSOHWLHZDWHU�LQJHODWHQ�ZRUGW��'LW�YRUPW�ELMYRRUEHHOG�DO
HHQ�SHULRGLHN�WHUXJNHUHQG�SUREOHHP�YRRU�GH�ZDWHUYRRU]LHQLQJ�YDQ�KHW�+RRJKHHPUDDGVFKDS�5LMQODQG
YDQXLW�GH�+ROODQGVH�,-VVHO�ELM�*RXGD��%LM�ODJH�ULYLHUDIYRHUHQ�UHLNW�GH�YHU]LOWLQJ�YDQXLW�GH�1LHXZH
:DWHUZHJ�DO�WRW�DDQ�GLW�SXQW��ZDDUGRRU�KHW�LQ�5LMQODQGV�ERH]HP�LQ�WH�ODWHQ�ZDWHU�DO�HHQ�KRJHU
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FKORULGHJHKDOWH�KHHIW�GDQ�YRRU�HHQ�DDQWDO�JHEUXLNVIXQFWLHV��VLHUWHHOW��EROOHQFXOWXXU��HOGHUV�LQ�KHW
EHKHHUVJHELHG�YDQ�5LMQODQG�JHZHQVW�ZRUGW�
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� EHWHNHQLV�YDQ�YRRUVSHOGH�YHUDQGHULQJHQ�YRRU�KHW�/19�EHOHLG

GH�YRRUVSHOGH�YHUDQGHULQJHQ�LQ�NRUW�EHVWHN

In hoofdstuk 2 van dit advies heeft de raad geïnventariseerd welke veranderingen in
klimaat en bodembeweging zich de komende eeuw in Noordwest Europa en in het
bijzonder in Nederland zouden kunnen gaan manifesteren.
De belangrijkste mogelijke veranderingen in de NOLPDWRORJLVFKH�RPVWDQGLJKHGHQ in
Nederland zijn kort samengevat:
• stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer
• stijging van de jaargemiddelde temperatuur, vooral merkbaar in zachtere winters
• toenemende neerslag, vooral in het hydrologisch winterhalfjaar
• toenemende kans op periodieke verdroging, met name in de zomer.

De KRRJWHOLJJLQJ van de Nederlandse bodem vertoont de volgende ontwikkeling:
• daling van maaiveldhoogte in holocene bodems, vooral in West- en Noord-Nederland
• (relatieve) stijging van de maaiveldhoogte in pleistocene gebieden, met name in Oost-

en Zuidoost-Nederland
• wijziging en/of versterking van het reliëf in holocene bodems
• extra bodemdaling door verzakkingen in de ondergrond bij van zout- of gaswinningen.

Langs de Nederlandse kust wordt een versnelde ]HHVSLHJHOULM]LQJ verwacht.
De prognoses zijn:
• omstreeks 2050 een relatieve zeespiegelrijzing van circa 25 cm. t.o.v. 1990, en
• omstreeks 2100 een relatieve zeespiegelstijging van circa 60 cm. t.o.v. 1990.

��� GRRUZHUNLQJ�QDDU�ZDDUGHQ�HQ�IXQFWLHV�LQ�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG

De in de hoofdstukken 2 en 3 beschreven veranderingen in klimatologische omstandigheden en
hun gevolgen voor hoogteligging/reliëf en land-watersystemen, hebben - ieder voor zich of in
combinatie met elkaar - direct en indirect, meer of minder ingrijpende gevolgen voor de
waarden3 en functies in het landelijk gebied.

GLUHFWH�EHwQYORHGLQJ
De directe beïnvloeding van waarden en functies in het landelijk gebied vindt vooral plaats door
de effecten van toenemende CO2-concentraties en de stijgende jaargemiddelde temperatuur op
levende organismen, met name planten. De gevolgen van deze algemeen optredende
verschijnselen voor de verschillende waarden en functies zal de raad hieronder in paragraaf 4.2
nader toelichten.

LQGLUHFWH�EHwQYORHGLQJ
De indirecte beïnvloeding van de waarden en functies vindt voornamelijk plaats via
veranderingen in het functioneren van land- en watersystemen. Om deze reden heeft de raad
deze veranderingen per type land- en watersysteem beschreven in hoofdstuk 3. Omdat deze
systemen veelal regionaal bepaald zijn en onderling sterk kunnen verschillen, variëren ook de
gevolgen en de betekenis van veranderingen voor de waarden en functies in het landelijk gebied
per systeem/fysisch-geografische regio. Een nadere analyse van dit type veranderingen in
relatie tot de functievervulling van het landelijk gebied zal de raad daarom per
watersysteem/regio uitwerken in de paragrafen 3 tot en met 7 van dit hoofdstuk.
                                                     
3 2QGHU� µZDDUGHQ¶� YHUVWDDW� GH� UDDG� GH� DDUGNXQGLJH�� ODQGVFKDSSHOLMNH�� FXOWXXUKLVWRULVFKH� �DUFKHRORJLVFKH�� HQ

QDWXXUZHWHQVFKDSSHOLMNH�ZDDUGHQ� LQ�KHW� ODQGHOLMN�JHELHG�GLH� ��RRN� ORV�YDQ�HQLJH�VHFWRUDOH� � IXQFWLH�WRHNHQQLQJ� �� � DOV

FROOHFWLHI�JRHG�HQ�RI�YDQZHJH�KXQ�LQWULQVLHNH�ZDDUGH��]RUJ�YDQ�GH�PDDWVFKDSSLM�F�T��GH�RYHUKHLG�EHKRHYHQ�
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EHwQYORHGLQJ�GRRU�DQWURSRJHQH�UHDFWLHV
Van een geheel andere orde, maar vaak zeker zo belangrijk, zijn de gevolgen van de
maatregelen die de maatschappij geneigd is te nemen in reactie op bepaalde veranderingen in
land-watersystemen of andere, ogenschijnlijk beheersbare omgevingsfactoren. Van oudsher zijn
Nederlanders geneigd met cultuurtechnische of waterhuishoudkundige ingrepen eventuele
nadelige consequenties van bepaalde veranderingen (vaak het resultaat van eerdere ingrepen)
in land-watersystemen te FRUULJHUHQ�door wijzigingen in de inrichting of de waterbeheersing�
Traditionele voorbeelden hiervan in de sfeer van dit advies zijn het aanleggen of verhogen van
dijken tegen dreigend overstromingsgevaar, het dieper ontwateren bij maaivelddaling (door
ontwatering!) in veengebieden en het beregenen met opgepompt grondwater bij verdroging.
Veelal gaat het hierbij om korte termijn-‘oplossingen’ die niet alleen het karakter hebben van
symptoombestrijding maar even zo vaak bijdragen aan een verhoogde kwetsbaarheid of zelfs
een verdere ontwrichting van het systeem.
Het besef dat dergelijke traditionele reacties vaak geen werkelijke oplossing van het probleem
vormen begint de laatste jaren in steeds bredere kring duidelijk te worden4. Desalniettemin is
nog geen echte omslag in denken en handelen merkbaar, niet in de laatste plaats omdat
werkelijk duurzame oplossingen ingrijpende aanpassingen vergen in bestaande vormen van
inrichting en beheer, maar soms ook in functietoekenning en gebruik. Het lijkt daarom
onvermijdelijk dat dergelijke traditionele korte termijn-reacties zich ook in de toekomst zullen
blijven voordoen als het gaat om het ‘oplossen’ van knelpunten die ontstaan onder invloed van
klimaatverandering of bodemdaling.
Voor het beoordelen van de gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling voor de functies
en waarden van het landelijk gebied is het goed zich van dit beïnvloedingsmechanisme bewust
te zijn. Bovendien moet men zich realiseren dat de omvang en de betekenis van de mogelijk
aanstaande veranderingen mede worden bepaald door dergelijke antropogene ingrepen uit
heden en verleden.

DOJHPHHQ�RSWUHGHQGH�HQ�UHJLR�VSHFLILHNH�HIIHFWHQ
De belangrijkste effecten van klimaatverandering en bodemdaling op de waarden en functies in
het landelijk gebied kunnen worden onderscheiden in:

1. DOJHPHHQ�RSWUHGHQGH�HIIHFWHQ van de toenemende CO2-concentraties in de atmosfeer en de
stijging van de jaargemiddelde temperatuur, en

 
2. UHJLR�VSHFLILHNH�HIIHFWHQ van veranderingen in land- en watersystemen onder invloed van

veranderingen in neerslagpatronen, grondwaterstromen, karakterverandering van
riviersystemen, zeespiegelrijzing en dergelijke  Deze veranderingen in omgevingsfactoren
verschillen per (fysisch-geografische) regio en per type watersysteem (zie hoofdstuk 3).

In de navolgende paragraaf zal de raad eerst de algemene effecten van hogere CO2-
concentraties en temperatuurstijging beschrijven, met inbegrip van de meer sector-specifieke
consequenties daarvan. In de paragrafen 4.3 tot en met 4.7 worden vervolgens de gevolgen van
de regio-specifieke effecten voor de waarden en functies in de verschillende regio’s
beschreven5.
Deze beschrijving vormt de basis voor een beleidsmatige ‘waardering’ van de mogelijke
veranderingen en voor een verdere uitwerking van mogelijke beleidsstrategieën en
oplossingsrichtingen in hoofdstuk 6 en 7.

                                                     
4 2S�GH�EHWHNHQLV�YDQ�GH]H�EHZXVWZRUGLQJ�HQ�GH�QRRG]DDN�RP�RS�HHQ�DQGHUH��PHHU�VWUXFWXUHOH�ZLM]H�RS�GHUJHOLMNH

YHUDQGHULQJHQ�WH�DQWLFLSHUHQ�]DO�GH�UDDG�LQ�KRRIGVWXN���QDGHU�LQJDDQ�

5 ,Q� GH� EHVFKULMYLQJ� ZRUGHQ� DOOHHQ� GH� ZDDUGHQ� HQ� IXQFWLHV� EHVFKUHYHQ� ZDDUYRRU� UHOHYDQWH� YHUDQGHULQJHQ� ]LMQ� WH
YHUZDFKWHQ�� YRRU� QLHW� JHQRHPGH� IXQFWLHV� OLMNHQ� GH� HYHQWXHOH� YHUDQGHULQJHQ� YRRUDOVQRJ� QLHW� RI� QDXZHOLMNV� YDQ

EHWHNHQLV�
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��� DOJHPHQH�HIIHFWHQ�YDQ�&2��WRHQDPH�HQ�WHPSHUDWXXUVWLMJLQJ

YHUDQGHUHQGH�SHUVSHFWLHYHQ�YRRU�OHYHQGH�RUJDQLVPHQ
De toenemende concentraties van de CO2 in de atmosfeer en de stijgende jaargemiddelde
temperatuur vormen naar wordt aangenomen de motor van verschillende andere veranderingen
in klimatologische omstandigheden en daarmee samenhangende abiotische kenmerken van
land en watersystemen. Zij hebben echter ook directe effecten op levende organismen, met
name planten.
Temperatuur en CO2-concentratie beïnvloeden onder andere de groei, de groeisnelheid, de
concurrentiekracht en daarmee de onderlinge verhoudingen van soorten, de samenstelling van
vegetaties en levensgemeenschappen. Toenemende CO2-concentraties en een stijgende
jaargemiddelde temperatuur beïnvloeden daarmee direct en indirect de elementaire (rand)voor-
waarden respectievelijk perspectieven voor landbouwgewassen, houtopstanden en meer of
minder natuurlijke ecosystemen.
Het feit dat de CO2-toename een mondiaal verschijnsel is, dat alleen via een ingrijpend, in
internationaal verband toegepast emissie-beperkend beleid substantieel kan worden beperkt,
maakt de kans op een spoedige afname van de CO2-concentraties in de atmosfeer gering. Dit
bleek nog eens duidelijk tijdens de recent gehouden klimaatconferentie in Kyoto. Daarmee is dit
fenomeen van grote betekenis voor de bestaande èn toekomstige waarden en functies van het
landelijk gebied.

PLOLHX�HIIHFWHQ
* Stijging van de jaargemiddelde temperatuur leidt tot een versnelde afbraak van organisch
materiaal. Bij deze versnelde mineralisatie komt niet alleen CO2 vrij, maar kunnen - met name in
venige bodems - ook aanzienlijke hoeveelheden fosfor (P) en stikstof (N) beschikbaar komen
als voedingsstof voor de plantengroei. Vanuit de landbouw wordt dit bemestende effect positief
gewaardeerd, in het natuurbeheer wordt deze vorm van verrijking daarentegen negatief
gewaardeerd. Afhankelijk van de lokale situatie kan een groter of kleiner deel van deze
nutriënten uit- en/of afspoelen naar grond- en oppervlaktewater, hetgeen ongunstige gevolgen
kan hebben voor de waterkwaliteit (Hendriks, 1992).
* Stijging van de jaargemiddelde temperatuur leidt bovendien tot een stijging van de gemiddelde
oppervlaktewatertemperatuur. In voedselrijke omstandigheden kan dit eerder, vaker en
langduriger aanleiding geven tot eutrofiëringsverschijnselen zoals algenbloei, zuurstofloosheid
en dergelijke. Met name in langzaam stromende en/of stilstaande zoete wateren kunnen
hierdoor gedurende de zomerperiode in toenemende mate kwaliteitsproblemen gaan ontstaan.
Afhankelijk van de lokale omstandigheden kan dit belangrijke gevolgen hebben voor de
functievervulling van deze wateren voor onder andere landbouw, natuur, (water)recreatie en
visserij.

VSHFLILHNH�FRQVHTXHQWLHV�YRRU�GH�VHFWRUHQ�YDQ�KHW�/19�EHOHLG
In het verlengde van deze algemeen optredende effecten op het (a)biotische milieu moet
rekening gehouden worden met de volgende potentiële gevolgen per sector: landbouw, natuur,
bosbouw, recreatie en visserij.

ODQGERXZ
* Voor de landbouw in de gematigde streken, zoals Noordwest Europa, is de betekenis van de
directe effecten van klimaatverandering naar algemeen wordt aangenomen beperkt (IPCC,
1996c, e.a.). De landbouw is - zeker in verhouding tot de snelheid waarmee de genoemde
verschijnselen zich naar de huidige inzichten kunnen manifesteren - een hoogdynamische
activiteit, met door de relatief korte omloopcyclus van het productieproces een grote mate van
flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Min of meer reguliere maatregelen in de sfeer van teelt- en
gewaskeuze, rassenveredeling of aanpassingen in de bedrijfsvoering maken dat de sector goed
kan anticiperen op de hier bedoelde verschijnselen van klimaatverandering. Voor de
Nederlandse situatie lijkt een zekere stijging van de CO2-concentraties en jaargemiddelde
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temperatuur op zichzelf niet ongunstig: veel in onze streken geteelde gewassen zoals grassen,
granen (tarwe, gerst) en suikerbiet behoren tot de categorie van de zogenaamde C-3-planten
die qua groei en opbrengst positief reageren op een toename van de CO2-concentraties in de
atmosfeer.
* Klimaatverandering zal - naar wordt aangenomen - veel ingrijpender gevolgen hebben voor de
landbouw in de arctische gebieden en de (sub)tropen. Indien de landbouw in de (sub)tropen
belangrijke negatieve gevolgen zou ondervinden van klimaatverandering kan dit ook zijn
weerslag hebben op de landbouw in Nederland/West-Europa. Veranderingen in de
landbouwproductie in de (sub)tropen zullen uiteraard allereerst gevolgen hebben voor de
voedselvoorziening ter plaatse en daarmee op het wereldvoedselvraagstuk. Dit zal direct
gevolgen hebben voor de positie en de rol van de landbouw in gematigde streken (Noordwest-
Europa) in de wereldvoedselvoorziening. Ook de Nederlandse expertise op het gebied van de
tropische landbouw zal hierdoor nog verder in belang toenemen.
* Het feit dat de Nederlandse landbouwsector (voedselproductie, -consumptie en agri-export)
naast  het Nederlandse productieareaal een zevenvoudige oppervlakte in het buitenland ‘in
gebruik’ heeft (IUCN, 1994), maakt de sector ook kwetsbaar voor de gevolgen van
klimaatverandering in internationaal verband. De veehouderijsector - die voor zijn
veevoerproductie beslag legt op ruim 6 miljoen hectare elders, waarvan 2 miljoen hectare in de
(sub)tropen - kan door deze afhankelijkheid ernstige problemen ondervinden van eventuele
negatieve gevolgen van klimaatverandering voor de lokale landbouwpraktijk in die streken.
* Tenslotte zullen veranderingen in de (sub)tropische landbouw ook gevolgen kunnen hebben
voor het aanbod aan exotische etenswaren op de Nederlandse en West-Europese markt. Dit
kan leiden tot aangepaste consumptiepatronen en daarmee veranderende perspectieven voor
(Europese) landbouwproducten en voedingsmiddelen.

QDWXXU
* Geheel anders dan voor de landbouw is de betekenis van CO2-toename en temperatuurstijging
voor meer natuurlijke levensgemeenschappen zoals die in het natuurbeleid worden nagestreefd.
Ecosystemen kennen over het algemeen een lange tot zeer lange ontwikkelingstijd en - per
soort én als systeem - een belangrijke correlatie met specifieke milieuparameters. Wijzigingen in
de temperatuur of CO2-concentraties kunnen daardoor van grote invloed zijn op de
bestaansvoorwaarden van soorten en soms van hele ecosystemen. Een voorbeeld van dat
laatste vormen mogelijk de in het natuurbeleid prioritaire hoogveenecosystemen. Stijging van de
jaargemiddelde temperatuur kan van vérgaande invloed zijn op de lange termijn perspectieven
voor behoud en/of regeneratie van de hoogveensystemen in Nederland c.q. Noordwest-Europa.
Op grond van de verspreiding van hoogvenen in Noordwest-Europa en paleo-klimatologisch
onderzoek naar de omstandigheden waaronder dit type hoogvenen in het verleden tot
ontwikkeling is gekomen, is namelijk geconstateerd dat een jaargemiddelde temperatuur van
11°C een kritische bovengrens lijkt te vormen voor het bestaan van hoogveen (Schouten et al,
1992). Gelet op het feit dat de huidige jaargemiddelde temperatuur in Nederland ruim 10°C
bedraagt, zou - indien de 11°-grens inderdaad kritisch is - reeds op middellange tot lange termijn
(25 - 50 jaar) moeten worden gerekend op het verlies aan ontwikkelingsperspectief voor
hoogveenecosystemen in Nederland.
* De voor natuurlijke ecosystemen over het algemeen ongustige, bemestende werking van
versnelde mineralisatie van organisch bodemmateriaal, is reeds beschreven onder ‘milieu’.

ERVERXZ
�In de bosbouw is sprake van meer of minder op productie gerichte teelten met een lange tot
zeer lange omlooptijd. Hier kan een toename van de CO2-concentratie en een stijging van de
jaargemiddelde temperatuur op de lange tot zeer lange termijn van invloed zijn op de
groeiperspectieven en (in een gemengd bos) de onderlinge concurrentiekracht tussen soorten.
De betekenis van deze ontwikkeling kan geïllustreerd worden met de uitkomsten van recent
onderzoek naar de perspectieven van Nederlands bos en bosbeheer onder invloed van
klimaatverandering (IBN 1997). Op de lange termijn lijken de teeltperspectieven voor Douglas
en Fijnspar in Nederland af te nemen. Bij behoud van voldoende vochtbeschikbaarheid kan de
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betekenis van Beuk relatief toenemen ten koste van o.a. Eik. Bij periodiek toenemende
verdroging (hogere zandgronden) nemen de perspectieven voor Beuk vanwege de gevoeligheid
voor droogtestress echter af. Vroegtijdig anticiperen op klimaatverandering kan eventuele
negatieve gevolgen te zijner tijd beperken. Daarbij zou onder andere gedacht moeten worden
aan een omvormingsbeheer met een relatief groter percentage ‘zuidelijke’ soorten, zoals
Robinia, Linde, Tamme Kastanje en dergelijke (IBN, 1997).

UHFUHDWLH
* Stijging van de jaargemiddelde temperatuur lijkt op de lange termijn aanvullende perspectieven
te kunnen bieden voor de openluchtrecreatie. Als gevolg van deze ontwikkeling zou er dan in
Nederland sprake kunnen zijn van een verlenging van het recreatieseizoen. Met name in voor-
en naseizoen zou de omvang van het binnenlands en internationale toeristisch-recreatieve
verkeer hierdoor kunnen toenemen. De zorg voor een aantrekkelijk recreatiemilieu (landschaps-
schoon) en een adequaat voorzieningenniveau zal hierdoor in betekenis toenemen.
* Omdat een stijging van de jaargemiddelde temperatuur ook leidt tot een stijging van de
jaargemiddelde watertemperatuur, zal ook de toeristisch-recreatieve betekenis van onze
oppervlaktewateren voor de watergebonden recreatie verder kunnen toenemen (Nederland -
Waterland). Voorwaarde voor een gunstig ontwikkelingsperspectief in deze sfeer is wel de zorg
voor een goede waterkwaliteit (zwemwaterkwaliteit). Dit zal, gelet op een aantal andere
verwachte ontwikkelingen, een belangrijke beleidsinspanning vergen (zie ook onder ‘milieu’).
* De eventuele klimaatverandering zal naar verwachting ten koste gaan van het gemiddeld
aantal ijsdagen per jaar, waardoor de toeristisch-recreatieve betekenis van de wintersporten
(schaatsen) op termijn zal afnemen.

YLVVHULM
* De directe effecten van een (beperkte) stijging van de jaargemiddelde watertemperatuur op de
visserij zijn naar verwachting gering. De afname van het aantal strenge winters en vorstperioden
kan leiden tot grotere hoeveelheden kokkels en mossels door afnemende vorstschade.
Anderzijds zal de kans op stormschade aan bijvoorbeeld mosselpercelen mogelijk toenemen.
* Indien de stijging van de jaargemiddelde temperatuur in zoete wateren periodiek leidt tot
verergering van eventuele kwaliteitsproblemen (zie onder ‘milieu’) kan dit belangrijke
repercussies hebben op de omvang en samenstelling van de vispopulaties in deze wateren. Dit
beïnvloedt uiteraard de benuttingsmogelijkheden daarvan voor binnenvisserij en hengelsport.

EHODQJULMNH�/19�EHOHLGVYUDDJVWXNNHQ�ELM�&2��WRHQDPH�HQ�WHPSHUDWXXUVWLMJLQJ

Op grond van de potentiële effecten van CO2-toename en temperatuurstijging op de
waarden en functies in het landelijk gebied lijken de volgende beleidsvraagstukken van
strategisch belang:
• gewenste of noodzakelijke aanpassing binnen de landbouw:
     - anticiperen van agribusiness-complex en landbouwkennissysteem op mogelijke

structurele veranderingen in de (sub)tropische landbouw (wereldvoedselvoorziening)
 - vermindering van de afhankelijkheid van bepaalde sectoren zoals de veehouderij van
   importen uit (sub)tropische regio’s
 - ontwikkeling van precisielandbouw met betrekking tot nutriëntenhuishouding en wa-
   terbeheer in relatie tot veranderingen in (de kwaliteit van) bodem en watersystemen
• noodzaak of wenselijkheid van bijstelling/aanpassing van natuurdoelen in licht van

veranderende ontwikkelingsperspectieven op de lange(re) termijn
• noodzakelijke aanpassingen in bosbeheer en sortimentskeuze in verband met

veranderende groeipotenties en ontwikkelingsperspectieven op de lange termijn
• wenselijkheid van aanvullende kaders en randvoorwaarden met betrekking tot

ruimtegebruik, inrichting en water(kwaliteits)beheer voor een duurzaam toeristisch-
recreatief ontwikkelingsperspectief.
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��� UHJLR�VSHFLILHNH�HIIHFWHQ��NXVW��HQ�JHWLMGHQJHELHG

YHUZDFKWH�YHUDQGHULQJHQ
De verwachte veranderingen in kust- en getijdengebied zijn in hoofdstuk 3 als volgt beschreven:
• toename van de omvang van de zoetwaterlens onder duinmassieven
• versteiling van de onderwateroever van de Noordzeekust door vergroting van de kusterosie
• vergroting van de dynamiek en de zandbehoefte in de Noordzeekustzone
• ‘zandhonger’ van de Waddenzee
• vergroting van de dynamiek in estuaria
• verschuiving van de zout- en brakwatergrens in estuaria.

EHOHLG�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�NXVWEHKHHU
De gevolgen van de genoemde veranderingen en de betekenis ervan voor de functievervulling
van de duinen, Noordzeekustzone en Waddenzee wordt in belangrijke mate mede bepaald door
de wijze waarop in het kustbeheer wordt geanticipeerd op de beschreven veranderingen. Sedert
enkele jaren wordt de Nederlandse kust beheerd volgens het principe van een ‘dynamisch
kustbeheer’. Hierbij worden natuurlijke processen zoals erosie/verstuiving en sedimentatie
binnen vastgestelde marges geaccepteerd en - waar nodig - gecorrigeerd en/of ondersteund
met behulp van bijvoorbeeld periodieke zandsuppleties in de ondiepe kustzone (zie ook par.
3.1). Bij de hierna volgende beschrijving van de gevolgen van de mogelijke veranderingen voor
de verschillende (LNV)sectoren is er vanuit gegaan dat deze vorm van kustbeheer wordt
voortgezet.

SRWHQWLsOH�JHYROJHQ�SHU�VHFWRU
QDWXXU
* Toename van de zoetwaterlens onder de duinen onder invloed van op jaarbasis toenemende
neerslagoverschotten zal, afhankelijk van de overige ontwikkelingen in en rond het betreffende
duinmassief, bijdragen aan het herstel van het lokale grondwatersysteem. In duingebieden waar
het grondwatersysteem nog een min of meer natuurlijk karakter heeft, zal een en ander
resulteren in periodiek hogere grondwaterstanden, wat leidt tot periodieke vernatting van lager
gelegen delen zoals (natte) duinvalleien. Dit effect zal verder vooral tot uiting komen in een
vergroting van de gemiddelde gebiedsafvoer via grondwaterstromen (kwel) en oppervlaktewater
(duinrellen en -beken). Vanuit het natuur- en waterbeleid bezien zou een dergelijke ontwikkeling
als positief beoordeeld moeten worden.
* De directe effecten van de eventuele versteiling van de onderwateroever en de vergroting van
de dynamiek (erosie, sedimentatie) in de Noordzeekustzone lijken, vanwege het van nature
hoogdynamische karakter van het systeem, niet van grote betekenis voor de natuurwaarden in
dit gebied. De toenemende zandbehoefte die hiervan een gevolg is en die zal nopen tot extra
zandsuppleties, lijkt evenmin van grote invloed op de natuurwaarden in de Noordzeekustzone.
Indirect leidt de toenemende dynamiek in combinatie met een daarop afgestemd ‘dynamisch
kustbeheer’ wel tot nieuwe perspectieven voor een meer natuurlijke (eco)systeemontwikkeling
van duinen en Noordzeekust.
* De ‘zandhonger’ van de Waddenzee als gevolg van de eventueel versnelde zeespiegelrijzing is
als proces een volkomen natuurlijke reactie van een zogenaamd ‘zanddelend’ systeem op
veranderingen in het dynamisch evenwicht, in dit geval door relatieve vergroting van het volume
van het getijdenbekken. De omvang van het verschijnsel is wellicht groter dan normaal, maar
dat behoeft naar de huidige inzichten geen bijzondere gevolgen te hebben voor de ontwikkeling
van de natuurwaarden in het gebied. Voorwaarde is wel dat de aanvoer van zand en slib
voldoende groot is om in de sedimentbehoefte te voldoen. Indirect is de toenemende
afhankelijkheid van de Waddenzee van de beschikbaarheid van voldoende sediment afkomstig
uit de Noordzeekustzone daarmee wel een belangrijk punt van zorg. Deze afhankelijkheid legt
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een extra gewicht op het kustbeheer elders in de Noordzeekustzone. Wanneer het dynamisch
evenwicht tussen sedimentaanbod en sedimentbehoefte wordt verstoord, bijvoorbeeld bij
onvoldoende beschikbaarheid van sediment door te geringe zandsuppleties op de eilanden of
langs de Hollandse Kust, dreigt op korte termijn extra erosie van de kust van de
Waddeneilanden en de Kop van Noord-Holland. Op de lange termijn zou een dergelijke
onbalans kunnen leiden tot verdrinking van intergetijdengebied. Dit laatste zou zeer vergaande
consequenties hebben voor het ecosysteem van de Waddenzee en tot ver daarbuiten negatieve
consequenties hebben.
* Bodemdaling onder invloed van bijvoorbeeld gaswinning doet de extra sedimentbehoefte
verder toenemen en vergroot langs die weg indirect het risico van verstoring van het systeem.
* De toenemende getijdynamiek en versterkte sedimentatie in het waddengebied kan bij het
ontbreken van ‘filter-feeder’populaties (bv. mosselbanken) mogelijk leiden tot wijzigingen in de
opbouw en samenstelling van de bodem van de Waddenzee (meer zand, minder slib). Er zijn
aanwijzingen dat dit kan leiden tot veranderingen in de benthos-levensgemeenschap. Een
gedegen inzicht in deze veronderstelde correlatie ontbreekt echter vooralsnog. Mocht een
dergelijke relatie bestaan en mocht het effect zich ook als zodanig manifesteren, dan zou dat
ook belangrijke consequenties kunnen hebben voor de rest van het  Waddenecosysteem. Nader
onderzoek lijkt daarom op dit punt gewenst.
* De vergroting van de dynamiek in estuaria zoals de Westerschelde kan leiden tot afname van
de aanwezige arealen ondiep open water, slik en schor. Dit vormt een potentieel belangrijke
bedreiging voor de biodiversiteit van de totale estuariene levensgemeenschap omdat deze
ecotooptypen van elementair belang zijn als leef- en fourageergebied voor vrijwel de gehele
estuariene  levensgemeenschap. Ook de kinderkamerfunctie voor zeeorganismen komt hiermee
in het geding, hetgeen mogelijk consequenties kan hebben voor het Noordzee-ecosysteem.
Afname van het beschikbare areaal van de bedoelde ecotooptypen vormt voor het ecosysteem
in het Schelde-estuarium reeds een bestaand knelpunt, dat door de toenemende dynamiek
onder invloed van klimaatverandering versterkt zou worden. Mede onder invloed van menselijke
ingrepen, zoals vaargeulverruiming, kan dit probleem wellicht al op korte tot middellange termijn
belangrijk in omvang toenemen.

YLVVHULM
* Indien er een relatie bestaat tussen de samenstelling van het substraat in de Waddenzee en
de aanwezigheid van commercieel aantrekkelijke bodemorganismen zoals kokkels en mossels,
zouden veranderingen in de substraatsamenstelling gevolgen kunnen hebben voor de
vestigingsmogelijkheden voor schelpdiervisserij in dit gebied. Nadere inzichten en gegevens om
deze beïnvloeding nader te kwalificeren of te kwantificeren ontbreken vooralsnog.
* Voor de zee- en kustvisserij vormt een mogelijke afname van slik en ondiep open water in
estuaria, onder invloed van een toenemende getijdynamiek, een potentieel belangrijk effect
vanwege het verlies van de kinderkamerfuctie voor vis en ander zeeorganismen. De werkelijke
betekenis van dit effect is - naar mag worden aangenomen - sterk afhankelijk van de lokale
situatie. Er zijn de raad momenteel geen gegevens bekend op grond waarvan een en ander
nader gekwantificeerd zou kunnen worden.

ODQGERXZ
* De landbouw in de binnenduinrand, met name relatief kwetsbare culturen zoals de bollenteelt,
kan - voorzover gesitueerd binnen de invloedssfeer van het duingrondwatersysteem - te maken
krijgen met toenemende natschade als gevolg van kwel vanuit de groeiende zoetwaterlens
onder het duinmassief.
Een dergelijk effect kan zich - afhankelijk van de ontwikkeling van het grondwaterbeheer - in het
betreffende duingebied, de waterhuishoudkundige inrichting van de binnenduinrand en de
ruimtelijke situering van de verschillende functies in het gebied, op middellange tot lange termijn
op enige schaal manifesteren. Op enkele plaatsen in de binnenduinrand, zowel in stedelijk
gebied als op landbouwgronden, doet dit verschijnsel zich nu al voor.  Dit verschijnsel staat hier
echter niet in verband met eventuele klimaatverandering. Het betreft hier een neveneffect van
een beleid dat is gericht op  beperking van de grondwateronttrekking en regeneratie van het
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betreffende duin(grondwater)systemen. Dit regeneratiebeleid leidt eveneens tot een toename
van de zoetwaterlens onder het betreffende duinmassief.

ODQGVFKDS�HQ�FXOWXXUKLVWRULH
* De voorspelde veranderingen in de duinen en Noordzeekustzone kunnen in samenhang met
een daarop afgestemd ‘dynamisch kustbeheer’ leiden tot een meer natuurlijke overgang van zee
naar strand en duinen en tot een natuurlijker duinlandschap. Hierdoor ontstaat een grotere
landschappelijke variatie, die over het algemeen positief gewaardeerd kan worden.

UHFUHDWLH
* De toeristisch-recreatieve belevingswaarde van de kustzone wordt positief beïnvloed door de
grotere landschappelijke variatie onder invloed van de toenemende dynamiek en een daarop
afgestemd beheer. Zandsuppleties kunnen - afhankelijk van de omvang en het tijdstip van
uitvoering - (tijdelijk) positieve dan wel negatieve effecten hebben op de recreatiefunctie van het
betreffende kustvak.

EHODQJULMNH�/19�EHOHLGVYUDDJVWXNNHQ�YRRU�KHW�NXVW��HQ�JHWLMGHQJHELHG

Op grond van de hierboven beschreven mogelijke consequenties van klimaatverandering
en bodemdaling voor de verschillende LNV-sectoren in het kust- en getijdengebied is de
raad van mening dat met name de volgende vraagstukken om nadere aandacht vragen:
• optimalisatie van het grondwaterbeheer in de duinen in relatie tot  functietoekenning en

ruimtegebruik in de duinen en de binnenduinrand
• optimalisatie van het dynamisch kustbeheer, met name het suppletiebeleid, in relatie

tot de sedimentvoorziening van de Waddenzee
• heroverweging van het beleid met betrekking tot medegebruiksfuncties  (mijnbouw,

visserij) in de Waddenzee in relatie tot de sedimentvoorziening, -huishouding en
bodemvormende processen

• beleid met betrekking tot de nautische inrichting en beheer van estuaria in relatie tot de
multifunctionaliteit en veiligheid.

��� UHJLR�VSHFLILHNH�HIIHFWHQ��ULYLHUHQJHELHG

YHUZDFKWH�YHUDQGHULQJHQ
De verwachte veranderingen in het rivierengebied, waaronder ook begrepen de afgesloten
zeearmen in de delta, zijn in hoofdstuk 3 als volgt beschreven:
• toenemende dynamiek in rivierafvoeren met frequenter optredende extreme pieken en dalen
• toenemende milieudynamiek in de winterbeddingen
• toenemende morfodynamiek in de winterbeddingen
• kans op toenemende waterkwaliteitsproblemen bij lage afvoeren
• verhoging van de gemiddelde waterstanden in het benedenrivierengebied
• versterking van de sedimentatie in het benedenrivierengebied
• toenemende zout-indringing in de benedenlopen.
Zoals reeds in hoofdstuk 3 is gesignaleerd, beperken de gevolgen van deze veranderingen zich
niet tot het rivierengebied alleen, maar zullen de genoemde veranderingen voor een belangrijk
deel ook gelieerde (regionale) watersystemen in aangrenzende regio’s beïnvloeden. Daar waar
dit het geval is worden de gevolgen hiervan voor de functievervulling beschreven in de nadere
uitwerking voor de betreffende regio’s (met name par. 4.7: regionale systemen laag Nederland).

EHOHLG�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�ULYLHUEHKHHU
Het frequenter voorkomen  van (hogere) hoogwaters leidt bij herberekening van maatgevende
rivierafvoeren tot overschrijding van veiligheidseisen m.b.t. overstromingsrisico’s langs de grote
rivieren Bij handhaving van de vigerende veiligheidseisen noopt dit tot aanpassingen in de
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inrichting van de winterbeddingen en/of dijkverhoging6. Hierop anticiperend beleid is recent
ingezet met de beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’. Dit nieuwe beleid is erop gericht de maximale
hoogwaterstanden te verlagen en de doorstroming in c.q. afvoercapaciteit van het winterbed te
bevorderen. Op grond van tussentijdse herberekeningen van de maatgevende rivierafvoer na de
recente hoogwaters van ’93 en ’95 meent de raad dat er vanuit moet worden gegaan dat het
beleid zoals verwoord in ‘Ruimte voor de Rivier’ de komende decennia bepalend zal worden
voor de ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierengebied. Ook in internationaal verband zijn
vergelijkbare afspraken gemaakt of in voorbereiding die evenzo belangrijke consequenties
(kunnen) hebben voor inrichting en beheer van de stroomgebieden. In concreto betekent dit dat
de raad niet uitsluit dat er al gedurende de komende decennia steeds vaker sprake zal zijn van
op waterstaatkundige overwegingen geïnitieerde grootschalige ingrepen met betrekking tot de
inrichting, functietoekenning en het beheer van winterbeddingen, aanpassingen aan
dijkstructuren en mogelijk ook besluiten tot functieaanpassing van aangrenzende binnendijkse
gebieden (retentiebekkens, overlaatsystemen e.d.). Een en ander kan reeds op korte tot
middellange termijn ingrijpende gevolgen hebben voor ontwikkelingsperspectieven van de
bestaande waarden en functies in de winterbeddingen en mogelijk ook daarbuiten. De raad
heeft daarom een dergelijke ontwikkeling betrokken bij zijn beoordeling van de gevolgen van
klimaatverandering voor de verschillende waarden en functies in deze regio.

SRWHQWLsOH�JHYROJHQ�SHU�VHFWRU
ODQGERXZ
* Als de veranderingen in het karakter van de grote rivieren zich daadwerkelijk manifesteren
zoals verwacht, lijkt in de winterbeddingen op termijn niet langer plaats voor de huidige,
hoogproductieve landbouwvormen. De oorzaak hiervan is tweeërlei: (a) de milieu-
omstandigheden in het winterbed zullen op langere termijn te extreem worden voor intensievere
landbouwvormen; (b) herinrichting van winterbeddingen op grond van rivier-/waterstaatkundige
overwegingen zal op korte tot middellange termijn gewenst of zelfs noodzakelijk zijn en door zijn
aard (o.a. ontkleiing) direct ten koste gaan van het producerend vermogen van de grond.
* Dijkteruglegging, eventueel herstel van overlaatsystemen en/of de inrichting van
retentiebekkens (‘calamiteuse polders’) kan de mogelijkheden voor landbouwkundig gebruik in
de betreffende gebieden beperken. De beperkingen van de gebruiksmogelijkheden ter plaatse
zullen vaak belangrijke aanpassingen in de bedrijfsvoering noodzakelijk maken.

QDWXXU
De toenemende dynamiek in de rivierdebieten en de daarmee samenhangende toename van de
milieudynamiek in het winterbed zijn van aanzienlijke betekenis voor de langere termijn
perspectieven van de natuur in het rivierengebied.
* Enerzijds nopen de potentiële veranderingen tot een natuurlijker inrichting van de (winter)bed-
dingen. Anderzijds moet er vanuit worden gegaan dat er reeds op korte termijn op grond van
rivierkundige overwegingen verdergaande eisen zullen worden gesteld met betrekking tot de
fysieke inrichting en de toelaatbare begroeiingspatronen van het winterbed. Op grond van
dergelijke eisen - die direct verband houden met de bergingscapaciteit van het winterbed res-
pectievelijk de doorstroomcapaciteit ter plaatse van preferente stroombanen van de rivier onder
maatgevende omstandigheden - zullen patroongerichte ingrepen in de morfologie/topografie van
het terrein èn het vegetatiebeheer noodzakelijk kunnen worden. Dit kan op gespannen voet
staan met het streven naar een meer (begeleid) natuurlijk beheer van deze gebieden.
* De toenemende dynamiek in de waterbeschikbaarheid kan op de korte tot middellange termijn
vermoedelijk bijdragen aan de natuurlijkheid van het ecosysteem in de winterbeddingen; op de
lange termijn kan deze vorm van milieudynamiek echter zo (onnatuurlijk) groot worden dat dit
beperkingen met zich mee gaat brengen voor de biodiversiteit in deze systemen.
* De toenemende morfodynamiek (erosie en sedimentatie) versterkt de natuurlijkheid van het
systeem en vormt derhalve vanuit het natuurbeleid gezien een positieve ontwikkeling. Anderzijds

                                                     
6 (HQ� ��MDDUOLMNVH� WRHWV� DDQ� GH� YHLOLJKHLGVHLVHQ� LV� YHUSOLFKW� RS� JURQG� YDQ� GH� :HW� RS� GH� :DWHUNHULQJHQ�� 'H� HHUVW

YROJHQGH�WRHWVLQJ�]DO�LQ������SODDWVYLQGHQ�HQ�GH�EDVLV�YRUPHQ�YRRU�KHW�GDQ�JHYRHUGH�ULYLHUEHKHHU�HQ�YHLOLJKHLGVEHOHLG

PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�ZDWHUNHULQJHQ�
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kan dit leiden tot verdere verspreiding van aan slibdeeltjes gebonden organische micro- veront-
reinigingen, zware metalen en dergelijke, hetgeen uit milieuhygiënisch oogpunt ongunstig moet
worden beoordeeld. Extra sedimentatie van verontreinigd slib zou vooral kunnen optreden op
stroomluwe plaatsen in het winterbed, zoals geïsoleerde laagten, havenkommen en dergelijke.
* Koelwater- en effluentlozingen kunnen bij periodiek voorkomende lage debieten met name in
de zomerperiode leiden tot een tijdelijk (te) hoge watertemperatuur, al dan niet in combinatie
met een sterk toenemende verontreinigingsgraad van het water. Deze ‘dynamiek’ in
waterkwaliteit kan van negatieve invloed zijn op de biodiversiteit in het rivier(water)milieu en op
de geschiktheid van het rivierwater voor stroomafwaarts gesitueerde functies en systemen.
* De structureel hogere waterstanden in het benedenrivierengebied en in de afgesloten
zeearmen zullen aanleiding kunnen zijn voor vernatting en op lange termijn mogelijk (periodieke)
verdrinking van buitendijks gelegen terreinen. Een dergelijke ontwikkeling kan met name op de
middellange tot lange termijn grote gevolgen hebben voor de landbouwkundige, ecologische
en/of recreatieve functievervulling van deze gebieden.
* De verzilting in de mondingsgebieden kan zich met name bij lage rivierdebieten verder
landinwaarts uitbreiden. Dit vormt reeds een periodiek terugkerend verschijnsel in de Nieuwe
Waterweg / Hollandse IJssel. Waar het brakke of zoute water doordringt in van nature zoete
watersystemen kan dit negatieve gevolgen hebben voor het ecosysteem ter plaatse.

UHFUHDWLH
De karakterverandering van de riviersystemen en het daarop anticiperende beleid hebben
wisselende gevolgen voor de recreatiefunctie van het rivierengebied.
* (Semi)permanente verblijfsrecreatievoorzieningen in winterbeddingen zullen door de
toenemende dynamiek geconfronteerd worden met frequentere inundaties. Als gevolg hiervan
en vanwege aanscherpingen in de regelgeving (Rivierenwet) zal het aantal en de omvang van
de verblijfsrecreatievoorzieningen in het winterbed op de middellange termijn mogelijk afnemen.
* Het perspectief voor actieve water- of natuurgerichte dagrecreatie (wandelen, struinen, fietsen,
kanoën) kan verbeteren vanwege de grotere gevarieerdheid, het toenemende wateroppervlak
en de naar verwachting betere toegankelijkheid van uiterwaarden na eventuele herinrichting.

ODQGVFKDS�HQ�FXOWXXUKLVWRULH
De beschreven veranderingen in het rivierengebied zullen kunnen leiden tot belangrijke
veranderingen in de landschappelijke verschijningsvorm van het rivierengebied.
* Afhankelijk van de gekozen strategie en het gevoerde beleid kunnen actieve aanpassings- en
herinrichtingsmaatregelen met name in de (winter)beddingen historisch gegroeide landschappen
drastisch en onomkeerbaar veranderen. Daarbij zullen cultuurhistorische, aardkundige en/of
archeologische waarden aangetast kunnen worden en mogelijk zelfs verloren kunnen gaan.
* Anderzijds kan bij mogelijke winterbedverruiming wellicht aangesloten worden op de
historische inrichting en functies van gebieden. Het herstel van overlaten of calamiteuse polders
ten behoeve van waterretentie bij extreme afvoeren, kan in dat verband mogelijk positief
uitwerken.

EHODQJULMNH�/19�EHOHLGVYUDDJVWXNNHQ�YRRU�KHW�ULYLHUHQJHELHG

• noodzakelijke aanpassingen en/of uitwerking van het nationale en Europese beleid
m.b.t. functietoekenning, inrichting en beheer van de Rijn en Maas en hun
stroomgebieden

• wenselijkheid van een vernieuwde P.A.W.N.-studie voor de Nederlandse Rijntakken
op grond van te zijner tijd mogelijk noodzakelijke aanpassingen in de watervoorziening
van het landelijk gebied

• noodzakelijke aanpassingen in het waterkwaliteitsbeheer van de grote rivieren, met
name in perioden met lage afvoeren

• perspectieven voor (mede)gebruik en beheer van winterbeddingen, overlaatsystemen
en  eventuele retentiebekkens, met speciale aandacht voor:

 - landbouwkundige gebruiksmogelijkheden
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 - doeltypenkeuze natuurontwikkelingsbeleid (winterbeddingen), en
 - meekoppelingsmogelijkheden voor andere gebruiksvormen (recreatie, watervoorzie-
   ning, zand en grindwinning)
• toekomstperspectief buitendijkse terreinen in het benedenrivierengebied (NDB)
• noodzakelijk beleid met betrekking tot het omgaan met aardkundige, landschappelijke,

cultuurhistorische (archeologische) en natuurwetenschappelijke waarden bij
grootschalige vorm- en functieverandering in de winterbeddingen / stroomgebieden.

��� UHJLR�VSHFLILHNH�HIIHFWHQ��,-VVHOPHHUJHELHG

YHUZDFKWH�YHUDQGHULQJHQ
Voor het IJsselmeergebied (IJsselmeersysteem) wordt een aantal veranderingen voorzien, die
nauw samenhangen met de beschreven veranderingen in klimaat,  zeespiegelrijzing en de
voorziene karakterverandering van onze grote rivieren:
• afname van de mogelijkheden voor vrije lozing op zee c.q. toename bemaling
• gemiddeld hogere winterwaterstanden met grotere risico’s voor extreme meerpeilen
• lagere rivieraanvoer, grotere onttrekkingen en daardoor toenemende kans op lagere

meerpeilen gedurende de zomerperiode
• afname buffercapaciteit voor kwaliteits- en kwantiteitsbeheer van aangrenzende systemen
• toenemende kans op eutrofiëringsverschijnselen gedurende de zomerperiode.

GH�EXIIHUIXQFWLH�YDQ�KHW�,-VVHOPHHUV\VWHHP
De voorspelde veranderingen in het IJsselmeergebied zijn minder van belang voor de functies
en gebruiksvormen van het gebied zelf dan voor de functievervulling in de aangrenzende regio’s.
Vooral de potentiële veranderingen in waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit zijn van betekenis.
Dit vanwege de sleutelpositie die het IJsselmeersysteem inneemt in het waterbeheer van
aangrenzende watersystemen en de drinkwatervoorziening voor noordwest Nederland. De
betekenis van deze functie voor de drink- en oppervlaktewatervoorziening zal onder invloed van
een eventuele  klimaatverandering naar verwachting alleen maar toenemen (zie paragraaf 3.3).
De geschetste afhankelijkheidsrelatie legt een extra gewicht op het beleid met betrekking tot
functietoekenning, inrichting en beheer van de grote rivieren en het IJsselmeergebied. Het
IJsselmeersysteem is kwantitatief gezien daarbij nog het meest ‘stuurbaar’ via het peilbeheer.
De gevolgen van de mogelijke veranderingen in het IJsselmeersysteem voor de functievervulling
van de betreffende gebieden zal de raad bij de nadere uitwerking van de regio ‘laag Nederland’
meer gedetailleerd beschrijven (paragraaf 4.7). Hier wordt volstaan met de beschrijving van de
belangrijkste gevolgen van de genoemde veranderingen voor de waarden en functies binnen het
IJsselmeergebied zelf. Deze gevolgen voor waarden en functies binnen het IJsselmeersysteem
worden mede bepaald door de wijze waarop geanticipeerd wordt op de veranderingen in met
name de extreem hogere winterpeilen (veiligheid) en de afname van de spuicapaciteit door
hogere buitenwaterstanden. Dijkverhoging en/of versterking lijkt daarbij onontkoombaar en is
om die reden betrokken bij de verdere beoordeling van de mogelijke gevolgen per beleidsveld.

SRWHQWLsOH�JHYROJHQ�SHU�VHFWRU
QDWXXU��ODQGVFKDS�HQ�FXOWXXUKLVWRULH
* De stijgende winterwaterstanden en de toenemende kans op extreme meerpeilen zullen op
middellange termijn, mogelijk eerder, aanleiding kunnen geven tot dijkverhoging en/of
versterking. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de natuurwaarden en de landschappelijke
en cultuurhistorische betekenis van dijken en hun directe omgeving, met name op het oude
land.
* De tendens van hogere winterpeilen en door onttrekkingen mogelijk dieper wegzakkende
zomerpeilen (peilonderschrijdingen) is in principe niet ongunstig voor de natuurwaarden in het
gebied. Voorwaarde is wel dat de peilfluctuaties een min of meer natuurlijk verloop kennen
rondom een gemiddeld peil dat buitendijkse gebieden niet doet verdrinken. Ook de
waterkwaliteit is van bepalende invloed op de ontwikkelingsperspectieven van buitendijkse
natuurgebieden.



52

UHFUHDWLH
* De toenemende peildynamiek kan verschillende consequenties hebben voor met name de
watergebonden recreatie in deze regio. In geval van periodiek optredende lagere meerpeilen
kan de toegankelijkheid van ondiepe delen van het meer voor recreatievaartuigen met een
grotere diepgang afnemen. In zomerperiodes met lage rivieraanvoeren en hogere gemiddelde
watertemperaturen kan ook een verminderde waterkwaliteit de recreatiefunctie beperken.
* Periodiek stijgende (winter)meerpeilen kunnen de functie van buitendijks gesitueerde
recreatievoorzieningen aantasten.

YLVVHULM
* Naast eventuele consequenties van een periodiek verminderde waterkwaliteit is voor de
visserij vooral de potentiële afname van de mogelijkheden voor vistrek bij een verminderde vrije
lozing op de Waddenzee van belang. Daarbij speelt niet alleen een eventuele toename van de
barrièrewerking bij kunstmatige bemaling een rol, maar ook - vooral - de beperking van de
waterafvoer naar de Waddenzee bij lage IJsselaanvoeren en/of meerpeilen.

EHODQJULMNH�/19�EHOHLGVYUDDJVWXNNHQ�P�E�W��KHW�,-VVHOPHHUJHELHG

• afweging van functietoekenning en ruimtegebruik van het bestaande waterareaal en -
volume  in het IJsselmeersysteem in het licht van de steeds belangrijker wordende
strategische betekenis voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer in grote
delen van (laag) Nederland en voor de drinkwatervoorziening

• wenselijkheid (noodzaak), mogelijkheid, consequenties en kosten(effectiviteit) van
vergroting van de strategische zoetwaterreserves binnen het IJsselmeersysteem, met
speciale aandacht voor het te voeren peilbeheer.

��� �UHJLR�VSHFLILHNH�HIIHFWHQ��KRRJ�1HGHUODQG

YHUZDFKWH�YHUDQGHULQJHQ
In hoofdstuk 3 van dit advies zijn voor hoog Nederland, in casu de fysisch-geografische regio’s
‘hogere zandgronden’ en ‘Heuvelland’, de volgende potentiële veranderingen in land- en
watersystemen gesignaleerd:
• vooral in winter en voorjaar hogere grondwaterstanden en toenemende omvang/intensiteit

van grondwaterstromen
• toename van de kwel in beekdalen en op de overgang van hogere zandgronden naar

holocene klei- of veenbodems, onder andere resulterend in een toenemende kans op
inundaties van beekdalen en andere laagten

• gedurende het hydrologisch zomerhalfjaar een toenemende kans op watertekorten c.q.
verdroging met name in hoger gelegen inzijggebieden

• toenemende kans op erosie in erosiegevoelige gebieden
• toenemende kans op wateroverlast in stedelijke kwelgebieden en frequentere

riooloverstortingen naar oppervlaktewatersystemen bij extreme neerslagsituaties
• toenemende kans op uit- en afspoeling van nutriënten en/of microverontreinigingen uit

overbemeste of verontreinigde bodems.

YHUDQGHULQJHQ�LQ�ZDWHUEHVFKLNEDDUKHLG�HQ�ZDWHUNZDOLWHLW
Dit samenhangend complex van veranderingen in de grond- en oppervlaktewaterhuishouding
heeft belangrijke consequenties voor de verschillende functies in het landelijk gebied. De
belangrijkste gevolgen hangen samen met veranderingen in de periodieke beschikbaarheid van
water maar ook met veranderingen in de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.
De toenemende fluctuaties in waterbeschikbaarheid zijn een mogelijk uitvloeisel van eventuele
veranderingen in het klimaat, maar de betekenis ervan wordt vooral bepaald door het reeds
bestaande verlies aan bufferend vermogen van bodem en grondwatersystemen en de
structurele afname van de grondwaterreserves gedurende de afgelopen decennia.�De kwaliteit
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van grond- en oppervlaktewater wordt mede beïnvloed door de verwachte toename van de
omvang en intensiteit van grondwaterstromen (kortere verblijfstijden) en het versneld
voortschrijden van vervuilingsfronten in grondwatersystemen. Eén en ander kan, afhankelijk van
de lokale situatie, op korte, middellange of langere termijn aanleiding geven tot structurele
veranderingen in de watersamenstelling en -kwaliteit. Daarmee kan het belangrijke gevolgen
hebben voor de gebruiksmogelijkheden voor en de toekomst perspectieven van
grondwaterafhankelijke waarden en functies. De verminderende kwaliteit van het ondiepe
grondwater vormt op pleistocene bodems reeds een actueel, sluipend probleem voor
verschillende waarden en gebruiksfuncties in het landelijk gebied. Aangenomen moet worden
dat dit probleem bij klimaatverandering evenredig in betekenis zal toenemen.
De oppervlaktewaterkwaliteit kan periodiek onder druk komen door frequenter voorkomende
overstorten uit rioolsystemen onder invloed van extreme neerslagsituaties. Dit kan van grote
betekenis zijn voor de bruikbaarheid van het oppervlaktewater voor de verschillende functies in
het landelijk gebied. Het oplossen van de riooloverstort-problematiek is een actueel thema zowel
binnen de politiek (werkgroep Aanpak Riooloverstorten) als bij de waterkwaliteitbeheerders. Dit
vraagstuk zal echter nog belangrijke inspanningen èn investeringen vergen, wil voorkomen
worden dat de problemen onder invloed van klimaatsverandering verder toenemen.

SRWHQWLsOH�JHYROJHQ�SHU�VHFWRU
ODQGERXZ
* Voor de landbouw kan de toenemende dynamiek van grond- en oppervlaktewatersystemen
gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en/of de teeltkeuze. Zeker frequentere inundaties van
beekdalen kunnen beperkingen met zich meebrengen in het landgebruik en leiden tot
natschade. Een en ander kan aanleiding geven tot heroverweging van de grondslagen voor
ontwatering en waterhuishoudkundige inrichting in relatie tot alternatieve (geïntegreerde)
bedrijfsvormen.
* Toenemend erosiegevaar door de verwachte grotere intensiteit van regenbuien kan in
erosiegevoelige gebieden (lössbodems in FGR Heuvelland) aanleiding geven tot herinrichting
van landbouwpercelen of aangepast beheer/grondgebruik. Dat kan een negatief effect hebben
op arbeid en opbrengsten in de landbouw, maar een  positief effect op de bodemvruchtbaarheid.
Afhankelijk van de wijze van herinrichten of grondgebruik kan één en ander positieve
neveneffecten hebben voor natuur, landschap en de recreatieve belevingswaarde.
* Door de grotere intensiteit van de hydrologische kringloop, de toenemende dynamiek van het
grondwater en mede daarmee samenhangende veranderingen in bodem en grondwaterkwaliteit,
zal er een toenemende noodzaak ontstaan voor de beheersing van stofstromen binnen de
landbouw. Precisielandbouw gericht op emissiebeperkingen zal noodzakelijk worden om een
versterkte uit- en afspoeling van nutriënten (P) en potentieel verontreinigende stoffen
(bestrijdingsmiddelen, zware metalen) naar grond- en oppervlaktewatersystemen te voorkomen.
* De grotere kans op periodieke verdroging in inzijggebieden zal tot grotere droogteschade
leiden, tenzij een precisielandbouw wordt ontwikkeld gericht op herstel van het bufferend ver-
mogen van bodem en hydrologisch systeem en op gedoseerd benutten van beschikbare
watervoorraden.

QDWXXU
* De voorspelde veranderingen hebben in potentie positieve effecten op grondwaterafhankelijke
natuurwaarden in lager gelegen gebieden, met name in kwelsituaties. Afhankelijk van de
oppervlaktewaterkwaliteit kunnen ook frequentere inundaties van beekdalen in winter en vroege
voorjaar positief gewaardeerd worden.
* Droogtestress-gevoelige soorten en vegetaties in hoger gelegen gebieden kunnen door de
toenemende kans op verdroging gedurende de zomerperiode onder druk komen te staan.
* Eventuele kwaliteitsverandering (-verslechtering) van ondiep grondwater en kwelwater kan van
bepalende invloed kan zijn op de ontwikkelingsperspectieven van natuurdoeltypen die aan een
bepaalde grond- en/of oppervlaktewaterkwaliteit zijn gebonden.

ERVERXZ
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* De bosbouw lijkt gebaat bij stijgende grondwaterstanden. De toenemende dynamiek van het
grondwater in met name inzijggebieden (vernatting in winter en voorjaar, verdroging in zomer)
kan echter negatieve effecten hebben op de sortimentskeuze en de groeiperspectieven van
stressgevoelige soorten. Droogtestress is al dan niet in combinatie met verzuring en vermesting,
reeds een actueel probleem bij beuken en sommige naaldhoutopstanden op de hogere gronden.
* Veranderingen in sortimentskeuze of omvormingsbeheer van opstanden met een
productiedoelstelling kunnen op middellange tot lange termijn van invloed zijn op de omvang en
samenstelling van het aanbod op de houtmarkt. Dit kan gevolgen hebben voor de prijsstelling en
voor de realiseerbaarheid van productiedoelstellingen op de langere termijn.

UHFUHDWLH��ODQGVFKDS�HQ�FXOWXXUKLVWRULH
* De onder invloed van de veranderingen in grond- en oppervlaktewaterhuishouding potentieel
groeiende diversiteit in ruimtegebruik, begroeiingspatroon en beheersvormen lijkt in principe
positief voor de recreatieve belevingswaarde en voor de herkenbaarheid/kenmerkendheid van
het landschap van de hogere gronden.

EHODQJULMNH�/19�EHOHLGVYUDDJVWXNNHQ�YRRU�KRRJ�1HGHUODQG

• vormgeving en uitwerking van nationaal en Europees beleid met betrekking tot
grensoverschrijdende watersystemen, met name beek- en grondwatersystemen

• mogelijkheden en randvoorwaarden voor herstel van het bufferend vermogen van
bodem en watersystemen

• consequenties van herstel van de omvang en kwaliteit van grondwaterreserves voor
waarden en functies in het landelijk gebied, met speciale aandacht voor eventuele
ruimtelijke consequenties (functieverandering) en meekoppelingsmogelijkheden
(structuurversterking)

• heroverweging van de grondslagen voor landbouwkundige ontwatering en
waterhuishoudkundige inrichting mede in relatie tot alternatieve (geïntegreerde)
bedrijfsvormen

• ontwikkeling van precisielandbouw gericht op waterbeheer en -gebruik
• ontwikkeling van precisielandbouw gericht op beheersing van stofstromen in relatie tot

de (veranderende) kwaliteit van bodem, grond- en oppervlaktewatersystemen
• vermindering van de erosiegevoeligheid van lössbodems
• kansrijkdom van natuurontwikkelingsdoelen onder invloed van veranderende

milieuparameters of omgevingskenmerken
• eventuele heroverweging van (hout)productiebeleid in het licht van veranderende

houtsoortkeuze en/of beheersstrategieën in bossen
• noodzakelijk beleid met betrekking tot het omgaan met aardkundige, landschappelijke

en cultuur-historische (archeologische) waarden bij grootschalige vorm- of
functieveranderingen.

��� UHJLR�VSHFLILHNH�HIIHFWHQ��ODDJ�1HGHUODQG

YHUZDFKWH�YHUDQGHULQJHQ
Onder ‘laag Nederland’ wordt hier verstaan de holocene gebieden van West- en Noord-
Nederland, die worden gerekend tot de fysisch-geografische regio’s ‘laagveen’ (incl. plassen en
droogmakerijen) en ‘zeekleigebied’. Voor deze gebieden en de hier aanwezige regionale
watersystemen worden in hoofdstuk 3 de volgende potentiële veranderingen beschreven:
• verhoogde grondwaterstanden en toenemend waterbezwaar gedurende winter en voorjaar
• kans op watertekorten c.q. verdroging in zomerperiode met een toenemende kans op

eutrofiëringsverschijnselen in stilstaande wateren
• periodiek toenemende chloridegehalten in grond- en oppervlaktewater van polder- en

boezemsystemen
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• frequentere riooloverstortingen naar oppervlaktewatersystemen bij extreme neerslagsituaties
• kwaliteitsproblemen in geëutrofieerde oppervlaktewateren door sulfiet- en/of nitrietvergiftiging
• toenemende kans op uit- en afspoeling van nutriënten en/of microverontreinigingen uit

overbemeste of verontreinigde bodems
• versnelde bodemdaling en reliëfontwikkeling door versterkte afbraak van (ontwaterde)

veenbodems onder invloed van hogere temperaturen.

ZDWHUNZDOLWHLW�HQ��NZDQWLWHLW
De belangrijkste veranderingen in land-watersystemen in laag Nederland hangen samen met de
toenemende dynamiek in neerslag, grond- en oppervlaktewaterstanden. Deze dynamiek heeft
naast kwantitatieve gevolgen ook effect op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Stijging
van de jaargemiddelde (water)temperatuur kan eventuele kwaliteitsproblemen in
oppervlaktewateren nog versterken. Met name de vaak ondiepe, voedselrijke polder- en
boezemwateren in het laagveengebied zijn hiervoor zeer kwetsbaar. Door de ruime
aanwezigheid en het vaak sterk multifunctionele karakter van oppervlaktewateren in laag
Nederland zijn de effecten van klimaatverandering daarop van extra betekenis voor de
functievervulling van het landelijk gebied.
Van grote betekenis voor de regionale watersystemen in West- en Noord-Nederland zijn ook de
gevolgen van klimaatverandering op de rivieren en het IJsselmeersysteem. De grote rivieren en
het IJsselmeer vormen gedurende de zomer de levensaders voor de regionale systemen in
West- en Noord-Nederland. Afnemende beschikbaarheid van suppletiewater voor doorspoeling
of peilbeheer in de regionale systemen of periodiek verminderde kwaliteit van het in te laten
water heeft grote consequenties voor alle functies binnen die regionale land-watersystemen,
temeer daar de regionale systemen zelf doorgaans nauwelijks over enige reservecapaciteit
beschikken die voor retentie benut zou kunnen worden. Gebrek aan voldoende suppletiewater
van een goede kwaliteit kan leiden tot een heel scala van kwaliteitsproblemen in polder- en
boezemwateren waaronder verdroging, verzilting, eutrofiëring en - bij aanwezigheid van hoge
sulfaat en ammoniumgehalten - risico’s van sulfiet en nitrietvergiftiging��De consequenties
hiervan treffen alle groene functies (natuur, visserij, landbouw, recreatie). Deze
afhankelijkheidsrelatie legt een extra gewicht op het beleid met betrekking tot functietoekenning,
inrichting en beheer van de grote rivieren en het IJsselmeergebied. Het IJsselmeersysteem is
kwantitatief gezien daarbij nog het meest ‘stuurbaar’ via het peilbeheer. De omvang van de
afvoeren van de grote rivieren - in belangrijke mate bepalend voor waterbeschikbaarheid en
waterkwaliteit - moet in dit verband meer als een ‘autonoom gegeven’ worden gezien. Daarom is
de raad in zijn navolgende beschrijving van mogelijke gevolgen voor de functies en waarden in
laag Nederland uitgegaan van een afnemende beschikbaarheid van suppletiewater vanuit het
rivierensysteem.

SRWHQWLsOH�JHYROJHQ�SHU�VHFWRU
ODQGERXZ
* De toenemende neerslag gedurende winter en voorjaar kan - vooral in matig diep ontwaterde
veengebieden zoals in Holland/Utrecht, waar gedurende deze periode het grondwater reeds tot
in de nabijheid van het maaiveld is gestegen - niet of nauwelijks worden geborgen in het profiel7.
Afhankelijk van de bemalings- of lozingscapaciteit zullen de toenemende neerslagoverschotten
hier periodiek leiden tot hogere polder- en/of boezemwaterstanden. Dit kan consequenties
hebben voor de draagkracht van de percelen gedurende deze perioden.
* In het landelijk gebied zal met name in de landbouw een toenemende noodzaak ontstaan voor
de beheersing van stofstromen. Onder andere door sterker fluctuerende (grond)waterstanden
en versterkte mineralisatie van organische stof ontstaat er een toenemende beschikbaarheid en
mobiliteit van nutriënten (P, N) en andere potentieel verontreinigende stoffen. Dit leidt tot
vergrote risico’s voor uit- en afspoeling van naar grond- en oppervlaktewatersystemen.
* Verzilting van grond- en oppervlaktewateren vormt een actueel probleem dat in diep
ontwaterde zeekleigebieden, in diep liggende polders en droogmakerijen en bij inlaatpunten van
                                                     
7 (HQ�XLW]RQGHULQJ�KLHURS�YRUPHQ�GH�)ULHVH� ODDJYHHQJHELHGHQ�ZDDU�GRRU�GH�GLHSH�RQWZDWHULQJ� �JHPLGGHOG� FLUFD���

FP���QRJ�ZHO�EHUJLQJVFDSDFLWHLW�LQ�KHW�SURILHO�DDQZH]LJ�LV�
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(verziltend) buitenwater in omvang toe zal kunnen nemen. Hoge chloridegehalten in
boezemsystemen kunnen verziltingseffecten veroorzaken in lokale systemen die voor hun
kwaliteits- en kwantiteitsbeheer afhankelijk zijn van boezemwater (zie ook kader par. 3.5).
Reeds op korte tot middellange termijn kan een toenemende verzilting langs deze weg ernstige
problemen veroorzaken bij verziltingsgevoelige teelten in West- en Midden-Holland (bollen,
sierteelt, glastuinbouw). Overigens kunnen de verziltingsproblemen soms betrekkelijk eenvoudig
bestreden worden door een beperkte peilverhogingen in diep ontwaterde (zoete)
poldersystemen. Een dergelijke situatie doet zich bijvoorbeeld voor in het noordelijk
zeekleigebied van Friesland, waar om die reden momenteel het zogenaamde ‘60-90-120-
scenario’ in studie is.
* In veengebieden kan versnelde maaiveldsdaling onder invloed van periodieke verdroging en
hogere temperaturen leiden tot een zodanig sterke reliëfontwikkeling dat de detailontwatering en
de bewerkbaarheid van percelen ongunstig wordt beïnvloed. Onderbemalingen versterken dit
effect, waardoor reeds op korte tot middellange termijn vrijwel onomkeerbare verschillen in
maaiveldshoogteligging kunnen ontstaan.
* Periodieke verdroging leidt behalve tot maaiveldsdaling ook tot chemische veranderingen in
bodem en bodemvocht waarbij o.a. grote hoeveelheden nutriënten vrijkomen en chemische
verontreinigingen gemobiliseerd kunnen worden. Vermesting, verzuring en vervuiling (rioolover-
storten, slootdempingen) kunnen deze processen in belangrijke mate bevorderen. Een en ander
kan belangrijke consequenties hebben voor de gebruiksmogelijkheden van het grond- en
oppervlaktewater voor onder andere veedrenking, beregening of als gietwater.

QDWXXU
* De potentiële afname van de beschikbaarheid van voldoende water van voldoende kwaliteit
vormt een bedreiging van de natuurwaarden in laag Nederland. Een dergelijke ontwikkeling zal
vergaande consequenties kunnen hebben voor de functievervulling van bestaande en
toekomstige ecologisch waardevolle gebieden.
* Indien het oppervlaktewaterareaal toeneemt onder invloed van de behoefte het waterbergend
en -bufferend vermogen op lokaal en/of regionaal niveau te vergroten, biedt dit mogelijk ruimte
voor  meekoppeling van natte natuurontwikkeling.

UHFUHDWLH
* De perspectieven voor watergebonden recreatievormen zullen in toenemende mate bepaald
worden door ontwikkelingen met betrekking tot de waterkwaliteit, zoals bedoeld in paragraaf 4.2.
* Indien het oppervlaktewaterareaal toeneemt onder invloed van de behoefte het waterbergend
en -bufferend vermogen op lokaal of regionaal niveau te vergroten, biedt dit naar verwachting
interessante meekoppelingsmogelijkheden voor water- en oeverrecreatie.

ODQGVFKDS�HQ�FXOWXXUKLVWRULH
* De aard en omvang van de gevolgen van de beschreven ontwikkelingen voor landschap en
cultuurhistorie zullen vooral bepaald worden door hoe op deze ontwikkelingen zal worden
geanticipeerd. Afhankelijk van de gekozen beleidsstrategie moet er vanuit worden gegaan dat
het landschap - door een andere functietoekenning, aangepast ruimtegebruik of gewijzigde
inrichting - meer of minder ingrijpende veranderingen zal ondergaan. Archeologische en
historisch-geografische waarden kunnen daarmee onder druk komen te staan en - afhankelijk
van de lokale omstandigheden - bij ingrijpende aanpassingen of herinrichting zelfs verloren
gaan.

EHODQJULMNH�/19�EHOHLGVYUDDJVWXNNHQ�YRRU�ODDJ�1HGHUODQG

• optimalisatie van het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer in relatie tot de afnemende
rivierafvoeren en potentieel beschikbare waterreserves in IJsselmeersysteem en
Noordelijk Delta Bekken (mede in het licht van een wellicht noodzakelijke, hernieuwde
P.A.W.N.-studie)
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• kaders en randvoorwaarden voor de ordening van functies en ruimtegebruik in het
landelijk gebied in relatie tot het gewenste waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer

• ontwikkeling van precisielandbouw gericht op de beheersing van stofstromen,
waterbeheer en watergebruik

• heroverweging van de grondslagen voor landbouwkundige ontwatering en
waterhuishoudkundige inrichting in relatie tot de toenemende dynamiek in grond- en
oppervlaktewaterstanden, de grotere variatie in hoogteligging en reliëf en de
ontwikkeling van meer geïntegreerde bedrijfsvormen

• heroverweging van natuurdoelen en locatiekeuzen (gebiedsbegrenzingen) in het licht
van veranderende omgevingsfactoren en ontwikkelingsperspectieven op de langere
termijn

• noodzakelijk beleid met betrekking tot het omgaan met aardkundige, landschappelijke
en cultuurhistorische (archeologische) waarden bij functieverandering, aanpassing of
herinrichting van bestaande (historische) waterhuishoudkundige systemen.

� RPJDDQ�PHW�RQ]HNHUKHGHQ�HQ�WHQGHQVHQ

��� RPJDDQ�PHW�NOLPDDWYHUDQGHULQJ�LV�RPJDDQ�PHW�RQ]HNHUKHGHQ

Bij de introductie van het onderwerp klimaatverandering als relevant beleidsthema voor het
landelijk gebied is reeds geconstateerd dat er ten aanzien van de voorspellingen rond eventuele
klimaatverandering en daarmee samenhangende verschijnselen zoals zeespiegelrijzing nog
sprake is van aanzienlijke onzekerheden en belangrijke leemten in kennis. De belangrijkste
onzekerheden worden veroorzaakt door de beperkte voorspelbaarheid van het klimaat, het
beperkte inzicht in en de enorme complexiteit van elementen en factoren die bepalend zijn voor
de uiteindelijke ontwikkelingen en door de ruime marges die noodzakelijkerwijs gehanteerd
moeten worden bij het inschatten van veranderingen en hun effecten. De belangrijkste
zekerheden en onzekerheden zijn meer expliciet beschreven in paragraaf 2.4.
Echter, doordat de processen van klimaatverandering en zeespiegelrijzing relatief traag verlopen
hebben we te maken met nòg een aantal, niet onbelangrijke onbekenden. Het betreft met name
de ontwikkelingen in het sociaal-economische en politieke domein op de langere termijn. De
toekomst op sociaal-economisch en politiek gebied bepaalt in belangrijke mate de ontwikkeling
van de verschillende maatschappelijke functies, de relatie van die functies met hun omgeving en
het ruimtegebruik. Deze ontwikkelingen zijn medebepalend voor de functievervulling van het
landelijk gebied in de komende eeuw en daarmee voor de impact van bodemdaling,
klimaatverandering en zeespiegelrijzing.

PDDWVFKDSSHOLMNH�RQ]HNHUKHGHQ�HQ�EHOHLGVSODQQLQJ
De meeste maatschappelijke functies, of het nu om wonen, transport of landbouw en natuur
gaat, kennen qua ruimtelijke ontwikkeling doorgaans een strategische planningshorizon van
circa 10 tot hooguit 15 jaar, soms met een doorkijk of verkenning tot maximaal 25 á 30 jaar
vooruit (Natuurbeleidsplan, Vinex, ‘Nederland 2030’). Sturend beleid in de vorm van concrete,
uitvoeringsgerichte plannen of regelingen wordt doorgaans geformuleerd en uitgewerkt voor een
periode van 3 tot 5 jaar.
Een belangrijke reden voor deze relatief beperkte planningstermijnen is het grote aantal
onzekerheden waarmee bij het inschatten van de maatschappelijke ontwikkelingen rekening
moet worden gehouden. Het voorzien en voorspellen van de ontwikkelingen ten aanzien van
bijvoorbeeld bevolkingsgroei, conjunctuurontwikkeling of gedragspatronen is zo mogelijk met
nog meer onzekerheden omgeven dan het voorspellen van het klimaat. De dynamiek van een
aantal bepalende factoren is erg groot en bovendien afhankelijk van een groot aantal
onberekenbare variabelen.

VWXXUEDDUKHLG�YDQ�PDDWVFKDSSHOLMNH�RQWZLNNHOLQJHQ
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Naast de hierboven genoemde onzekerheden speelt op bestuurlijk niveau ook de vraag van de
‘maakbaarheid’ van de maatschappij. De rol van de overheid wordt in de hedendaagse
samenleving anders beoordeeld dan voorheen. Op veel terreinen verschuift de rol van de
overheid hierdoor van dirigerend en regulerend naar kaderstellend en faciliterend. Deze
ontwikkeling komt onder andere tot uitdrukking in deregulering en abstrahering van beleid en
regelgeving. Ook deze ontwikkeling genereert onzekerheden: door de afnemende
overheidsbetrokkenheid (sturing) bij concrete projecten en ontwikkelingen en de grotere
maatschappelijke eigen verantwoordelijkheid van groepen en individuen in de samenleving.

Deze maatschappelijke ontwikkelingen en omstandigheden maken dat het omgaan met
klimaatverandering in alle opzichten een omgaan met onzekerheden is.

��� GH�EHwQYORHGEDDUKHLG�YDQ�GH�YHUZDFKWH�YHUDQGHULQJHQ

YHUZDFKWH�YHUDQGHULQJHQ
De essentie van vrijwel alle voorspelde veranderingen die relevant zijn voor het landelijk gebied
is weer te geven in de volgende tendensen:

* toename CO2-concentraties in de atmosfeer en stijging van de jaargemiddelde temperatuur
* stijging van de gemiddelde zeewaterstanden en toename van de dynamiek in de kustzone
* toename neerslagoverschotten en frequentere, hogere hoogwaters in winter/vroeg voorjaar
* toenemende kans op watertekorten gedurende de rest van het jaar
* voortgaande bodemdaling, met toenemende variatie in hoogteligging en reliëf
* toenemende kwaliteitsproblemen in grond- en oppervlaktewateren, onder andere verziltings-
  verschijnselen in West- en Noord-Nederland.

De kans op extreme gebeurtenissen (stormen, droogte, hoogwater) lijkt bovendien toe te
nemen, hetgeen de effecten van de structurele veranderingen belangrijk kan versterken.

Voor een antwoord op de vraag hoe in beleid en bestuur omgegaan kan worden met de
mogelijke gevolgen van de verwachte veranderingen is het onder andere van belang om inzicht
te hebben in de sturings- en beïnvloedingsmogelijkheden: het ‘handelingsperspectief’.
Hiervoor dienen de sturingsmogelijkheden van de aan de veranderingen ten grondslag liggende
processen en mechanismen (klimaatverandering, zeespiegelrijzing en bodemdaling, inclusief
antropogene invloeden) te worden beschouwd. Immers, de sturing zal op beïnvloeding van die
oorzakelijke processen en mechanismen gericht moeten zijn.

WHPSHUDWXXUVWLMJLQJ�HQ�&2��WRHQDPH
De toename van de jaargemiddelde temperatuur en de stijging van de CO2-concentraties in de
atmosfeer zijn mondiale trends die sedert ongeveer een eeuw worden waargenomen. Op grond
van de beschikbare kennis van de achterliggende mechanismen zijn er geen redenen om aan te
nemen dat de (steeds sneller) stijgende lijn die de beide tendensen vertonen op afzienbare
termijn zal afvlakken (stabiliseren) of zal ombuigen in neerwaartse richting.
De beïnvloedingsmogelijkheden van deze mondiale processen zijn puur nationaal gezien
beperkt en - vanwege het wereldwijde karakter van het onderliggende probleem - ook weinig
kansrijk. Een beter handelingsperspectief bieden maatregelen in de sfeer van wereldwijde
beperking van CO2-emissies. Deze ontmoeten in internationaal verband echter nog veel
weerstand. Het lijkt daarom verstandig bij de verdere ontwikkeling van het beleid rekening te
houden met een verdere stijging van de CO2-concentraties en de jaargemiddelde temperatuur.
Hiervan uitgaande biedt vooral de wijze van omgaan met de uit deze ontwikkeling
voortvloeiende gevolgen een kansrijk handelingsperspectief.
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]HHVSLHJHOULM]LQJ
De zeespiegelrijzing en de daarmee samenhangende toename van de dynamiek in de kustzone
lijkt een min of meer autonoom proces, dat met een vertraging van enkele decennia tot een
eeuw naijlt op veranderingen in de wereld-gemiddelde temperatuur en andere
klimaatkenmerken. Door het grote aantal onzekerheden met betrekking tot zowel de
klimaatsontwikkeling, de werking van oceaansystemen als de interacties tussen klimaat,
oceaansystemen en zeespiegelrijzing zijn de marges in de voorspelde veranderingen
aanzienlijk. De centrale schattingen op basis van de IPCC-scenario’s lijken - mede door de
relatieve traagheid van de veranderingen - vooralsnog een verantwoorde basis voor de
beleidsontwikkeling gedurende de komende decennia. Ook hier lijkt het handelingsperspectief
vooral te liggen bij de wijze van anticiperen op de toekomstige veranderingen.

ERGHPGDOLQJ
De verwachte bodemdaling is deels het gevolg van natuurlijke processen in de pleistocene en
diepere bodemlagen, deels het directe resultaat van menselijke ingrepen in de sfeer van
ontginning, ontwatering en dergelijke uit heden en verleden (holocene bodems). De potentiële
veranderingen in hoogteligging van pleistocene en diepere bodemlagen vormen - de invloed van
delfstofwinning daargelaten - het resultaat van een autonoom proces waarop geen invloed
uitgeoefend kan worden. De antropogene invloeden op de holocene bodems lijken meer
handelingsperspectief te bieden. ‘Corrigerende’ maatregelen worden echter in belangrijke mate
beperkt door het tot ontwikkeling gekomen ruimtegebruik (grootschalige verstedelijking,
infrastructuur). Daarom moet er naar de mening van de raad vanuit gegaan worden dat ook de
ontwikkelingen met betrekking tot bodemdaling slechts binnen zekere marges gestuurd kunnen
worden. Dit handelingsperspectief heeft dan vooral betrekking op matiging van de
dalingssnelheid en beperking van de ruimtelijke variabiliteit in hoogteligging/reliëf op lokale tot
regionale schaal.

YHUDQGHULQJHQ�LQ�ZDWHUEHVFKLNEDDUKHLG�HQ�ZDWHUNZDOLWHLW
De tendens met betrekking tot een grotere dynamiek in waterbeschikbaarheid en -kwaliteit is
mede het gevolg van de hierboven genoemde, min of meer autonome veranderingen in
temperatuur, zeespiegelniveau en hoogteligging van het maaiveld. De omvang van de werkelijke
veranderingen wordt echter voor een groot deel ook bepaald door antropogene ingrepen in de
sfeer van inrichting, ruimtegebruik en beheer van stroomgebieden, waterbeheer op regionale
schaal en emissies met gevolgen voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Naar het
zich laat aanzien zijn de invloeden van deze antropogene activiteiten op het toekomstig
functioneren van land-watersystemen tenminste zo belangrijk als de ‘autonome’ veranderingen
onder invloed van klimaatverandering. Hier ligt derhalve een zeer belangrijk en kansrijk
handelingsperspectief. De raad komt daar hieronder nog op terug.

LQ]LFKW�LQ�PDDWVFKDSSHOLMNH�RQWZLNNHOLQJHQ�HQ�GH�VWXULQJ�GDDUYDQ
Een goed beeld van de maatschappelijke ontwikkelingen op de langere termijn is, zoals eerder
gememoreerd, moeilijk te verkrijgen. Wèl bekend is het gegeven dat het in onze hedendaagse
samenleving van calculerende burgers vaak veel tijd en moeite kost om een bepaalde gewenste
maatschappelijke verandering geaccepteerd en gerealiseerd te krijgen. Vooral als de gewenste
aanpassing op de korte of middellange termijn ten koste lijkt te gaan van de individuele vrijheid
of de economische belangen van gevestigde groepen of sectoren blijkt de ‘maakbaarheid’ van
de samenleving vooral een kwestie van lange adem. Intensieve en langdurige communicatie is
vaak noodzakelijk om voldoende draagvlak te ontwikkelen en dan nog blijven er situaties waarin
de overheid haar kaderstellende rol moet concretiseren in meer of minder sturende wet- of
regelgeving. Het bewerkstelligen van werkelijke veranderingen in het omgaan met land-water-
systemen, zoals die in het licht van de in dit advies beschreven ontwikkelingen wellicht
noodzakelijk zouden kunnen worden, zal daarom vermoedelijk de nodige tijd en inspanning
vergen. Dit inzicht kan een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van de wijze waarop op een
bepaald moment met de (nog) bestaande onzekerheden ten aanzien van veranderingen in land-
watersystemen in beleid en bestuur wordt omgegaan.
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LQ]LFKW�LQ�UXLPWHOLMNH�RQWZLNNHOLQJHQ�HQ�GH�FRQVHTXHQWLHV�GDDUYDQ
Er bestaat een goed zicht op de potentiële gevolgen van bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen
voor het toekomstig functioneren van gebieden. Dat zicht is niet beperkt tot de  consequenties
van bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen voor dit moment. Ook de eventuele consequenties van
de betreffende projecten op de middellange en langere termijn kunnen beoordeeld worden.
Grootschalige stadsuitbreidingen, hoofdinfrastructuur of andere miljarden-projecten worden
immers niet in vijftig jaar afgeschreven.
Een dergelijke langere termijn-beoordeling zou, bij toetsing aan de mogelijke veranderingen in
land- en watersystemen onder invloed van klimaatverandering en bodemdaling, inzicht kunnen
geven in de consequenties en daarmee de wenselijkheid van de betreffende projecten in het
licht van de mogelijke klimaatontwikkeling op de langere termijn. Ook deze inzichten kunnen
vervolgens betrokken worden bij de wijze waarop bij de besluitvorming en beleidsontwikkeling
ten aanzien van dergelijke actuele projecten wordt omgegaan met de onzekere lange termijn-
ontwikkelingen.

���� KHW�KDQGHOLQJVSHUVSHFWLHI�
RQ]HNHUKHGHQ�QHJHUHQ��UHGXFHUHQ�RI�YHUZHUNHQ

YHUDQGHULQJHQ�]HOI�QDXZHOLMNV�EHwQYORHGEDDU��ZqO�NHX]HV�KRH�HUPHH�RP�WH�JDDQ
Voor het landelijk gebied lijken vooral de periodieke veranderingen in kwaliteit en kwantiteit van
het beschikbare water van groot belang. Zoals beschreven vormt deze toenemende dynamiek
primair een afgeleide van basale veranderingen die op nationale of West-Europese schaal niet
of nauwelijks beïnvloedbaar zijn.
De genoemde fluctuaties, en zeker hun gevolgen voor het functioneren van de samenleving,
worden echter in belangrijke mate mede-bepaald door antropogene ingrepen in landgebruik en
watersystemen.  De manier waarop hiermee wordt omgegaan is een maatschappelijke keuze en
dus stuurbaar. De maatschappij kan via haar keuzes ten aanzien van de inrichting en het beheer
van land-watersystemen en de manier van omgaan met eventuele veranderingen in
systeemkenmerken, in belangrijke mate zelf de aard, omvang en impact van de eventuele
gevolgen voor onze leefomgeving bepalen.
Dit handelingsperspectief vormt dan ook een rode draad in de verdere uitwerking van dit advies.

Er bestaan verschillende manieren waarop bij besluitvorming in beleid en bestuur omgegaan
kan worden met onzekerheden, in dit geval onzekere ontwikkelingen. Kort samengevat kunnen
er drie strategieën gevolgd worden (naar Sprengers et al, 1995).
���RQGHUNHQQHQ�PDDU�QHJHUHQ
Onzekerheden kunnen onderkend worden, maar vervolgens worden gelaten voor wat ze zijn. Bij
de besluitvorming worden de onzekerheden en mogelijke consequenties volledig buiten
beschouwing gelaten.
���UHGXFHUHQ�]RQGHU�WH��DQWLFLSHUHQ
Onderkende onzekerheden kunnen in meer of mindere mate gereduceerd worden: door gericht
nader onderzoek worden bestaande onzekerheden weggenomen of verminderd tot een
acceptabel niveau. In afwachting van meer zekerheid wordt bij relevante beslissingen geen
rekening gehouden met de mogelijke ontwikkelingen en hun consequenties; anticiperend beleid
of mogelijke voorzorgsmaatregelen worden in de tussentijd doorgeschoven
���DFFHSWHUHQ�HQ�YHUZHUNHQ
Onzekerheden worden geaccepteerd en verwerkt, hetgeen betekent dat in de besluitvorming
zoveel als mogelijk (= maatschappelijk aanvaardbaar) rekening wordt gehouden met een
bepaalde nog onzekere factor of ontwikkeling. De mogelijke consequenties van voorspelde
veranderingen worden nauw betrokken bij en zijn soms mede bepalend voor de beleids- en
besluitvorming.

RPJDDQ�PHW�RQ]HNHUKHGHQ�LV�HHQ�SROLWLHNH�NHX]H�qQ�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG



61

De manier waarop er omgegaan wordt met de beschreven onzekerheden vormt bij uitstek een
strategische, politieke keuze. Deze keuze voor de te volgen strategie zal afhangen van de aard
van de onzekerheid, de inhoudelijke kennis omtrent de onzekerheid, de waardering van het
belang (impact) van de onzekerheid, de aan- of afwezigheid van een handelingsperspectief en
andere relevante afwegingsfactoren. Van groot belang daarbij is vooral de beoordeling van de
onzekere ontwikkelingen in het licht van bestaande kennis en inzichten, zowel met betrekking tot
het huidige functioneren van systemen als met betrekking tot de beschikbare marges in
praktisch en bestuurlijk en maatschappelijk opzicht.

De onzekerheden die bij klimaatverandering aan de orde zijn - en vooral de geringe
zichtbaarheid van de potentiële veranderingen op de korte termijn - maken het verleidelijk bij de
formulering van nieuw beleid vooralsnog een keuze uit de weg te gaan. Gelet op de aard en
omvang van de potentiële veranderingen en de tijd die noodzakelijk zal zijn om in beleid en
bestuur en als samenleving op dergelijke fundamentele ontwikkelingen te anticiperen, lijkt dàt de
raad echter een ongewenste vorm van struisvogel-politiek. Regeren is - nog steeds - vooruitzien
en het (expliciet) maken van dit soort afwegingen en keuzes is een belangrijke
verantwoordelijkheid van het bestuur.

����NLH]HQ�YRRU�GH�EHOHLGVVWUDWHJLH�µDFFHSWHUHQ�HQ�YHUZHUNHQ¶

����EHVWDDQGH�NQHOSXQWHQ�ZRUGHQ�LQ�GH�WRHNRPVW�YHUGHU�YHUVWHUNW

In de hoofdstukken 3 en 4 zijn de potentiële veranderingen in land-watersystemen beschreven
en vertaald naar mogelijke consequenties voor LNV-sectoren in het landelijk gebied. De
essentie van vrijwel alle voorspelde veranderingen die relevant zijn voor het landelijk gebied is
gelegen in een aantal tendensen (kader par. 5.2), waarvan de belangrijkste wellicht worden
gevormd door de potentiële kwaliteits- èn kwantiteitsproblemen in grond- en
oppervlaktewatersystemen.
Van dergelijke problemen is echter ook nu al sprake.

GH�EHVFKLNEDDUKHLG�YDQ�ZDWHU��RRN�HHQ�DFWXHHO�SUREOHHP
Bij nadere beschouwing blijken veel van de uit de potentiële veranderingen voortvloeiende
consequenties voor het functioneren van het landelijk gebied niet nieuw. Deze effecten van de
potentiële veranderingen in land-watersystemen vertonen belangrijke overeenkomsten met
bestaande knelpunten voor de waarden en functies in het landelijk gebied en zijn reeds bekend
uit ervaringen in de praktijk. Soms betreft het ‘incidenten’ uit het recente verleden, zoals de
extreme hoogwaters op de grote rivieren, maar deels ook min of meer structurele knelpunten in
de bestaande praktijk: kustafslag in de Noordzeekustzone, de watertekorten in drogere perioden
en de kwaliteitsproblemen van grond- en oppervlaktewatersystemen.

Met de (potentiële) gevolgen van dergelijke verschijnselen en de impact daarvan op onze
samenleving is dan ook al enige ervaring opgedaan. Ervaring die bijvoorbeeld in het geval van
de extreme hoogwaters op de grote rivieren aanleiding heeft gegeven tot een extra
beleidsinspanning, deels inhaalslag, om de veiligheid achter de dijken te waarborgen en een
aantal meer structurele, toekomstgerichte veranderingen in het rivierbeheer te entameren
(‘Ruimte voor de rivier’). Andere verschijnselen zoals verzilting, verdroging, kwaliteitsverandering
van grondwatersystemen maar ook bodemdaling en reliëfontwikkeling worden wel ervaren,
maar - mogelijk als gevolg van hun meer sluipende werking - vooralsnog niet, of hooguit lokaal
en periodiek als een bedreiging ervaren. In de praktijk worden deze problemen daarom vooral
lokaal en met behulp van symptoombestrijdende ingrepen ‘opgelost’, zonder dat er aan een
meer structurele oorzaak-gerichte oplossing wordt gewerkt. Het zijn met name ook deze
veranderingen die in belang en omvang zullen blijven toenemen, terwijl de beheersbaarheid
ervan steeds moeilijker wordt en de mogelijkheden voor correctie en herstel verder afnemen. De
versterkende effecten van klimaatverandering en bodemdaling maakt de potentiële impact
hiervan voor het functioneren van het landelijk gebied zodanig dat ook ten aanzien van deze



62

verschijnselen een aanvullende beleidsinspanning (-aanpassing), gericht op een meer
duurzame vorm van systeembeheer, dringend gewenst is.

��� UHJXOHUHQ�VWHHGV�SUREOHPDWLVFKHU��GXXU]DDPKHLG�DOV�XLWJDQJVSXQW

Zoals in de voorgaande hoofdstukken al werd aangestipt, kent Nederland - zeker waar het gaat
om het omgaan met water - een lange traditie van aanpassing, correctie en regulering van de
natuurlijke systemen. Omgevingsfactoren worden beïnvloed en gestuurd met als doel gebieden
geschikt te maken of te houden voor bestaande of beoogde functies. De randvoorwaarden en
beperkingen die de natuurlijke watersystemen stelden aan de mogelijke vormen van gebruik zijn
daarbij met de groei van de technische mogelijkheden allengs in betekenis afgenomen.
Watersystemen werden volgend op het menselijk gebruik, in plaats van sturend voor de
gebruiksmogelijkheden. Rampen of bijna-rampen werden zelden opgevat als aanleiding tot
heroverweging van deze handelwijze, maar veeleer beschouwd als stimulans om via technische
innovaties te komen tot een nog betere ‘beheersing’ van het natuurlijk systeem.
Anticiperen werd vooral reguleren.

GH�NHHU]LMGH�YDQ�GH�UHJXOHULQJV�PHGDLOOH
De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat de vèrgaande aanpassing en regulering van
onze watersystemen ook een keerzijde heeft. Zo moet bijvoorbeeld steeds vaker in plaats van
tegen het water, vóór (meer) water ‘gevochten’ worden. Grote delen van het landelijk gebied
kampen periodiek met verdroging of verziltingsverschijnselen die een direct gevolg zijn van
eerdere ingrepen in land-watersystemen. Hoewel de notie dat men hier wellicht te ver is
doorgeschoten met de regulering van grond- en oppervlaktewatersystemen steeds vaker in
beleidsnota’s wordt verwoord, is er in de praktijk nog maar nauwelijks sprake van een werkelijke
omslag in het beleid of van aangepast handelen. Doorwerking naar de praktijk heeft
voornamelijk plaats in de vorm van (proef)projecten gericht op lokale aanpassingen in gebruik
en beheer van het bestaande (water)systeem ten behoeve van specifieke functies. Een
voorbeeld hiervan is verdrogingsbestrijding in natuurgebieden. Soms wordt in situaties waar
sprake is van betekenende functieverandering (zoals bijvoorbeeld stadsuitbreidingen op
voormalige landbouwgronden) op meer of minder experimentele basis gezocht naar op het
aanwezige watersysteem aangepaste inrichtingsvormen. De fundamentele vraag of een
bepaalde functie op een bepaalde plaats wel passend c.q. gewenst is in het licht van het
(water)systeembeheer in ruimer verband, wordt echter zelden gesteld of tot leidend principe
verheven.
De recente hoogwaters van de grote rivieren hebben bovendien duidelijk gemaakt dat de
ogenschijnlijk gerealiseerde  ‘beheersing’ van in dit geval de riviersystemen een nogal relatief
begrip is.  Het besef dat tal van de in de stroomgebieden van de rivieren gepleegde ingrepen
weleens zouden kunnen leiden tot ongewenste en vooral oncontroleerbare bijverschijnselen in
de sfeer van verhoogde waterstanden bij hoge rivierafvoeren (met alle gevolgen van dien voor
de veiligheid) heeft voor dit gebied - althans binnen waterstaatskringen - geleid tot een omslag in
het beleid: ‘Ruimte voor de rivier’  werd het nieuwe adagium. Bij de implementatie van dit beleid
blijkt het besef van de noodzaak van een ander rivierbeheer - ondanks de (bijna)
watersnoodrampen van ’93 en ’95 - echter nog lang niet bij alle partijen in de samenleving te zijn
doorgedrongen. Veel discussies over de gewenste inrichting, gebruik en beheer van de
winterbeddingen gaan in de praktijk nog steeds over hoeveel ruimte er nog aan de
riviersystemen kan worden ontnomen, in plaats van over de vraag hoe en waar de rivieren
structureel meer ruimte in hun te krappe jas kan worden geboden.

EHKHUHQ�LQ�SODDWV�YDQ�EHKHHUVHQ
De inspanningen met betrekking tot het omgaan met water zijn altijd sterk gericht geweest op
het EHKHHUVHQ van grond en oppervlaktewaterstromen. Deze houding is mede gebaseerd op het
aloude ‘gegeven’ dat er in ons land doorgaans teveel water is en in ieder geval altijd genoeg.
Vooruitblikkend naar de potentiële ontwikkelingen onder invloed van de geschetste
klimaatscenario’s ligt hier de essentie van de eventuele veranderingen in onze land-
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watersystemen. Indien klimaatverandering zich in Noordwest Europa daadwerkelijk manifesteert
zoals verwacht, ontstaat er bij ongewijzigd beleid een reële kans op min of meer structurele
watertekorten gedurende de zomer. De kans op een (periodiek) verslechterende kwaliteit van
het beschikbare grond- en oppervlaktewater zal de problematische situatie die door deze
waterschaarste kan ontstaan nog verder compliceren.
Het vraagstuk van het omgaan met periodieke wateroverschotten en hoogwaters in de grote
rivieren zal daarenboven niet verminderen, maar zich met name gedurende winter en voorjaar in
toenemende hevigheid manifesteren. Het beheersen van deze steeds grotere extremen zal
daarom naar het lijkt een blijvende en groeiende extra inspanning vergen.

Deze nieuwe omstandigheden zouden kunnen leiden tot waterbeheersingsproblemen die van
een andere orde zijn dan tot nu toe gebruikelijk. Waar toenemende neerslagoverschotten en
hoge rivierafvoeren met meer of minder ingrijpende technische maatregelen en een hoop geld
nog beheersbaar lijken, vergen in ieder geval de potentiële watertekorten een ander soort
oplossing: tekorten kunnen niet zonder meer worden aangevuld als er niet langer voldoende
waterreserves beschikbaar zijn. Slechts een zorgvuldig EHKHHU van het beschikbare
water(overschot) ter voorkoming of beperking van periodieke tekorten zal in die omstandigheden
soelaas kunnen bieden.

Behoud en waar nodig herstel van een voldoende omvang en kwaliteit van onze grond- en
oppervlaktewaterreserves wordt in een toekomst met sterker fluctuerende rivierafvoeren en
neerslagpatronen daarom van steeds groter strategisch belang. Dit vergt echter een
fundamenteel andere benadering van het omgaan met water en stofstromen dan momenteel te
doen gebruikelijk. Een nieuwe benadering die is gericht op een duurzaam, integraal beheer van
watersystemen en andere essentiële omgevingsparameters.

SRPSHQ�HQ���XLWHLQGHOLMN�WRFK���YHU]XLSHQ"
Gelet op de stand van wetenschap en techniek zal het theoretisch gezien zeker mogelijk zijn om
nog vele decennia met de inzet van extra kunst- en vliegwerk, meer energie en veel geld de
belangrijkste gevolgen van klimaatverandering voor land- en watersystemen teniet te doen of tot
aanvaardbare proporties terug te brengen. Een dergelijke strategie zal echter in belangrijke
mate het karakter hebben van symptoombestrijding, waarbij het risico voor calamiteiten als
gevolg van de verder afnemende veerkracht van het (natuurlijk) systeem zal toenemen.
Bovendien kan een dergelijke strategie leiden tot ongewenste bijverschijnselen die bijdragen
aan versterking van de problemen: een neerwaartse spiraal ontstaat, die steeds moeilijker kan
worden doorbroken, maar ook tot steeds meer complicaties aanleiding kan geven. Voorbeelden
hiervan, zoals de cyclus van maaiveldsdaling en peilverlaging in veengebieden, zijn eerder in dit
advies gegeven. Macro-economisch gezien zal de verhouding tussen kosten en baten bij een
dergelijke strategie op termijn (steeds verder) uit evenwicht raken doordat de inspanning om een
bepaalde situatie in stand te houden met het voortschrijden van de tijd steeds groter zal moeten
worden. In dit licht bezien lijkt een meer structurele en duurzame oplossing van de bestaande en
de onder invloed van klimaatverandering nog te verwachten knelpunten gewenst.

GXXU]DDPKHLG�ORRQW
Ook uit het meer algemene oogpunt van het streven naar een duurzaam gebruik van
grondstoffen en energie als basis voor een duurzame samenleving met een waardevol,
renderend en multifunctioneel landelijk gebied, is een meer structurele wijze van anticiperen op
de potentiële veranderingen in  land-watersystemen te verkiezen. Bij de keuze voor het
anticiperen met meer structurele maatregelen zullen de noodzakelijke aanpassingen op de korte
termijn ongetwijfeld groter zijn dan bij reguliere vormen van symptoombestrijding. Waar het
reguliere beleid (‘business as usual’) door het hoge gehalte symptoombestrijding periodieke,
frequent(er) terugkerende (vervangings)investeringen vereist, vergt het realiseren van een meer
structurele oplossing eenmalige, grote investeringen op de korte(re) termijn, terwijl de ‘winst’ pas
op de langere termijn wordt geboekt. Die extra inspanningen voor een meer structurele
oplossing zullen op de langere termijn hun vruchten afwerpen in de vorm van duurzamer
rendement van investeringen, lagere beheerskosten en vooral een duurzamer veiligstelling van
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primaire bestaansvoorwaarden zoals voldoende en schoon grond- en oppervlaktewater. Niet in
de laatste plaats zullen de risico’s voor calamiteiten afnemen, door een betere benutting van het
(grotere) bufferend vermogen en de herstelde veerkracht van het natuurlijke systeem.

��� GH�EHOHLGVVWUDWHJLH�µDFFHSWHUHQ�HQ�YHUZHUNHQ¶

Op grond van de beschikbare kennis met betrekking tot de actuele ontwikkelingen, de impact
van de potentiële veranderingen voor het landelijk gebied en de beschreven inzichten en
overwegingen, kan en moet naar de mening van de raad een afweging worden gemaakt op
welke wijze in bestuur en beleid wordt (zal worden) omgegaan met de potentiële veranderingen
in onze land-watersystemen.

De raad meent dat - alles in overweging nemende - gekozen moet worden voor de beleids-
strategie die kan worden aangeduid als ‘accepteren en verwerken’. Deze beleidsstrategie kan
als volgt worden beschreven:

'H�QRJ�RQ]HNHUH�RQWZLNNHOLQJHQ�PHW�EHWUHNNLQJ�NOLPDDWYHUDQGHULQJ��]HHVSLHJHOULM]LQJ�HQ
ERGHPGDOLQJ�HQ�KXQ�SRWHQWLsOH�JHYROJHQ�YRRU�ODQG�ZDWHUV\VWHPHQ�ZRUGHQ���PHGH�LQ�KHW
OLFKW�YDQ�GH�UHHGV�EHVWDDQGH�NQHOSXQWHQ���QLHW��ODQJHU��JHQHJHHUG�
'H�SRWHQWLsOH�RQWZLNNHOLQJHQ�ZRUGHQ�JHDFFHSWHHUG�HQ�ZDDU�PRJHOLMN�QX�UHHGV�LQ�KHW
EHOHLG�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�KHW�ZDWHUEHKHHU��GH�UXLPWHOLMNH�RUGHQLQJ�HQ�KHW�VHFWRUEHOHLG
PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG�YHUZHUNW��%LM��DDQSDVVLQJHQ�LQ��IXQFWLHWRHNHQQLQJ�
LQULFKWLQJ�HQ�EHKHHU�YDQ�JHELHGHQ�RI�YDQ�EHODQJULMNH�ZDWHUV\VWHPHQ�GLHQHQ�GH�SRWHQWLsOH
YHUDQGHULQJHQ�LQ�ODQG�ZDWHUV\VWHPHQ�WH�ZRUGHQ�EHQRHPG�HQ�ELM�GH�EHVOXLWYRUPLQJ�RI
EHOHLGVSODQQLQJ�EHWURNNHQ��'DDUELM�PRHW�HU�JHULFKW�JHZHUNW�ZRUGHQ�DDQ�KHW�XLWGUDJHQ�YDQ
GH�EHVFKLNEDUH�NHQQLV�HQ�LQ]LFKWHQ�WHU�YHUJURWLQJ�YDQ�KHW�GUDDJYODN�YRRU�JHZHQVWH�RI
PRJHOLMN�QRRG]DNHOLMNH�DDQSDVVLQJHQ�LQ�EHOHLG�HQ�EHKHHU��7HJHOLMNHUWLMG�]XOOHQ�GH�QRJ
EHVWDDQGH�RQ]HNHUKHGHQ��OHHPWHQ�LQ�NHQQLV��PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�GH�PRJHOLMNH�RQWZLNNH�
OLQJHQ�]RYHHO�PRJHOLMN�JHUHGXFHHUG�PRHWHQ�ZRUGHQ�HQ�GH�EHVFKLNEDUH�LQ]LFKWHQ�LQ�GH
SRWHQWLsOH�HIIHFWHQ��LQFOXVLHI�PLWLJHUHQGH�HQ�FRPSHQVHUHQGH�PDDWUHJHOHQ��RS�GH�YHU�
VFKLOOHQGH�ZDDUGHQ�HQ�IXQFWLHV�YHUJURRW��+HW�HQWDPHUHQ�YDQ�UHGXFHUHQG�RQGHU]RHN�PDJ
HFKWHU�JHHQ�DDQOHLGLQJ�YRUPHQ�YRRU�KHW�YHUGHU�GRRUVFKXLYHQ�HQ�XLWVWHOOHQ�YDQ�DQWLFLSH�
UHQG�EHOHLG�RI�PRJHOLMNH�YRRU]RUJVPDDWUHJHOHQ�

De raad komt tot deze, in verhouding tot de eerder geschetste onzekerheden tamelijk stellige
conclusie op grond van een viertal overwegingen:
1.  Naar het zich laat aanzien zijn de belangrijkste gevolgen van de potentiële veranderingen
voor Nederland c.q. het landelijk gebied gelegen in de toenemende variatie in
waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit. Daarmee grijpen de veranderingen aan op een FRQGLWLR
VLQH�TXD�QRQ voor de samenleving in het algemeen en het landelijk gebied in het bijzonder: de
permanente beschikbaarheid van voldoende water van een goede kwaliteit.
2.  De uit de verwachte veranderingen voortvloeiende potentiële knelpunten komen in
belangrijke mate overeen met reeds bestaande knelpunten in het beheer van land- en
watersystemen (veiligheid, verzilting, verdroging etcetera). De consequenties hiervan voor de
samenleving kunnen dus goed op waarde worden geschat en moeten naar de mening van de
raad als ernstig worden beoordeeld.
3.  Het waterbeleid, het ruimtelijk beleid en het sectorbeleid met betrekking tot het landelijk
gebied bieden belangrijke handelingsperspectieven voor het mitigeren en compenseren van
reeds bestaande knelpunten èn voor het beperken van de potentiële gevolgen van de verwachte
ontwikkelingen. Het feit dat deze beleidssectoren momenteel sterk in beweging zijn vergroot de
mogelijkheden voor het meekoppelen van toekomstgerichte beleidsopties.
4.  In de toekomst mogelijk gewenste (wellicht zelfs noodzakelijke) aanpassingen in
functietoekenning, inrichting en beheer van land- en/of watersystemen kunnen zodanig
ingrijpend of complex zijn, dat voor het proces van bewustwording, planning en realisatie veel
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tijd benodigd is. Door vroegtijdig te anticiperen op de mogelijke ontwikkelingen kan worden
voorkomen dat er te zijner tijd een sociaal of maatschappelijk ongewenste tijdsdruk ontstaat.

��� FRQVHTXHQWLHV�YDQ�GH]H�EHOHLGVVWUDWHJLH�YRRU�EHOHLG�HQ�EHVWXXU

HHQ�WUHQGEUHXN�LQ�KHW�GHQNHQ�RYHU�ZDWHU�QRRG]DNHOLMN
Naar de mening van de raad nopen de potentiële veranderingen in waterbeschikbaarheid en
waterkwaliteit, ondanks de nog bestaande onzekerheden dienaangaande, tot een andere
maatschappelijke en politieke houding ten opzichte van de rol van water en het omgaan met
water. Voldoende water van een goede kwaliteit vormt een eerste ‘levensvoorwaarde’ voor tal
van vitale waarden en functies in onze maatschappij. Hierdoor zal de impact van de verwachte
veranderingen in waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit steeds meer van bepalende betekenis
worden op het maatschappelijk functioneren, vooral in het landelijk gebied maar ook in de
steden.

Het adequaat anticiperen op deze ontwikkeling vergt een trendbreuk met de huidige praktijk,
waarbij de beschikbare kennis en techniek vooral wordt ingezet om land-watersystemen vrijwel
ongelimiteerd - maar naar uiteindelijk blijkt niet ongestraft  - aan te passen aan de korte termijn-
belangen van individuen of groepen uit de samenleving.

,Q�GH�EHOHLGVVWUDWHJLH�µDFFHSWHUHQ�HQ�YHUZHUNHQ¶�PRHW�ZDWHU�ZHHU�DOV�HHQ�VWXUHQGH�IDFWRU
LQ�IXQFWLHWRHNHQQLQJ��UXLPWHJHEUXLN�HQ�EHKHHU�ZRUGHQ�JHKDQWHHUG�

QLHW�DOOHHQ�GHQNHQ��RRN�GRHQ��
De notie van de wenselijkheid van meer duurzaamheid in het waterbeheer is niet nieuw. Reeds
in de Derde Nota Waterhuishouding en de Vinex is de noodzaak van een meer systeemgerichte
benadering van land-watersystemen verwoord. Meer recent heeft dit inzicht een belangrijke
plaats gekregen in enkele scenariostudies van de toekomstverkenning ‘Nederland 2030’. In het
regeringsvoornemen inzake de Vierde Nota Waterhuishouding (Waterkader, 1997) vormt het
watersysteembeheer opnieuw een belangrijk item als het gaat om het toekomstige waterbeheer.
Van een werkelijke trendbreuk is echter nog lang geen sprake. ‘Integraal waterbeheer’ en de
‘watersysteembenadering’ krijgen wel steeds meer aandacht, maar in de praktijk zijn de
inrichting en het beheer van land-watersystemen nog volledig volgend op het gevestigde en
beoogde gebruik en de daardoor gestelde eisen en randvoorwaarden. De nog te overbruggen
afstand tussen theorie en praktijk blijkt ook uit het grote verschil in draagvlak en bestuurlijke
daadkracht bij traditionele (korte termijn-)oplossingen enerzijds en de meer structurele, lange
termijn oplossingen anderzijds. In het dal van de Maas bijvoorbeeld, is in het kader van de
Deltawet Grote Rivieren circa 38 km2 door bekading beschermd tegen overstroming bij hoge
rivierafvoeren. Daarbij zijn tweemaal zoveel kades aangelegd als door de Commissie Boertien II
was geadviseerd. Deze kostbare vorm van symptoombestrijding - die ten koste ging van liefst
circa 10% van het afvoerend en waterbergend vermogen van het winterbed in die regio - is in
twee jaar tijd gerealiseerd. De uitvoering van meer structurele maatregelen in de sfeer van
verruiming en verlaging van het winterbed (projecten Grensmaas & Zandmaas) dreigt in de
tussentijd om politieke en financiële redenen te worden uitgesteld en doorgeschoven tot ruim in
de 21e eeuw. Tot het moment dat die verruiming van de winterbedding een feit is, zijn de
effecten van de bekading - op stroomgebiedniveau gezien - vooralsnog dus opnieuw negatief
(Hensens et al, 1997).

Zoals bij veel belangrijke veranderingen in het maatschappelijk functioneren kost het werkelijk
realiseren van een beoogde verandering - de slag van theorie naar de praktijk - veel tijd, energie
en bestuurlijke daadkracht. Zeker bij diep ingesleten gedragspatronen, zoals de wijze waarop in
Nederland wordt omgegaan met water, speelt dit een belangrijke rol. Het tot nu toe
geformuleerde beleid heeft een werkelijke omslag in het denken en doen dan ook nog niet
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kunnen bewerkstelligen, ook al zijn er in de sfeer van het rivierbeheer, het gebiedsgericht beleid
en het plannen van lokale projecten wel enkele aanzetten daartoe gemaakt.
In het licht van de termijnen waarop veranderingen in land-watersystemen zich daadwerkelijk
zouden kunnen gaan manifesteren en de tijd die nodig is om op een maatschappelijk
verantwoorde wijze de benodigde omslag te kunnen maken lijkt een extra inspanning van de
zijde van de (rijks)overheid om de beoogde trendbreuk te realiseren inmiddels wel gewenst. De
raad betreurt het daarom dat de mogelijke lange termijn effecten van klimaatverandering en
bodemdaling in het regeringsvoornemen-NW4 zo weinig doorklinken. Hoewel de termijnen
waarop de bedoelde veranderingen zich zouden kunnen manifesteren verder reiken dan de
planningshorizon van NW4, zou al in de komende planperiode een belangrijk begin gemaakt
kunnen en moeten worden met de implementatie van een anticiperend  beleid, in de
wetenschap dat dergelijke veranderingen zich zouden kunnen gaan voordoen. Dit klemt des te
meer daar er in tussentijd in de bestaande praktijk nog volop maatregelen worden getroffen en
(ruimtelijke) ontwikkelingen plaatsvinden die op de lange termijn gezien ongunstige
bijverschijnselen kunnen hebben of tenminste complicerend zouden kunnen werken voor het
meer structureel oplossen van de op de langere termijn te verwachten knelpunten.
De instrumentatie van het beleid krijgt in het regeringsvoornemen-NW4 helaas maar beperkte
aandacht. Gelet op het soms ingrijpende karakter van de te realiseren aanpassingen zal aan
een sterkere sturing van de zijde van de overheid gericht op het doorvoeren van werkelijke
veranderingen niet kunnen worden ontkomen. Een adequate instrumentatie, zowel van het
waterbeheer als van de ruimtelijke ordening, is voor het welslagen van een dergelijke inspanning
essentieel.
Het spreekt ook voor zich dat de financiering van een en ander een belangrijke inspanning van
de overheid zal vergen. Niet zozeer omdat de keuze voor een duurzamer vorm van omgaan met
water duurder is, maar vanwege het feit dat de noodzakelijke investeringen in een ander ritme
moeten worden gepleegd. Op de korte termijn zou hiermee - bijvoorbeeld bij de planning en
inzet van de ICES-gelden - rekening gehouden kunnen (moeten) worden.
De hier genoemde punten zijn stuk voor stuk aspecten waaraan nu aandacht besteed zou
moeten worden, wil de beoogde omslag ook in de praktijk binnen een redelijke termijn
gerealiseerd kunnen worden.

��� GXV��JHHQ�JHOG�DOV�ZDWHU�PDDU�ZDWHU�DOV�JHOG��

YDQ�UHJXOHUHQ�HQ�EHKHHUVHQ�QDDU�DQWLFLSHUHQ�HQ�EHKHUHQ
In de voorgaande paragrafen van dit advies heeft de raad een pleidooi gehouden voor een
andere manier van omgaan met water: een beleid waarin vroegtijdig geanticipeerd wordt op
veranderingen in land-watersystemen onder invloed van klimaatverandering en een beleid
waarin opties worden open gehouden, zodat ook in de toekomst flexibel gereageerd kan worden
op nog onzekere of mogelijk onvoorziene gevolgen van klimaatverandering. Dit pleidooi was
gebaseerd op een analyse van de verwachte veranderingen in land-watersystemen en tal van
mogelijke consequenties daarvan voor de waarden en functies in het landelijk gebied.

De belangrijkste notie die naar voren komt is dat de dynamiek in de beschikbaarheid van water
in de toekomst zal kunnen gaan toenemen, waardoor het noodzakelijk wordt om het bufferend
vermogen en de veerkracht van de natuurlijke (land-) watersystemen waar nodig te herstellen en
zo mogelijk te vergroten, opdat extreme situaties van overvloed of schaarste nu en in de
toekomst op effectieve, efficiënte en duurzame wijze het hoofd geboden kan worden. We
moeten in plaats van�UHJXOHUHQ en EHKHHUVHQ vooral gaan DQWLFLSHUHQ en EHKHUHQ�

ZDWHU�DOV�JHOG����
De omslag in het denken en doen die noodzakelijk lijkt om op een adequate wijze te kunnen
anticiperen op de veranderingen in waterbeschikbaarheid kan wellicht het best geïllustreerd
worden met een variatie op het bekende gezegde *HOG�DOV�ZDWHU��Een omslag die valt te
karakteriseren met de metafoor :DWHU�DOV�JHOG.
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'RRU�ZDWHU�DOV�JHOG�WH�]LHQ���HQ�GXV�PHW�ZDWHU�RP�WH�JDDQ�DOV�ZDUH�KHW�JHOG���LV�GH
EHSOHLWH�EHOHLGVRPVODJ�GLUHFW�GXLGHOLMN��(HQ�JRHGH�UHQWPHHVWHU�JRRLW�JHOG�QLHW�RYHU�GH
EDON�HQ�VSDDUW�LQ�SHULRGHQ�YDQ�RYHUYORHG�RP�LQ�SHULRGHQ�YDQ�VFKDDUVWH�QRJ�HHQ�DSSHOWMH
YRRU�GH�GRUVW�WH�KHEEHQ�
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� DDQEHYHOLQJHQ

���� XLWGUDJHQ�QLHXZH�GHQNZLM]H�µZDWHU�DOV�JHOG¶

Een brede erkenning van de klimaatproblematiek en de waarschijnlijke gevolgen voor - vooral -
de watersituatie in ons land, is een FRQGLWLR�VLQH�TXD�QRQ om te komen tot een adequaat en tijdig
beleid voor de aanpassing van inrichting, beheer en gebruik van het landelijk gebied.
Bij die beleidsaanpassing zullen drie hoofdthema’s centraal staan:
• stop verspilling en ga genuanceerd - en vooral zuinig - om met beschikbare waterstromen
• stel waar nodig nadere eisen aan bestaande functies en pas deze aan aan de voorwaarden

die een adequaat, integraal (land-water)systeembeheer aan omgeving en gebruik(ers) stelt
• orden nieuwe functies en veranderingen van ruimtegebruik zodanig, dat deze ook op de

langere termijn geen extra of ernstiger complicaties kunnen veroorzaken bij veranderingen in
het land-watersysteem onder invloed van klimaatverandering.

WLMG�HQ�LQVSDQQLQJ�QRGLJ
Het zal een ieder duidelijk zijn dat het realiseren van de geschetste omslag in het denken,
leidend tot het implementeren van de genoemde thema’s in alle relevante kaders op alle
bestuurlijke niveaus, veel energie en overtuigingskracht zal kosten. Het daadwerkelijk tot
uitvoering brengen zal bovendien de nodige bestuurlijke daadkracht vergen.
Hoewel een aangepast beleid met betrekking tot functietoekenning, gebruik en beheer van land-
watersystemen op de langere termijn betere perspectieven biedt met het oog op veiligheid,
duurzaamheid en continuïteit, kan het op de kortere termijn voor bestaande functies en
initiatieven als bedreigend worden gezien. Immers, de individuele vrijheid zal soms moeten
worden beknot ten gunste het algemeen maatschappelijk belang. Het is daarom van groot
belang dat er op tijd voldoende draagvlak wordt gecreëerd om de gewenste veranderingen
daadwerkelijk  gestalte te kunnen geven. De implementatie dient uiteraard op een sociaal-
maatschappelijk aanvaardbare wijze te worden gerealiseerd.

���� LQYRHULQJ�YDQ�µJHHQ�VSLMW¶�EHOHLG��WZHH�VSRUHQ

De bepleite strategie van het waar mogelijk verwerken van bestaande inzichten en het overigens
(gaandeweg) reduceren van nog bestaande onzekerheden en leemten in kennis, geeft in zijn
doorwerking naar de beleidsplanning aanleiding tot een tweesporen-benadering. Deze twee
sporen (beleidsopties) kunnen worden samengevat onder de noemer µJHHQ�VSLMW¶�EHOHLG.
Enerzijds dient dit beleid gericht te zijn op het waar mogelijk nu reeds anticiperen op de
verwachte ontwikkelingen, anderzijds op het open houden van opties voor de toekomst, zodat
eventueel op termijn gewenste of noodzakelijke aanpassingen niet onnodig gefrustreerd worden.
Deze twee sporen van het ‘geen spijt’-beleid zijn meer concreet als volgt te formuleren:

µJHHQ�VSLMW¶�EHOHLG�VSRRU����DFWLH�ZDDU�PRJHOLMN
In tal van situaties is het mogelijk of verdient het zelfs aanbeveling om reeds nu te anticiperen op
de verwachte ontwikkelingen. Dit is onder andere het geval in situaties waar de onzekerheden of
leemten in kennis relatief beperkt zijn in verhouding tot de aard en omvang van de (beleids)
ingreep of in situaties waarin het effectueren van aanpassingen in beleid of beheer bij voorkeur
langzaam moet verlopen, zoals in het bos- en natuurbeheer. Ook zijn er situaties waarin de
risico’s die potentiële veranderingen met zich meebrengen relatief groot zijn en de noodzaak en
urgentie van beleidsaanpassingen mede daarom hoog wordt ingeschat. Een - inmiddels
internationaal gedragen - voorbeeld hiervan vormt de recente beleidsvorming met betrekking tot
de hoogwaterbeheersing op de grote rivieren (Grabs, 1997; e.a.).
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Met name waar de beleidsaanpassingen in belangrijke mate bijdragen aan het oplossen of
beperken van reeds  bestaande knelpunten in het beheer van land- en watersystemen zou een
pro-actief, anticiperend beleid belangrijke win-winsituaties kunnen opleveren. Beleidsthema’s
waar dergelijke win-winsituaties kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld verdrogingsbestrijding en het
stoffenbeleid (emissiebeleid) in relatie tot het waterkwaliteitsbeheer. Belangrijke
meekoppelingsmogelijkheden liggen hier voor het bos- en natuurbeleid.

µJHHQ�VSLMW¶�EHOHLG�VSRRU����RSWLHV�RSHQ�KRXGHQ�ZDDU�DFWLH�QRJ�QLHW�PRJHOLMN�LV
Naast de onder spoor 1 beschreven omstandigheden zijn er ook situaties waarin bijvoorbeeld
de bestaande leemten in kennis of onzekerheden zo groot worden geacht dat een (pro-)actief
anticiperend beleid daar nog niet in de rede ligt. Er zullen ook situaties voorkomen waarin de
urgentie om actief te anticiperen minder hoog wordt beoordeeld en/of waarin de behoefte
bestaat om bijvoorbeeld vanwege politieke of sociaal-maatschappelijke redenen nog niet direct
met vèrgaande beleidsaanpassingen te reageren.
In dat soort situaties dient naar de mening van de raad een meer toetsend JHHQ�VSLMW-beleid te
worden geïntroduceerd dat gericht is op het open houden van opties voor de toekomst. Een
dergelijk beleid dient gericht te zijn op het open houden van opties voor op de langere termijn
mogelijk noodzakelijk wordende aanpassingen van land-watersystemen aan nu nog te onzekere
(klimaats)veranderingen. De open te houden opties kunnen zowel betrekking hebben op
functietoekenning en ruimtegebruik (ruimtelijk beleid, waterbeleid) als op de (rand)voorwaarden
waaronder bepaalde functies of beheersvormen zich zouden moeten of kunnen ontwikkelen
(waterbeleid, sectorbeleid).
De met dit beleid ‘gewonnen’ tijd kan dan benut worden voor het elimineren van leemten in
kennis en het waar mogelijk verminderen van de betreffende onzekerheden. In het laatst
genoemde geval moet deze periode vooral benut worden voor het creëren van draagvlak voor
de te zijner tijd gewenste of mogelijk zelfs noodzakelijke aanpassingen in inrichting, gebruik of
beheer.

GH�FRQFUHWH�LQ]HW�YDQ�µJHHQ�VSLMW¶�EHOHLG�HQ�GH�PRJHOLMNH�FRQVHTXHQWLHV�GDDUYDQ
De introductie van het bepleite JHHQ�VSLMW-beleid impliceert de noodzaak om alle belangrijke
veranderingen in beleid, functietoekenning, ruimtegebruik of beheer voortaan vooraf  te toetsen
op hun effecten en consequenties op de langere termijn en naar aanleiding daarvan desgewenst
bij te sturen of aan te passen. Essentieel is daarbij de passendheid in het bestaande èn in het
beoogde watersysteembeleid (beheer) alsmede de toelaatbaarheid van de uit de betreffende
ontwikkeling voortvloeiende consequenties (belemmeringen) voor eventueel op de langere
termijn noodzakelijke of gewenste aanpassingen in functietoekenning en ruimtegebruik.
In het kader van een dergelijke JHHQ�VSLMW-benadering in het ruimtelijke ordenings- en
waterbeleid zou naar de mening van de raad bijvoorbeeld de sleutelrol van het
IJsselmeersysteem voor het waterbeheer in West- en Noord-Nederland veiliggesteld moeten
worden. Het behoud van de buffer- en reguleringsfunctie van dit zoetwatersysteem voor zowel
het waterkwantiteitsbeheer als voor het waterkwaliteitsbeheer in een groot deel van ons land en
voor de drinkwatervoorziening, vergt naar de mening van de raad een absoluut moratorium op
verdere inpolderingen ten behoeve van welke functie dan ook, of het nu om bollenteelt,
woningbouw, natuurontwikkeling of een nieuwe luchthaven gaat. De hier aanwezige
oppervlaktewaterreserves zullen naar het zich laat aanzien in de toekomst van een steeds groter
strategisch belang blijken (zie ook ,QWHUPH]]R paragraaf 2.3).
In het meer specifieke LNV-beleid zal de beoogde JHHQ�VSLMW-benadering onder andere gaan
doorklinken in het (ruimtelijk) beleid met betrekking tot sectoren die hoge eisen stellen aan hun
watervoorziening, zoals de bollenteelt, de sierteelt en de glastuinbouw. Ten aanzien van deze
sectoren lijkt bijvoorbeeld de vraag gerechtvaardigd of de ontwikkeling van deze teelten op de
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden niet actief gestuurd moet worden. Het investeren van de
sector op plaatsen waar al op korte termijn problemen zijn te verwachten met essentiële
voorwaarden zoals de zoetwatervoorziening, is noch in het belang van de sector, noch in het
algemeen belang. Immers, reeds op korte termijn zal dit  leiden tot de roep om kostbaar kunst-
en vliegwerk om de benodigde zoetwateraanvoer veilig te stellen. Pro-actieve sturing op basis
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van een weloverwogen JHHQ�VSLMW-beleid lijkt in dergelijke situaties beter dan genezen (lees:
desinvesteren of symptoombestrijding).
Een andere mogelijkheid voor pro-actieve sturing ligt bijvoorbeeld bij de Reconstructiewet
varkenshouderijgebieden. Door de grootschalige veranderingen, die in het kader van de
reconstructie van varkenshouderijgebieden zullen moeten worden getroffen tegelijkertijd ook te
richten op het herstel van kwaliteit en kwantiteit van de lokale land- en watersystemen kunnen
reeds op korte termijn belangrijke stappen worden gezet op weg naar een duurzamer
omgevingsbeheer.
Ook in sectoren waar doorgaans met lange termijn-doelen wordt gewerkt, zoals het bos- en
natuurbeleid, zal het JHHQ�VSLMW-beleid aanleiding kunnen geven tot heroverweging en
aanpassing van de doeltype-formulering en -prioriteiten, aanpassing van de inrichtingseisen of
heroverweging van de ruimtelijke situering van (delen van) gebieden ten opzichte van het
mogelijk veranderende hydrologische systeem. Een dergelijke situatie zou wellicht aan de orde
kunnen zijn bij het beleid ten aanzien van de regeneratie van hoogvenen, vanwege het mogelijk
onder invloed van temperatuurstijging afnemende ontwikkelingsperspectief (zie ook par. 4.2).
Ook de ruimtelijke situering van bijvoorbeeld natuurgebieden met een afwijkende (eigen)
waterbeheersing, op een wijze die niet gerelateerd is aan het bestaande hydrologische systeem
(grond- èn oppervlaktewatersysteem), verdient om deze redenen van beperkte duurzaamheid
en houdbaarheid nadere aandacht en wellicht heroverweging. Met name in het kwaliteitsbeleid
(natuur, milieu, ruimtelijke ordening) lijkt vroegtijdig anticiperen op de mogelijke veranderingen
essentieel voor het realiseren van de beleidsdoelen en het voorkomen van desinvesteringen.

���� µJHHQ�VSLMW¶�EHOHLG�RS�DOOH�QLYHDXV

Voor het herstellen en waar mogelijk vergroten van het bufferend vermogen en de veerkracht
van (land-) watersystemen zijn ruimtelijke en/of functionele zoneringsmaatregelen nodig,
gecombineerd met gebruiksvoorschriften op verschillende ruimtelijke niveaus. Om deze reden is
het van groot belang dat op alle relevante niveaus wordt bijgedragen aan het realiseren van
deze omslag en dat de uitwerking van eventueel noodzakelijke ingrepen zowel bestuurlijk als
praktisch gezien op het geëigende schaalniveau wordt geëntameerd. Naar de mening van de
raad zijn in dit verband een viertal (bestuurlijke) niveaus relevant: het mondiale, het Europese,
het nationale en het regionale en lokale niveau.

PRQGLDDO�QLYHDX
Op mondiaal niveau is vooral het beleid ter voorkoming/beperking van een versterkt broeikas-
effect van belang. Hier ligt immers de veronderstelde kern van het probleem van de
klimaatverandering. Van doorslaggevende betekenis hiervoor is dus een mondiale beperking
van de CO2-emissies. Het mag duidelijk zijn dat met een mondiaal emissiebeperkend beleid
uiteindelijk belangrijke winst valt te behalen. Dit beleid moet daarom met kracht worden
voortgezet. Een actieve Nederlandse bijdrage, zowel politiek als wetenschappelijk, aan relevante
initiatieven in VN-verband is in dat opzicht belangrijk.
Omdat dit meer algemene klimaatbeleid buiten het kader van dit advies valt zal de raad hierop
niet uitgebreid ingaan. Hij wil hier echter wel (nogmaals) memoreren dat op grond van
bestaande inzichten moet worden aangenomen dat zelfs bij een vèrgaande beperking van de
CO2-toename op dit moment, zich toch een aantal belangrijke veranderingen in ons klimaat kan
gaan voordoen. In paragraaf  5.2 heeft de raad daarop al gewezen. Het handelingsperspectief
ligt hier vooral in de wijze waarop geanticipeerd wordt op die veranderingen, ook in mondiaal
verband. Het omgaan met water c.q. de verdeling van de beschikbare waterstromen zal dan ook
een belangrijk thema in de internationale politiek (moeten) worden.

(XURSHHV�QLYHDX
Op Europees niveau is de bijdrage die de Europese Unie kan leveren aan de gewenste omslag
om te komen tot een andere manier van omgaan met landgebruik en waterbeheer van groot
belang. In dit verband zijn met name de verschillende EU-fondsen en regelingen in potentie van
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grote betekenis voor het vormgeven van de gewenste veranderingen in het gebruik en beheer
van land-watersystemen.
Naast dit EU-beleid is ook allerhande beleid dat in bi-, tri- of multilateraal overleg met andere
landen wordt vorm gegeven en/of kan worden gerealiseerd van belang. De raad doelt daarbij op
overlegvormen zoals bijvoorbeeld de Internationale Rijncommissie, de trilaterale
Waddenconferentie, et cetera). Voor grensoverschrijdende watersystemen zijn deze
internationale overleg- en samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld van wezenlijk belang om tot
een integrale oplossing van eventuele (toekomstige) knelpunten in gebruik en beheer te kunnen
komen. Overigens kunnen EU-instrumenten ook in deze situaties hun kaderstellende,
ondersteunende en faciliterende rol vervullen.

QDWLRQDDO�QLYHDX
Op nationaal niveau zullen de gewenste of noodzakelijke aanpassingen in het beleid én beheer
werkelijk vorm moeten krijgen, dat wil zeggen: in de dagelijkse praktijk van beleid en uitvoering
tot uitdrukking gebracht moeten worden. Hiertoe dienen de noodzakelijke of gewenste
aanpassingen in landgebruik en/of waterbeheer in de gehele keten van beleid tot uitvoering
nader geconcretiseerd en doorgevoerd te worden. De rijksoverheid is daarbij vooral
verantwoordelijk voor het concretiseren van de algemene uitgangspunten en het verankeren van
de hoofdlijnen van het beleid respectievelijk de beleidsdoelen in richtinggevende kaders voor de
verdere uitwerking op decentraal niveau. Onder richtinggevende kaders verstaat de raad in dit
verband alle relevante wet- en regelgeving en planfiguren op rijksniveau in de sfeer van
Ruimtelijke Ordening, Water- en Milieubeleid, Economisch beleid en uiteraard het LNV-beleid.
Op de rol en verantwoordelijkheden van de minister van LNV gaat de raad in paragraaf 7.5
uitvoeriger in.
De doorvertaling van de uitgangspunten en concretisering van de gewenste aanpassingen op
uitvoeringsniveau zullen doorgaans op provinciaal of regionaal/lokaal niveau plaatsvinden. Het
rijksbeleid kan zich hier in het algemeen beperken tot het stimuleren, faciliteren en uiteindelijk
toetsen van de concrete beleidsvertaling en -implementatie op de decentrale niveaus.

UHJLRQDDO�HQ�ORNDDO�QLYHDX
Met het regionaal niveau doelt de raad hier niet alleen op de provincies maar ook op de
waterschappen. De waterschappen vormen immers een semi-autonome  bestuurslaag die qua
territoriale begrenzing vaak beter aansluit bij de relevante watersystemen dan de administratieve
eenheden van provincie en gemeente (lokaal niveau). De waterschappen vormen bovendien de
sleutel tot de praktische doorvertaling van het beleid naar het dagelijkse (water)systeembeheer.
Op regionaal en lokaal niveau dient het beleid te worden vertaald in concrete uitvoeringsplannen
en/of  beleidsnormen c.q. (rand)voorwaarden voor functietoekenning, ruimtegebruik en beheer.
In dit verband is de rol van de provincies en gemeenten in de ruimtelijke ordening van groot
belang, niet in de laatste plaats voor het daadwerkelijk plegen van reserveringen voor mogelijk
in de toekomst noodzakelijke aanpassingen/ingrepen (opties open houden). Ook in de
draagvlak-ontwikkeling bij belanghebbenden spelen de decentrale overheden een belangrijke
rol.

���� FROOHJLDDO�EHVWXUHQ

De keuze voor een anticiperend beleid met betrekking tot de mogelijke veranderingen in land-
watersystemen onder invloed van klimaatverandering is een politieke keuze, die naarmate de
gewenste of noodzakelijke aanpassingen in beleid en beheer omvangrijker of ingrijpender
worden meer weerstand van gevestigde belangen zal kunnen ondervinden. Het spanningsveld
dat zal gaan ontstaan tussen de consequenties van een bepaalde ingreep/beleidswijziging voor
individuen of groepen in de samenleving op de korte termijn en het - wellicht minder zichtbare -
rendement voor de totale samenleving op de langere termijn zal bij de ‘getroffen’ individuen of
groepen onvermijdelijk leiden tot een verminderd of geheel afwezig draagvlak. ‘Free rider’-
gedrag kan hiervan het gevolg zijn.
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Dit verschijnsel zou zich ook op bestuurlijk niveau kunnen manifesteren wanneer de betrokken
bewindslieden of bestuurslagen het onderling niet eens zijn over de aard en de omvang van de
gewenste of noodzakelijke ingreep. De uitvoering van het gewenste of noodzakelijke beleid zou
hierdoor ernstig gefrustreerd worden of aanleiding kunnen geven tot rechtsongelijkheid van
burgers. Het is duidelijk dat een dergelijke situatie, gelet op de ernst van sommige mogelijke
gevolgen van klimaatverandering, ongewenst is.
Een collegiale vorm van bestuur, waarbij een grote mate van overeenstemming bestaat over de
uitgangspunten en doelstellingen op de lange termijn, alsook helderheid over ieders eigen rol en
verantwoordelijkheden, is normaal gesproken al gewenst, maar de noodzaak ervan wordt hier
nog aanmerkelijk versterkt door de potentiële impact van klimaatverandering en bodemdaling.
De aard van de materie noopt tot een samenhangend pakket van maatregelen op alle
bestuurlijke niveaus en vereist een consequente doorwerking van alle gewenste of
noodzakelijke aanpassingen. Meer dan in veel andere beleidsvelden lijkt daarom een zekere
hiërarchie tussen de betrokken bestuurslagen ten behoeve van een adequate sturing gewenst.
Europese afspraken en richtlijnen zouden daarbij bindende kaders vormen voor het beleid van
de rijksoverheid, die de daaruit voortvloeiende beleidsaanpassingen of ingrepen op zijn beurt
vertaalt in heldere taakstellingen (al dan niet voorzien van bepaalde (rand)voorwaarden) voor
het regionale bestuur,  enzovoort.

���� FRQFUHWH�DDQJULMSLQJVSXQWHQ�YRRU�µJHHQ�VSLMW¶�EHOHLG�ELM�/19

Voor de toekomstperspectieven van de (LNV-)functies en waarden in het landelijk gebied vormt
het waterbeheer een zeer cruciale factor. Waterbeschikbaarheid en  waterkwaliteit spelen hier
een sleutelrol. In dat licht bezien is het gewenst dat het departement zich de komende decennia
actief en anticiperend gaat bezig houden met het watersysteembeheer in Nederland en in de
stroomgebieden van onze grote rivieren. Vanwege de grote betekenis van een goede water- en
bodemkwaliteit voor de verschillende LNV-functies in het landelijk gebied ligt bovendien een
actieve participatie in het milieubeleid in de rede.
Concrete aangrijpingspunten voor een anticiperend LNV-beleid liggen er vooral op Europees,
nationaal en regionaal niveau.

DDQJULMSLQJVSXQWHQ�RS�(XURSHHV�QLYHDX
Op Europees niveau liggen belangrijke aangrijpingspunten voor LNV bij de totstandbrenging,
doelformulering en definiëring van beleid en regelgeving ten aanzien van water, milieu,
ruimtelijke ontwikkeling en landbouw, visserij en natuur. Een actieve inbreng van de zijde van
LNV (en andere departementen) kan hier mede bepalend zijn voor de bijdrage die in EU-
verband of in andere (Noordwest-)Europese overlegverbanden wordt geleverd aan het
voorkomen, mitigeren en waar nodig compenseren van de potentiële gevolgen van
klimaatsverandering.
De raad doelt hier op de invulling en uitwerking van verschillende structuurfondsen die zijn
bedoeld voor herstructurering en ontwikkeling van plattelandsgebieden (doelstellingen 1 en 2
van Agenda 2000), regelingen zoals INTEREG II C en richtlijnen zoals de (ontwerp)
Kaderrichtlijn Water. Niet in de laatste plaats kunnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB) en initiatieven zoals de uitwerking van een Europees Ruimtelijk Ontwikkelings Perspectief
(EROP) bijdragen aan de gewenste of noodzakelijke veranderingen in landgebruik en
waterbeheer. Genoemde kaders en regelingen zijn zowel op Europees als op nationaal niveau
van belang als kennis- en beleidsondersteunende instrumenten. Ze zijn echter vooral van grote
waarde als integraal afstemmingskader in zowel technische als sociaal-economische zin. Als
bron voor financiële ondersteuning van de gewenste veranderingen in gebruik en beheer in ‘het
veld’ kunnen de genoemde fondsen en regelingen een belangrijke bijdrage leveren aan het
daadwerkelijk realiseren van een aangepast beheer van land- en watersystemen. Het GLB-
beleid, maar ook de uitwerking van de prioriteiten van  Agenda 2000 zou bijvoorbeeld kunnen
bijdragen aan zodanige veranderingen in het landgebruik in het Rijn- en Maasstroomgebied, dat
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het bufferend vermogen van de voedingsgebieden groter wordt, waardoor extreme hoogwaters
minder frequent zullen ontstaan.
De Nederlandse regering, de ministers van LNV , V&W en VROM in het bijzonder, dient daarom
met kracht te streven naar het op adequate wijze internaliseren van de hier bepleite notie van
systeemgericht c.q. systeemafhankelijk landgebruik, waterbeleid en waterbeheer in alle
relevante Europese kaders en regelingen.
DDQJULMSLQJVSXQWHQ�RS�QDWLRQDDO�QLYHDX
Op nationaal niveau liggen tal van aangrijpingspunten in de formulering van uitgangspunten en
(rand)voorwaarden met betrekking tot het water en milieubeleid, het landbouwstructuurbeleid,
natuurbeleid, wet- en regelgeving et cetera. Het internaliseren van de gewenste omslag in het
denken over het beheer van land- en watersystemen vergt nog veel aandacht. In hoofdstuk 6
heeft de raad daarover al het nodige opgemerkt.
Belangrijke beleidsthema’s die op rijksniveau om nadere uitwerking/concretisering vragen zijn
vooral zaken die te maken hebben met het beleid en de normstelling voor en het beheer van
grote rijkswateren, kustverdediging en grondwaterreserves, traditioneel het beleidsveld van de
departementen van V&W en VROM. Ten aanzien van de functievervulling van het landelijk
gebied behoort met name de doorvertaling van ‘Brussels’ landbouwbeleid en Europese groene
regelgeving tot de competentie van het ministerie van LNV, al dan niet in samenwerking met
VROM, V&W, EZ of andere departementen.
Vanwege de onder invloed van de potentiële veranderingen toenemende onzekerheden met
betrekking tot de beschikbaarheid van voldoende water van een goede kwaliteit voor de LNV-
functies in het landelijk gebied - een FRQGLWLR�VLQH�TXD�QRQ voor deze functies - zal dit
departement zich in de toekomst ook nadrukkelijk(er) moeten gaan bezighouden met
beleidsontwikkeling op het gebied van het grond- en oppervlaktewaterbeheer en het
milieubeheer (emissiebeleid, stofstromen).
In het licht van de op termijn mogelijk sterk teruglopende rivierafvoeren gedurende de
zomerperiode en de mogelijke consequenties daarvan voor de watervoorziening van (grote
delen van) het landelijk gebied acht de raad het bovendien gewenst dat LNV zich - uiteraard in
overleg met V&W en VROM - beraadt op de noodzaak of wenselijkheid van een hernieuwde
P.A.W.N.-studie inzake de waterverdeling over de Nederlandse watersystemen. Een vroegtijdig
beraad over de waterverdeling op de langere termijn kan niet alleen sturend zijn voor de initiatie
van mitigerende en compenserende maatregelen op de korte of middellange termijn, maar ook
bestuurlijke dilemma’s met betrekking tot de onderlinge weging van maatschappelijke functies of
sectoren beperken of vroegtijdig zichtbaar maken. Bij het structureel en langdurig voorkomen
van lage rivierafvoeren gedurende de zomers zouden zich immers dilemma’s kunnen voordoen
met betrekking tot bijvoorbeeld de waterverdeling over de Rijntakken. Gaat in dergelijke
perioden de prioriteit (lees: het beschikbare water) naar de Waal, voor behoud van het
Waaltransport van en naar de Rotterdamse Haven, of gaat een groter deel via de IJssel naar het
IJsselmeer voor bijvoorbeeld verziltingsbestrijding in Noord-Holland en Friesland voor onder
meer landbouw en natuurbehoud?

DDQJULMSLQJVSXQWHQ�RS�UHJLRQDDO�QLYHDX
Op regionaal niveau zijn zoals gesteld de decentrale overheden de eerst aangewezen partij om
op uitvoeringsniveau daadwerkelijk invulling te geven aan een integraal watersysteembeheer:
deze bestuurslagen zijn verantwoordelijk voor het maatwerk op uitvoeringsniveau. De
aangrijpingspunten voor LNV liggen hier met name in het formuleren van heldere (meetbare)
doelen en het schetsen van duidelijke kaders waarbinnen deze verder uitgewerkt en
gerealiseerd zouden kunnen c.q. moeten worden. Het gaat daarbij om doelen en kaders in de
sfeer van het ruimtelijk beleid, water- en milieubeleid en uiteraard het beleid met betrekking tot
de specifieke LNV-taakvelden. Een belangrijke rol heeft LNV - en de rijksoverheid in het
algemeen - in het creëren en coördineren van de noodzakelijke bestuurlijke en financiële
instrumenten en middelen waarmee de betrokken overheden het beoogde beleid ook
daadwerkelijk kunnen realiseren. Over de toetsende rol van de centrale overheid heeft de raad
zich in paragraaf 7.3 al uitgesproken.
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���� RQGHU]RHNVDDQEHYHOLQJHQ�YRRU�GH�WKHPD¶V�YDQ�KHW�/19�EHOHLG

Bij de voorbereiding van dit advies heeft de raad kennisgenomen van het lopende en nog
geprogrammeerde onderzoek naar klimaatverandering en bodemdaling en de mogelijke
gevolgen daarvan voor land-watersystemen.
Het viel de raad daarbij op dat de meeste aandacht vooralsnog uitgaat naar de achterliggende
mechanismen en processen en de mogelijkheden om deze te beïnvloeden of te sturen. Dit type
onderzoek is van groot belang voor het klimaatbeleid in het algemeen en voor het maken van
een juiste inschatting van de betekenis van klimaatverandering en daarmee samenhangende
veranderingen in omgevingsfactoren voor de samenleving in het bijzonder.
Echter, anticiperen op de mogelijke veranderingen vergt dat er ook vroegtijdig een aangepast
beleid kan worden geformuleerd. Daarvoor acht de raad het van belang dat er in de komende
jaren evenzeer aandacht komt voor onderzoek naar de beleidsmatige en praktische
consequenties van het een en ander voor de functies en waarden van het landelijk gebied.
De raad heeft daarom - in het verlengde van zijn bevindingen zoals weergegeven in dit advies -
een aantal onderwerpen en beleidsthema’s geselecteerd dat naar zijn mening de komende jaren
meer aandacht zou moeten krijgen in het toegepast wetenschappelijk onderzoek.

PRQGLDOH�DVSHFWHQ
Met betrekking tot de potentiële gevolgen van klimaatverandering in andere delen van de wereld
en vooral de betekenis daarvan voor de Nederlandse/(Europese) landbouwsector acht de raad
een nadere verkenning gewenst van de gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw in
(sub)tropen en (semi)arctische gebieden met de daaruit voortvloeiende consequenties voor:
• de voedselvoorziening ter plaatse (wereldvoedselverdeling)
• het voedselaanbod en daarmee samenhangend het consumptiepatroon in

Nederland/Noordwest-Europa
• de impact van de eventuele veranderingen voor de import en (re)export van agrarische

grondstoffen en producten voor/door het Nederlandse agro-businesscomplex
• de concurrentiepositie van de Nederlandse veehouderijsector onder invloed van blijvende of

(noodzakelijkerwijs) veranderende afhankelijkheid van de (bulk)import van veevoeders
• de ontwikkeling en exploitatie van de expertisefunctie van de Nederlandse landbouwkundige

onderzoeksinstituten en -universiteiten.

(XURSHHV�EHOHLG
In het licht van de door de raad bepleite rol die de Europese Unie zou kunnen spelen bij het in-
of doorvoeren van aanpassingen of veranderingen in ruimtegebruik en (watersysteem)beheer in
het landelijk gebied vraagt de raad aandacht voor:
• de mogelijkheden voor een mede op die rol toegesneden invulling van de EU-richtlijnen,

regelingen en structuurfondsen bij de herziening (bijvoorbeeld Agenda 2000) of de introductie
daarvan (ontwerp-Kaderrichtlijn Water)

• onderzoek naar de potentiële bijdrage die het GLB-beleid zou kunnen leveren aan het
behoud en herstel van natuurlijkheid/bufferend vermogen van land-water systemen in het
stroomgebied van Rijn en Maas

• sociaal-maatschappelijk onderzoek naar de politieke en maatschappelijke haalbaarheid van
structurele oplossingen in Europees verband.

ZDWHUEHOHLG�LQ�UHODWLH�WRW�GH��IXQFWLHV�YDQ�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG
Ten aanzien van de consequenties en beïnvloedingsmogelijkheden van eventuele
veranderingen in waterbeschikbaarheid acht de raad nader beraad gewenst over:
• de mogelijke consequenties van eventuele veranderingen in watergebruik bovenstrooms

(onder invloed van afnemende zomerneerslag in de stroomgebieden) voor de omvang van
de Rijn- en Maasafvoeren gedurende de zomerperiode

• de consequenties van afnemende rivierdebieten in zomerperiode voor inrichting en beheer
van de diverse (hoofd)watersystemen in Nederland (waterverdeling, wateraanvoerroutes,
peilbeheer IJsselmeer et cetera)
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• de inzet van LNV bij eventuele discussies over herverdeling/prioritering van watervoorziening
t.b.v. verschillende maatschappelijke sectoren in geval van periodiek optredende structurele
tekorten (herziene P.A.W.N.studie)

• de perspectieven van andersoortige grondslagen voor landbouwkundige ontwatering in
relatie tot de beïnvloeding van bodemdaling en reliëfontwikkeling

• de perspectieven van gescheiden watersystemen in het landelijk gebied voor verschillende
functies of voor verschillende kwaliteiten (bijvoorbeeld: afvoer van brak/zout kwelwater
losgekoppeld van zoet boezemsysteem voor retentie en suppletie)

• de consequenties van waterstaatkundige ingrepen zoals rivierbodemverlaging,
vaargeulverruiming of structurele peilaanpassingen etc. voor het functioneren van
aangrenzende (buitendijkse) gebieden en gelieerde regionale watersystemen.

UXLPWHOLMN�EHOHLG�LQ�UHODWLH�WRW�GH�IXQFWLHYHUYXOOLQJ�YDQ�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG
Met betrekking tot het te voeren ruimtelijk (structuur-)beleid acht de raad onderzoek gewenst
naar:
• de realiseerbaarheid van ruimtelijke reserveringen ten behoeve van (toekomstige)

functiewijziging voor bijv. waterretentie, overlaatsystemen, dijkterugleggingen en dergelijke
en de perspectieven voor LNV-functies en waarden ter plaatse

• de noodzakelijke instrumentatie van en financieringsmogelijkheden voor op grond van
waterbeheer noodzakelijke of beoogde aanpassingen in functietoekenning, ruimtegebruik,
inrichting en beheer landelijk gebied, alsmede de realiseerbaarheid van gewenste
functieverandering als functie van de tijd

• De eventuele noodzaak voor heroverweging van EHS-begrenzingen in het licht van mogelijk
structurele veranderingen in waterbeschikbaarheid en/of waterkwaliteit (nadere afstemming -
zowel ruimtelijk als inhoudelijk - op bestaande én toekomstige lokale/regionale (eco)hydrolo-
gische systeemkenmerken). Een en ander ten behoeve van het veiligstellen van een
duurzaam ontwikkelingsperspectief voor de beoogde natuurdoelen

• het lange termijn ontwikkelingsperspectief voor de bollenteelt, de sierteelt en de glastuinbouw
in verziltingsgevoelige gebieden (West- en Noord-Nederland) in het licht van een afnemende
suppletiewaterbeschikbaarheid, met speciale aandacht voor de eventuele consequenties van
en  randvoorwaarden voor een ruimtelijke herstructurering/reallocatie.

ILQDQFLHHO�HFRQRPLVFK�EHOHLG
Om meer ingrijpende aanpassingen in de inrichting, het gebruik en het beheer van gronden ook
financieel te ondersteunen en te bevorderen is onderzoek gewenst naar:
• de kosten, wenselijkheid en haalbaarheid van een ‘Waterboerenregeling’ voor

grondgebruikers in gebieden met een potentiële betekenis voor (tijdelijke) grond- of
oppervlaktewaterberging (retentie, overlaatgebieden)

• modellen en scenario’s voor de (financiering van) ruimtelijke herstructurering van sectoren
binnen het landelijk gebied

• mogelijkheden voor en consequenties van doorberekening van baten en lasten van een
aangepast water- en milieubeleid over relevante sectoren in de maatschappij.

VHFWRUEHOHLG�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�GLYHUVH�/19�IXQFWLHV
Ten behoeve van de beleidsontwikkeling op de korte tot middellange termijn acht de raad een
nadere analyse gewenst van:
• het toekomstperspectief voor de landbouw in de winterbeddingen van de grote rivieren
• het toekomstperspectief voor (begeleid natuurlijke) natuurontwikkeling in het winterbed van

de grote rivieren onder invloed van aanscherping van de eisen op grond van de Rivierenwet
• de prioriteitstelling in doeltypekeuze (gebiedenbeleid) en in het soortenbeleid in het licht van

mogelijke areaalverschuiving onder invloed van klimaatverandering (veranderende
ontwikkelingsperspectieven voor hoogveenecosystemen, boreale soorten, bosbeheer)

• de perspectieven voor behoud van aardkundige, cultuurhistorische en landschappelijke
waarden onder invloed van mogelijke grootschalige herinrichting van land-watersystemen
zoals winterbedverlaging door grootschalige ontkleiing
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• de effecten van veranderingen in grondgebruik op de potentiële gevolgen van
klimaatverandering en bodemdaling (moerasvorming in laagveengebieden, verloofing van
donker naaldhout ter beïnvloeding van de grondwaterstand, et cetera)

• de wenselijkheid van, mogelijkheden voor en consequenties van herziening van de
grondslagen voor waterbeheer binnen verschillende landbouwsectoren

• de noodzaak voor het aanscherpen emissiebeleid in de landbouw en andere sectoren
(industrie, verkeer) in verband met behoud en herstel van de milieukwaliteit, herstel van het
bufferend en regulerend vermogen van land- en watersystemen en behoud en herstel van de
kwaliteit van strategische grond- en oppervlaktewaterreserves

• de ontwikkelingsmogelijkheden van precisielandbouw in verband met een mogelijk aan te
scherpen emissiebeleid

• de mogelijkheden voor en rentabiliteit van optimalisatie van het watergebruik binnen
verschillende landbouwsectoren (beperken verbruik, hergebruik in gesloten circuits)

• het ontwikkelingsperspectief van het binnenlands toeristisch-recreatief (mede)gebruik onder
invloed van verlenging recreatieseizoen, functieveranderingen in de groene ruimte en
dergelijke

• de invloed van medegebruiksvormen zoals de kustvisserij, schelpenwinning en mijnbouw) op
de sedimenthuishouding, morfodynamiek en bodemopbouw in de  Waddenzee in relatie tot
het ecologisch functioneren en het natuurlijk vermogen van het getijdensysteem om te
anticiperen op de processen van zeespiegelrijzing en bodemdaling.
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ELMODJH��
VDPHQVWHOOLQJ�YDQ�GH�ZHUNJURHS

Dit advies is voorbereid door een daartoe door de raad ingestelde werkgroep ad-hoc, onder
leiding van het raadslid mw. dr. H.M. de Boois. Daarnaast hadden in deze werkgroep enkele
raadsleden zitting alsmede - op uitnodiging van de raad - een aantal externe deskundigen op
persoonlijke titel.

De samenstelling van de werkgroep was als volgt:

• Mw. dr. H.M. de Boois (lid van de raad, voorzitter)
• P. Nijhoff (lid van de raad)
• mr. P.C.E. van Wijmen (lid van de raad)
• drs. J. van der Does (Hoogheemraadschap Rijnland)
• ir. H.W. Kamphuis (Rijks Planologische Dienst)
• prof. dr. E.A. Koster (Universiteit van Utrecht)
• ir. G.A. Oosterbaan
• ir. J.G. de Ronde (Rijks Instituut voor Kust en Zee)
• prof. dr. A.J.M. Smits (Katholieke Universiteit Nijmegen/Rijkswaterstaat dir. Oost Nederland)

secretariaat: ing. A.K. Denneman, adjunct-secretaris van de raad.
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De leden van de werkgroep en het secretariaat hebben, om zich te nader informeren over
specifieke (deel)onderwerpen of om denkbeelden te toetsen, gesprekken gevoerd met
deskundigen van de volgende instanties:

• Koninklijk Nederland Meteorologisch Instituut
• Provincie Friesland
• Provincie Zuid Holland
• Rijks Planologische Dienst
• Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu
• Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling - Arnhem / Lelystad
• Rijkswaterstaat Oost Nederland
• Rijkswaterstaat Zeeland
• Rijkswaterstaat Zuid Holland
• Rijkswaterstaat IJsselmeergebied
• Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen - TNO
• Staringcentrum, DLO-instituut voor onderzoek van het landelijk gebied
• Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek - DLO
• DLO-instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek
• Staatsbosbeheer
• Universiteit van Amsterdam
• Universiteit van Utrecht
• Rijksuniversiteit Groningen
• Landbouw Universiteit Wageningen
• Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
• Dienst Landelijk Gebied
• Informatie en KennisCentrum Natuurbeheer
• Unie van Waterschappen
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