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1. Inleiding verzilting 

Verzilting is het proces waarbij het water langzaam zouter wordt. In het spraakgebruik heeft 

‘zilt’ betrekking op zout en zee. Een veel gebruikte definitie is ‘Er is sprake van verzilting 

als het water te zout/chloriderijk is voor een optimaal grondgebruik’. Verzilting komt dus 

voor over het gehele spectrum tussen zoet (<200 mg Cl/l) en zeer zout (>30.000 mg Cl/l) en 

is niet beperkt tot zout en brak water (Fiselier, e.a. 2003). Grofweg zijn er twee soorten  

verzilting, externe en interne verzilting. Interne verzilting wordt veroorzaakt door belasting 

van het oppervlaktewater met chloriderijk kwelwater. De aanvoer van zout kwelwater naar 

het oppervlaktewater veroorzaakt een toename van het zoutgehalte in dat water. Externe 

verzilting daarentegen wordt veroorzaakt door de inlaat van chloriderijk water vanuit de  

grote rivieren en zeeën. Verwacht wordt dat de externe verzilting in de toekomst zal toene-

men door zeespiegelstijging. 

Interne verzilting doet zich vooral voor in West-Nederland waar het diepere grondwater 

brak tot zout is. Dit water is vooral zeewater dat in de ondergrond is. Onder invloed van 

droogmakerijen en inpolderingen is het brakke water grootschalig in beweging gekomen. 

Het mechanisme werkt als volgt: in relatief hoog gelegen gebieden dringt het regenwater de 

ondergrond in. Hier treedt dus verzoeting op. Het zoete regenwater verdringt het ter plaatse 

aanwezige brakke tot zoute grondwater, dat zich zijdelings in de richting van relatief lager 

gelegen gebieden verplaatst. Het brakke tot zoute water dat daar al aanwezig is, komt daar-

door noodgedwongen omhoog. Op sommige plaatsen kan het zout de wortelzone bereiken 

en schade toebrengen aan gewassen. Daarnaast stroomt het brakke tot zoute water uit naar 

het oppervlaktewater. Daardoor kan dat ongeschikt worden als water voor beregening, tenzij 

het met (veel) zoet rivierwater wordt verdund (Syncera 2005b). Uit een studie van het 

Hoogheemraadschap Rijnland blijkt dat de zoutbelasting van het oppervlaktewater momen-

teel (status 2004) al voor 60% is toe te schrijven aan opkwellend brak tot zout grondwater1. 

In het project Leven met Zout Water richten we ons met name op de interne zoutbelasting. 

Dat wil zeggen de verzilting op perceel- en polder niveau. Dit vindt met name plaats in de 

laaggelegen polders van Nederland en het duingebied. De droogmakerijen of polders lozen 

het chloriderijke oppervlaktewater op de boezem, waardoor het verder het gebied in wordt 

getransporteerd. Naast verzilting door kwel van brak grondwater naar het oppervlaktewater 

van de polders en de diepe droogmakerijen, ontstaat er ook verzilting door lozingen van  

afvalwaterzuiveringen, de industrie en bouwwerkzaamheden. Voorbeelden zijn het toepas-

sen van zeezand voor nieuwe woning- en bedrijventerreinen, de aanleg van nieuwe infra-

structuur, als de HSL en de verbreding van de A42. 

                                                   

1
  http://www.droogtestudie.nl/instrumentarium/basisinformatie/samenvattingen/26/index.html. 

2
  http://www.rijnstromen.nl/asp/get.asp?ItmIdt=00002960&PosIdt=00003002&VarIdt=00000001-

&mode=popup#Verzilting. 
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Schade door verzilting 

Aangezien het huidige waterbeheer er op gericht is om zout water niet in te laten, en daar 

waar wel verzilting plaatsvindt door te spoelen met zoet water, blijft de schade tot nu toe  

beperkt. Maar gezien de toename van droogteperiodes, waardoor doorspoelen een erg  

onaantrekkelijke oplossing wordt kan de zoutschade toenemen. Zoutschade speelt vooral op 

bedrijfsniveau in de agrarische sector en waterleidingbedrijven. De opbrengsten van de  

zogenaamde zoutgevoelige gewassen (in de sier- en heesterteelt, bij bollen en in de glastuin-

bouw) nemen af als het chloridengehalte van het grondwater of het beregeningswater te 

hoog wordt. Veel kapitaalintensieve teelten ondervinden namelijk al beperkingen bij chlori-

de gehalten van 200 mg Cl/l. Het acceptabele zoutgehalte van sprenkelwater of irrigatie-

water is ca. 100 mg/l voor zouttolerante gewassen en voor zeer gevoelige gewassen minder 

dan 50 mg/l (TNO). Deze gewasschade is nadelig voor de agrarische sector. Ook de natuur 

kan schade ondervinden door verzilting, bij fluctuaties in de chloridengehaltes van het  

water
3
. Tevens kan een verbrakking ook een kans zijn voor natuur.  

Adaptieve en mitigerende maatregelen 

Er zijn verschillende strategieën of een combinatie daarvan mogelijk om met verzilting om 

te gaan. Hierbij is er natuurlijk altijd een afweging met andere watervraagstukken zoals 

droogte en veiligheid. Bij adaptieve maatregelen kan voor de landbouw gedacht worden aan 

het overstappen op zoutminnende gewassen. Ook zijn er voorbeelden te noemen waarin de 

landbouw zelf zoetwaterbassins heeft aangelegd om te voorzien in voldoende zoet water. 

Bijvoorbeeld op Texel waar bloembollentelers ondanks de zeer beperkte zoetwatervoorraad 

in de bodem toch een goede productie realiseren door zoveel mogelijk gebruik te maken van 

regenwater. Ook het aanleggen van brakke natuurgebieden is een optie.  

Wat betreft mitigerende maatregelen zijn er mogelijkheden om zoet water in de winter in 

waterbekkens op te slaan en te gebruiken bij onvoldoende aanvoer van zoet water. Een ande-

re optie is het waterpeil in de polders te verhogen. Daardoor vermindert de opwaartse druk 

van de zoute kwel en komt dit water niet of in ieder geval minder in het oppervlaktewater  

terecht. Dit is voor de waterschappen een erg dure oplossing. Tevens is peilbeheer niet in  

alle gevallen voldoende om de zoutlast te onderdrukken. Moeilijke plekken zijn de randen 

van diepere kwelpolders, waar de kweldruk hoog is. Doelgerichte ingrepen kunnen de  

verzilting bestrijden. Mogelijke maatregelen zijn: 

1. Dieper draineren; 

2. Zoute kwel afvangen langs de randen van zoute kwelpolders; 

3. Afvoersloten een laag peil geven en aanvoersloten een hoog peil; 

4. Zoete en zoute gebieden scheiden
4
 (Maas, K. 2004). 

                                                   

3
  http://www.rijnstromen.nl/asp/get.asp?ItmIdt=00002960&PosIdt=00003002&VarIdt=00000001-

&mode=popup#Verzilting. 
4
  http://www.droogtestudie.nl/instrumentarium/basisinformatie/samenvattingen/59/index.html. 
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Verzilting in de toekomst groter 

De verwachting is dat door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling de kwel 

en daarmee de hoeveelheid water en de chloridenbelasting vanuit het grondwater in de  

toekomst zal toenemen5. Het waterbeheer krijgt in toenemende mate te maken met onge-

wenste verzilting van het (hoofd)oppervlaktewatersysteem en het grondwater. In bijlage IV 

staat een kaart met Effect van de klimaatverandering en bodemdaling op het zoutbezwaar 

(verandering in kg/ha/jr t.o.v. 1990) in 2050. Deze studie wil een bijdrage leveren aan nog 

ontbrekende kennis op het gebeid van verzilting en bewustwording bij een breder publiek. 

 

                                                   

5
  http://www.droogtestudie.nl/documenten/Samenvatting%20aard%20ernst%20en%20- 

omvang.pdf. 





Basisdocument wetgeving en beleid met betrekking tot verzilting  

 

5

2. Verzilting en de beleidscyclus 

Het in kaart brengen van de betrokken actoren en het achterliggende beleidsnetwerk is een 

complexe taak. Om deze complexe werkelijkheid inzichtelijk te maken kan gebruik worden 

gemaakt van vereenvoudigde modellen betreffende beleidsvorming. Een van deze modellen 

is de beleidscyclus van Parsons (1995). Het voordeel van dit model is dat het verschillende 

fasen omvat, waarbij elke fase haar eigen context en kaders kent. Deze fasen zijn:  

1. Probleem; 

2. Probleemdefinitie; 

3. Identificeren van de alternatieve oplossingen en geluiden; 

4. Evaluatie van de opties; 

5. Selectie van de beleidsopties; 

6. Implementatie; 

7. Evaluatie (Parsons, 1995). 

Per fase zijn verschillende actoren betrokken en soms vervullen ze ook verschillende rollen. 

Uit de literatuurstudie en de focusgroepen blijkt dat de beleidsvorming rondom (toenemen-

de) verzilting zich in de eerste fases, probleem(definitie) en het identificeren van de alterna-

tieve oplossingen en geluiden, bevindt en zich opmaakt voor fase vier en vijf, evaluatie en 

selectie van de beleidsopties. Wel moet hierbij rekening worden gehouden met het feit dat 

verzilting al jaren speelt en per regio sterk verschilt. Er zijn regio’s waar al maatregelen  

inzake verzilting al lang geïmplementeerd zijn, alleen is het hierbij zaak om te kijken naar 

de kosten en baten van deze maatregelen, ook in het kader van het toenemen van verzilting 

en wellicht te kijken vanuit andere invalshoeken in de omgang met verzilting. 

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de wetgeving en het beleid, zowel natio-

naal, regionaal en lokaal, in relatie tot verzilting. In hoofdstuk 6 wordt getracht deze wetge-

ving en beleid en de daarbij behorende actoren te koppelen aan mogelijke maatregelen inza-

ke verzilting. Belangrijk om te realiseren is dat wetgeving en beleid steeds aan verandering 

onderhevig zijn en dit rapport een momentopname is. Een ander belangrijk punt is, dat  

Nederland een gedecentraliseerde eenheidsstaat is. Het gedecentraliseerde karakter van het 

Nederlandse bestuur wordt geschraagd door informele normen van consensus zoeken, die 

impliceren dat veel centrale bevoegdheden in de praktijk nauwelijks worden gebruikt. De in 

de volgende paragrafen weergegeven opsomming van wetgeving en beleid, moet worden 

bezien als een literatuurstudie. De uitkomsten van de focusgroepen en de interviews geven 

meer informatie over de praktijksituatie en beleving van verzilting. Uit de literatuurstudie is 

gebleken dat er een wirwar is aan wetgeving en beleid die raken aan verzilting en er vele  

actoren bij betrokken zijn. De belangrijkste daarbij zijn de verschillende overheden. In on-

derstaand figuur staan de verschillende overheden en hun rol inzake water schematisch 

weergegeven. Daaronder wordt per niveau even kort toegelicht wat de belangrijkste taken en 

verantwoordelijkheden zijn. 
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• Het rijk. Doet aan strategische planvorming, is indicatief van aard, d.w.z. niet bindend 

aan initiatieven van anderen (van woningbouw tot natuurontwikkeling) en toezicht op  

lagere overheden door de Rijksinspecties (o.a. de mogelijkheid tot het geven van aanwij-

zingen, zelden gebruikt). Op gebied van verzilting zijn de belangrijkste actoren op rijks-

niveau, het ministerie van Verkeer en Waterstaat (waaronder ook Rijkswaterstaat valt), 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en Ministerie van Volkshuisves-

ting, Ruimtelijke Ordening en Milieu; 

• De provincie (regionaal). Doet ook aan strategische planvorming maar op een specifie-

ker niveau dan het rijk. Gezien de nieuwe wet op de RO en het afschaffen van de streek-
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plannen (2007), schuift de provincie meer op de gemeente en krijgt ook uitvoerings-

gerichte taken. Tevens kunnen rijkssubsidies/bijdragen via de provincie herverdeeld  

worden en er in de sfeer van infrastructuur (vaarwegen en wegen, waterwinning) eigen 

middelen zijn. Toezicht op zowel gemeenten als waterschappen (o.a. goedkeuren regels 

en plannen zoals keur en bestemmingsplan);  

• De gemeente (lokaal). Doet aan strategische planning (vooral grotere gemeenten) maar 

operationele planvorming eist meer aandacht (bestemmingsplan is het enige echt  

bindende ruimtelijke plan). In veel gevallen weinig eigen middelen, maar door een goede 

grondbezit positie kan dit soms aanzienlijk beter zijn. Ook verantwoordelijk voor lokale 

infrastructuur, waaronder vaarwegen en riolering; 

• Het waterschap (Regionaal). Doet vooral aan operationele planning. De activiteiten 

van het waterschap hebben raakvlakken met ruimtelijke ordening, natuur- en milieu-

beheer en recreatie. Het waterschap moet de verschillende, soms tegenstrijdige belangen 

zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Het waterschap doet dat in samenspraak met het 

Rijk, de provincies, gemeenten en belangenorganisaties. Tevens is het waterschap de 

enige overheidspartij die zich richt op het buitengebied. In eerste instantie volgend op 

het algemeen bestuur en op wensen van gebruikers. In toenemende mate agendazettend 

en sturend in de richting van anderen. Daardoor niet alleen meer operationele planvor-

ming, maar ook strategische planvorming (ruimtelijke visies). Daadwerkelijke ruimte 

voor planvorming is sterk gebonden aan opvatting van de provincie (Huitema e.a. 2003);  

• Belanghebbenden/ gebruikers: een andere categorie actoren die (in)direct invloed  

uitoefenen op verziltingsvraagstukken zijn de organisaties of individuen, waarbij verzil-

ting van invloed is op hun bedrijfsvoering. Het gaat hier om actoren zoals milieu- en  

natuurbeschermingsorganisaties, (vertegenwoordigers van) landbouworganisaties, de  

industrie, waterleidingbedrijven en de recreatiesector. Voor deze actoren heeft verzilting 

gevolgen en vereist dit soms aanpassingen in de bedrijfsvoering. Het beleid, wetten en  

regelgeving ten aanzien van verzilting zijn van invloed op hun bedrijfsvoering. Hierdoor 

zullen zij (in)direct invloed willen uitoefenen op het beleid ten aanzien van verzilting. 

 





Basisdocument wetgeving en beleid met betrekking tot verzilting  

 

9

3. Verzilting en wetgeving 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wetgeving en beleid die raken aan het verziltings-

vraagstuk. Aangezien er in de aard en omvang van de nationale waterproblematiek zich 

structurele veranderingen voordoen is de wetgeving en daaruit voortvloeiend beleid aan  

verandering onderhevig. Klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, bodemdaling en verste-

delijking maken een nieuwe aanpak in het waterbeleid noodzakelijk. Bovendien is nationaal 

beleid tegenwoordig veelal afgeleid van Europees beleid. De meeste Europese richtlijnen 

zijn dan ook zoveel mogelijk omgezet in de nationale wetgeving.  

3.1 Waterwetgeving 

Om de nationale wetgeving die van invloed is op verziltingsvraagstukken in kaart te  

brengen, dient niet alleen wetgeving inzake waterkwantiteit (droogte, peilverlagingen en 

verhogingen) en waterkwaliteit (inlaat van zout water) te worden bekeken, maar ook wetge-

ving op gebied van milieu en natuur. Daarnaast is de huidige Nederlandse waterwetgeving  

verbrokkeld. Voor elk onderdeel van het waterbeleid bestaat een aparte wet. Wel is men  

bezig met een integrale Waterwet. In deze wet wordt getracht de volgende wetten te integre-

ren: 

• Wet op de waterhuishouding; 

• Wet op de waterkering; 

• Grondwaterwet; 

• Wet verontreiniging oppervlaktewateren; 

• Wet verontreiniging zeewater; 

• Wet van 14 juli 1904 (droogmakerijen en indijkingen); 

• Wet beheer rijkswaterstaatswerken; 

• Waterstaatswet 1900. 

In 2003 is door het kabinet besloten om te komen tot één integrale wet voor het waterbeheer. 

Op 19 juni 2006 heeft de Raad van State advies uitgebracht over het wetsvoorstel Waterwet. 

De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel wordt niet meer verwacht voor de  

verkiezingen van 22 november 2006. Het streven is om begin 2008 zowel de Waterwet, de 

uitvoeringsregelgeving (het Waterbesluit), de Invoeringswet als het loket voor watervergun-

ning en omgevingsvergunning in werking te laten treden. Hieronder staat kort toegelicht hoe 

deze nieuwe integrale waterwet eruit komt te zien. Aangezien deze wet pas in 2008 van 

kracht wordt, staan daaronder de huidige wetgeving toegelicht. 

Waterwet 

Deze integrale waterwet dient een aantal belangrijke verbeteringen bevatten ten opzichte van 

de huidige situatie te bewerkstelligen. De hoofddoelstelling, afgeleid van het bepaalde in  

artikel 21 van de Grondwet, van de nieuwe wet zal breed zijn: de overheidszorg ten aanzien 

van het waterbeheer is gericht op de veiligheid en bewoonbaarheid van ons land en de  



 Instituut voor Milieuvraagstukken 

 

10

bescherming en verbetering van het leefmilieu. Zowel nationaal als internationaal staat bij 

de vormgeving van waterhuishoudkundig beleid het concept van watersysteembeheer  

centraal. In Nederland is dit concept van watersysteembeheer wettelijk gezien in de plan-

vormingstructuur redelijk overzichtelijk vormgegeven. Dit kan echter niet gezegd worden 

voor de doelstellingen en de velerlei instrumenten, zoals vergunningen, ontheffingen,  

gedoogplichten, meldingen etc. Al dit soort instrumenten zijn – op niet altijd even overzich-

telijke wijze – neergelegd in een groot aantal wetten. Daarbij komt men in de beheersprak-

tijk van alledag regelmatig tot de conclusie dat bepaalde instrumenten verouderd zijn, deze 

soms lastig zijn toe te passen, of dat zelfs sprake is van een gemis aan wettelijke vormgeving 

van bepaalde instrumenten. De aan de waterwet gekoppelde uitvoeringsregelgeving is van 

groot belang voor waterbeheerders, gemeenten en andere betrokken partijen bij de Water-

wet. Zo zal onder meer duidelijk worden welke handelingen niet langer onder de vergun-

ningplicht vallen, maar met algemene regels kunnen worden gereguleerd. Aangezien water 

met verschillende beleidsterreinen een raakvlak kent is afbakening belangrijk. De belang-

rijkste uitgangspunten voor afbakening van de waterwet staan hieronder weergegeven: 

a) De integratie moet niet zodanig breed zijn dat dit op andere verwante terreinen leidt tot 

onnodige desintegratie. Achter dit uitgangspunt gaat de gedachte schuil dat alles wel met 

alles samenhangt, maar dat bij de keuze voor een afbakening er, alles overziend, sprake 

moet zijn van voordelen: voor burgers, bedrijven en met het waterbeheer belaste overhe-

den; 

b) De integratie moet goed aansluiten op Europese ontwikkelingen en nationale  

beleidsmatige uitgangspunten en concepten; 

c) De omvang van het wetgevingstraject moet zodanig zijn dat dit enigszins te overzien is. 

Hieronder worden kort de verschillende waterwetten zoals deze nu nog bestaan toegelicht en 

de link met verzilting weergegeven. 
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Opp. Waterkwantiteitsbeheer Waterkeringbeheer Opp. waterkwaliteitsbeheer Rioleringsbeheer Grondwaterbeheer 

Wet op de waterhuishouding
6
 Wet op de waterkering  Wet op de waterhuishouding, water-

huishoudingsplannen van Rijk en 

Povincie (V&W, VROM en provin-

ciale staten), waterbeheersplannen 

(Rijk en Waterschappen) 

 Wet op de waterhuishou-

ding; geregeld in water-

huishoudingsplannen 

(Rijk en provincie), 

grondwaterbeheersplan 

(onderdeel van WHHP 

provincie) 

Waterschapswet; bevoegdheid 

tot vaststellen en uitvoeren van 

keur (waterschappen stellen  

regels omtrent specifieke  

activiteiten) 

Waterschapswet (keur) Wet verontreiniging opp.  

wateren (vergunning door  

waterkwaliteitbeherend  

waterschap) 

Wet verontreiniging 

opp. wateren 

Grondwaterwet 

Feitelijke maatregelen; aanleg 

van stuwen, sluizen en dammen, 

feitelijke peilverlagingen en  

verhogingen, baggerwerkzaam-

heden, waterbergingsgebieden 

en retentiegebieden aanwijzen en 

inlaat van gebiedsvreemd water 

Deltawet Wet milieubeheer (B&W of  

gedeputeerde staten) geregeld in 

Rioleringsplannen (raad),  

Milieubeleidsplannen (evt.  

gemeente en provinciale staten),  

milieuverordening (provincie) 

Wet Milieubeheer Wet milieubeheer 

    Wet bodembescherming 

 

                                                   

6  Er is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de waterhuishouding dat betrekking heeft op de invoering van algemene regels in het kader van 

het waterkwantiteitsbeheer (Rijswick, e.a. 2003 p. 358). 
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Hieronder wordt per wet kort aangegeven welke aanknopingpunten er (eventueel) zijn met 

betrekking tot verzilting. 

1. Wet op de waterhuishouding (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) 

Deze wet verplicht de verschillende overheden (Rijk, Provincie en Waterschap) tot het  

maken van plannen inzake: een aanduiding van de belangrijkste functies van de oppervlak-

tewateren behorend tot het waterhuishoudkundig hoofdsysteem en, voor zover nationale  

belangen dat nodig maken, van de regionale waterhuishoudkundige systemen; aanwijzingen 

voor de verdere bepaling van functies van waterhuishoudkundige systemen of onderdelen 

daarvan; een aanduiding van de gewenste ontwikkeling, werking en bescherming van de  

waterhuishoudkundige systemen of onderdelen daarvan, alsmede van de termijnen die daar-

bij worden nagestreefd; een uiteenzetting van de algemene aard en omvang van de maatre-

gelen en voorzieningen, die met het oog op die ontwikkeling, en werking en bescherming 

nodig zijn en een aanduiding van de redelijkerwijze te verwachten financiële, economische 

en ruimtelijke gevolgen van het te voeren beleid7. Deze plannen worden uiteengezet in de 

Nationale Waterhuishoudingsplannen (V&W en VROM), de Provinciale waterhuishou-

dingsplannen (provinciale staten), de Waterbeheersplannen voor Rijkswateren (V&W) en 

de Regionale wateren (besturen van waterschappen), Peilbesluiten (kwantiteitsbeheerder), 

Waterakkoorden (kwantiteitsbeheerder), Vergunningverlening (V&W of bestuur water-

schap). 

Relatie met betrekking tot verzilting: De uitwerking van deze wet in de hierboven genoem-

de plannen geeft de gewenste ontwikkeling en maatregelen per regio aan ten aanzien van 

verzilting. 

2. Waterschapswet (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) 

In deze wet zijn de bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financiën, etc. van het water-

schap vastgelegd. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor een goed waterbeheer,  

hiervoor hebben zij bijvoorbeeld de bevoegdheid tot het nemen van peilbesluiten en het  

uitschrijven van verordeningen. Verordeningen zijn onder andere: 

Veldwerk 

• Keur 

• Akkerrandenregeling 

Contact 

• Inspraakverordening 

• Regeling behandeling bezwaren 

• Overlegverordening 

                                                   

7
  http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/sessioned/browsercheck/continuation=27457-

002/session=514418084578765/action=javascript-result/javascript=yes. 
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Financiën 

• Verordening Verontreinigingsheffing 

• Omslagklassenverordening 

• Kostentoedelingsverordening 

• Legesverordening 

• Kwijtscheldingsverordening 

Controle op financiën  

• Verordening financieel beheer - Pdf 441 Kb  

• Controle verordening - Pdf 228 Kb  

Bestuur 

• Reglement van bestuur  

• Waterschapsreglement  

• Bestuursstatuut 

• Organisatie-/delegatiebesluit 

• Mandaatregeling 

In de Grondwet en de Waterschapswet staat, dat de waterschappen voor een goed plaatselijk 

en regionaal waterbeheer moeten zorgen. De provincies hebben de bevoegdheid water-

schappen op te richten en op te heffen en houden toezicht op het werk en de financiën. De 

eindverantwoordelijkheid voor een goed waterbeheer in het hele land ligt bij het Rijk, dat 

het 'oppertoezicht' uitoefent op de provincies.  

Relatie met betrekking tot verzilting: de waterschapswet stelt de waterschappen verant-

woordelijkheid voor goed waterbeheer. De definitie van goed waterbeheer wordt afgeleid 

van het nationale beleid en waterschappen vullen dit verder regionaal in, in overleg met de 

provincie en gemeenten. Wanneer verzilting geagendeerd staat als onderdeel van goed  

waterbeheer, dan zal het waterschap afspraken en maatregelen hieromtrent dienen te nemen. 

Onder het kopje waterschappen in dit document, wordt verder ingegaan op de verordeningen 

en maatregelen van waterschappen. 

3. Wet verontreiniging Oppervlaktewateren8 (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) 

Deze wet bepaalt dat het verboden is om zonder vergunning met behulp van een werk afval-

stoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, in welke vorm ook, te brengen in opper-

vlaktewateren. Via een algemene maatregel van bestuur kan ten aanzien van daarbij aan te 

wijzen stoffen grenswaarden worden vastgesteld voor het brengen van die stoffen in opper-

vlaktewateren, alsmede regels vast worden gesteld ten aanzien van de wijze van meten van 

die stoffen. Deze grenswaarden kunnen met name betrekking hebben op: a. de hoogst  

toelaatbare concentratie van die stoffen; en b. de hoogst toelaatbare gewichtshoeveelheid 

van die stoffen per in die algemene maatregel van bestuur aan te geven eenheid. 

                                                   

8
  http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Waterschapswet. 
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Relatie met betrekking tot verzilting: Bij het verlenen van vergunningen door het Rijk voor 

rijkswateren en waterschappen voor overige wateren wordt vastgesteld dat water dat wordt 

geloosd, maar een bepaalde hoeveelheid chloride mogen bevatten. Ook is in de wet veront-

reiniging oppervlaktewateren vastgelegd dat zand dat wordt gebruikt in werken dient te 

worden ontzilt tot een ontziltingsniveau van 200 mg chloride/kg droog zand. 

4. Grondwaterwet (Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Ministerie van VROM) 

Deze wet bepaalt dat er een vergunning nodig is voor degenen die grondwater willen  

onttrekken afgegeven door de provincie.  

Relatie met betrekking tot verzilting: Industrieën of bedrijven die grondwater willen  

onttrekken dienen hiertoe een vergunning aan te vragen. Door het (niet meer) onttrekken van 

grondwater kan verzilting toenemen. 

5. Wet op de waterkering (ministerie van V en W) 

Deze wet bepaalt waar waterkeringen komen en geeft aan van welke relatie tussen hoogwa-

terstanden en overschrijdingskansen de beheerder van de betreffende primaire waterkering 

moet uitgaan bij de bepaling van het waterkerend vermogen daarvan.  

Relatie met betrekking tot verzilting: er is geen directe relatie met interne verzilting.  

6. Europese Kaderrichtlijn Water (ministerie van V en W) 

In Nederland vertaalt de rijksoverheid de KRW in landelijke beleidsuitgangspunten, kaders 

en instrumenten. In Nederland raakt de KRW aan tenminste 10 verschillende wetten. De 

huidige wetgeving verdeelt de bevoegdheden tussen verschillende overheden: Rijk, provin-

cies, waterschappen en gemeenten en verplicht hen om bij het opstellen van de periodieke 

plannen rekening te houden met elkaars maatregelen en doelstellingen. De uitvoering  

geschiedt per stroomgebied. Per stroomgebied moet in 2009 in stroomgebiedbeheerplannen 

zijn aangegeven hoe de waterkwaliteit kan worden verbeterd. Een stroomgebiedbeheerplan 

moet bij voorkeur op internationaal niveau worden vastgesteld.  

De doelstelling van de Europese KRW is kort gezegd: de bescherming van de kwaliteit en 

kwantiteit van oppervlakte-, grond- en zeewater. Hoewel in deze doelstelling ook de kwanti-

teit wordt benadrukt, komen in de verdere uitwerking van de KRW voornamelijk de kwalita-

tieve doelstellingen aanbod. De Kaderrichtlijn Water kiest voor de organisatie en realisering 

van de doelstellingen voor het internationale stroomgebiedbeheer. De KRW ziet ook toe op 

grondwater en grondwater dient dus ook te worden toegewezen aan een stroomgebied. Met 

name de toewijzing van het diepe grondwater en kust- en overgangswateren aan stroomge-

bieden is lastig. De richtlijn stelt als norm dat de wateren moeten voldoen aan een ‘goede 

ecologische toestand’.  

Relatie tot verzilting: In de KRW staat zoutgehalte genoemd onder het rijtje chemische en 

fysisch-chemische elementen die mede bepalend zijn en ondersteunend zijn voor de biologi-

sche elementen. Chloride staat vermeld onder de facultatieve fysische en chemische factoren 

die bepalend zijn voor de kenmerken van de rivier of een deel ervan en dientengevolge voor 

structuur en samenstelling van de biologische populatie. Een goede ecologische toestand  
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betekent dat de nutriëntenconcentraties niet boven het niveau dat is vastgesteld om te waar-

borgen dat het ecosysteem functioneert liggen en dat de bovenvermelde waarden voor de  

biologische kwaliteitselementen worden bereikt. Deze ecologische doelstellingen voor  

oppervlaktelichamen zijn nieuw (Rijswick, H.F.M.W, e.a. 2003, Stowa). De doelen voor de 

KRW zijn nog niet vastgesteld en in de huidige discussie en zal de keuze voor een zoete of 

zoute ontwikkelingsrichting in het licht van de KRW dienen te worden genomen. In bijlage 

III staat een korte weergave van een telefonisch interview met de stroomgebiedcoordinator 

Nederland. Bij ontwikkeling naar een zout systeem met voldoende doorspoeling is de  

toepassing van derogatie wellicht niet nodig, bij een voorgenomen handhaving van een zoet 

systeem is de situatie moeilijker. In eerste instantie is overleg binnen het stroomgebied aan 

de orde, gericht op het in voldoende mate terugdringen van de zoutbelasting via de aanvoe-

rende wateren. Mocht nutriëntaanvoer vanuit toestromende wateren niet tijdig daarin voor-

zien, dan is derogatie op grond van fasering een optie (Syncera, 2005, p 6 - 7). 

3.2 Wetgeving op andere beleidsterreinen met een relatie tot verzilting 

Een belangrijk deel van de wateropgaven dient gerealiseerd te worden in samenwerking met 

bestuursorganen van de aanpalende beleidsvelden te weten de ruimtelijke ordening (ruimte 

voor water), milieu (maatregelen voor de kaderrichtlijn water) en natuur (ecologie, natte na-

tuur). Ook in de nieuwe integrale waterwet zijn geen instrumenten voor specifieke ruimtelij-

ke, natuur- of milieumaatregelen buiten het objectgebonden waterbeheer. De Implementa-

tiewet kaderrichtlijn water voorziet in de benodigde doorwerking naar milieu en natuur, voor 

zover van belang voor het waterbeheer. Voor ruimtelijke aspecten, die met name van belang 

zijn voor maatregelen in het kader van ruimte voor water zoals diverse WB21-maatregelen, 

dienen de instrumenten van de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening te worden ingezet. Omdat 

een belangrijk deel van de kwantitatieve wateropgaven een ruimtelijk karakter heeft, dient 

de horizontale doorwerking van water in de ruimtelijke ordening versterkt te worden. Het is 

de bedoeling de milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn te implementeren in de Wet  

milieubeheer. 

In het voorbereiden van de nieuwe integrale waterwet  planstelsel wordt een koppeling  

gelegd met het planstelsel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Dit betekent dat water-

plannen op basis van dit wetsvoorstel tevens structuurvisies zijn op basis van de nieuwe Wet 

ruimtelijke ordening. Hiermee wordt een nauwe band gelegd met toepassing van het juri-

disch instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening door de verschillende overheden. 

Concreet betekent het bijvoorbeeld dat ruimte voor water in de plannen wordt aangeduid en 

dat in het ruimtelijke spoor bestemming ervan plaatsvindt. Ook kan het zo zijn dat bij  

onvoldoende realisatie op gemeentelijk niveau het aanwijzingsinstrument van de Wet ruim-

telijke ordening gebruikt wordt om bergingsgebieden te realiseren mits er sprake is van  

bovenlokale belangen. 

Maar aangezien de nieuwe waterwet pas in 2008 realiteit is, worden hieronder wetgeving uit 

andere beleidsterreinen met een link naar verziltingvraagstukken beschreven. 
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1. Wet Milieubeheer (Ministerie van VROM) 

Deze wet is bedoeld ter bescherming en ter verbetering van het milieu. Hieronder valt de 

zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen of een doelmatig beheer van afvalwater, de 

zorg voor een zuinig gebruik van energie en grondstoffen en de zorg voor de beperking van 

de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen of goederen. Onder de 

gevolgen voor het milieu wordt verstaan de gevolgen voor het fysieke milieu, gezien vanuit 

het belang van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen, van water, bodem 

en lucht en van landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden en 

van de beheersing van het klimaat. Tevens verplicht deze wet tot het maken van milieu-

effectrapportages voor activiteiten die nadelige gevolgen voor het milieu hebben.  

Relatie met betrekking tot verzilting: Wanneer er maatregelen worden genomen om verzil-

ting tegen te gaan, waarbij dit effect kan hebben op het milieu, zal dit getoetst dienen te 

worden aan deze wet. Ook het niet tegengaan van verzilting heeft effect op het milieu. 

2. Wet Bodembescherming (ministerie van VROM en LNV) 

In deze wet is bepaald dat er bij algemene maatregel van bestuur, in het belang van de  

bescherming van de bodem regels kunnen worden gesteld met betrekking tot het verrichten 

van handelingen waarbij stoffen die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten, op of in 

de bodem worden gebracht, ten einde deze aldaar te laten9.  

Relatie met betrekking tot verzilting: Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in het  

belang van de bescherming van de bodem regels worden gesteld met betrekking tot het  

verrichten van handelingen die erosie, verdichting of verzilting van de bodem tot gevolg 

kunnen hebben10.  

3. Wet op de Ruimtelijke Ordening (ministerie van VROM) 

De Ministerraad stelt voor bepaalde aspecten van het nationale ruimtelijke beleid plannen 

vast. Deze plannen kunnen bestaan uit structuurschetsen, structuurschema’s of nota's, die 

van belang zijn voor het nationaal ruimtelijk beleid. Indien een onderdeel van een zodanig 

plan een concrete beleidsbeslissing is, wordt die beslissing bij de vaststelling van andere 

plannen op grond van deze wet in acht genomen. In mei 2003 is het wetsvoorstel voor een 

nieuwe Wet ruimtelijke ordening bij de Tweede Kamer ingediend. Op 23 februari 2006 

heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel met ruime meerderheid aangenomen. Momenteel 

is het wetsvoorstel in behandeling bij de Eerste Kamer. De wet treedt naar verwachting in 

het najaar van 2007 in werking (bron: www.vrom.nl) 

Relatie tot verzilting: uit de focusgroepen is gebleken dat een maatregel inzake verzilting 

zou kunnen zijn, dat er alleen bepaalde activiteiten mogen plaatsvinden op plekken waar dat 

zonder al te veel aanpassingen mogelijk is. Zo zou in de toekomst bijvoorbeeld in de uitvoe-

                                                   

9
  http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/sessioned/browsercheck/continuation=28987-

002/session=000677256001063/action=javascript-result/javascript=yes. 
10

  http://www.milieuom.nl/nieuwewbb.htm. 
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ring van de Wet op de Ruimtelijke Ordening geregeld kunnen worden, dat er rekening  

gehouden wordt met watervoorraden en kwaliteit bij de functiebepaling. 

4. Wet reconstructie concentratiegebieden 

Deze wet heeft de bevordering van een goede ruimtelijke structuur van de concentratie-

gebieden, in het bijzonder met betrekking tot landbouw, natuur, bos, landschap, recreatie, 

water, milieu en infrastructuur, alsmede ter verbetering van een goed woon-, werk- en leef-

klimaat en van de economische structuur ten doel, door middel van reconstructie. 

Relatie tot verzilting: Het Rijk geeft de komende jaren prioriteit aan de reconstructie van de 

zandgebieden in Zuid- en Oost-Nederland (Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant 

en Limburg). In deze gebieden speelt verzilting (nog) geen grote rol. Wel schrijft deze wet 

voor dat de aangewezen provincies een reconstructieplan dienen te maken, dat leidend is 

voor provinciale streekplan. Hier wordt verder op ingegaan in de paragraaf over beleid. 

5. De Europese Vogelrichtlijn  

De Europese vogelrichtlijn heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het 

wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese 

Unie. Zij betreft de bescherming, het beheer en de regulering van deze soorten en stelt regels 

voor de exploitatie daarvan. De richtlijn is van toepassing op vogels, hun eieren, hun nesten 

en hun leefgebieden. De Lidstaten zijn verplicht alle nodige maatregelen te nemen om de 

bedoelde vogelsoorten een voldoende gevarieerdheid van leefgebieden en een voldoende 

omvang ervan te beschermen, in stand te houden of te herstellen (www.vogelbescher-

ming.nl). In Nederland zijn deze vertaald in de nota Natura 200011.  

Relatie tot verzilting: Een verandering in waterkwaliteit, zoals verzilting, kan voor sommige 

vogelsoorten nadelig uitpakken. De oplossing ligt erin dat verslechterde omstandigheden in 

het ene gebied gecompenseerd mogen worden in het andere gebied. Op populatieniveau 

hoeft dit dan geen verslechtering te betekenen.  

6. De Europese Habitatrichtlijn 

Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit 

door het in standhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Euro-

pees grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie. Over het gehele grondgebied van 

de Europese Unie wordt een ecologisch netwerk van beschermde gebieden opgezet dat zal 

worden aangeduid als ‘Natura 2000’. Dit netwerk, dat ook de onder de Vogelrichtlijn aan-

gewezen beschermingszones zal omvatten, moet de betrokken habitats in een gunstige staat 

van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen. 

                                                   

11
  Alhoewel de stroomgebieden nog niet definitief vast staan, kan wel geconcludeerd worden dat de 

begrenzingen van de watergebieden binnen de KRW en de habitat/vogelrichtlijn slechts zelden 

samen vallen. 
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Relatie tot verzilting: Een verandering in waterkwaliteit, zoals verzilting, is van invloed op 

de flora en fauna. In de nota Natura 2000 valt te lezen dat de doelen voor natuur afhankelijk 

van de keuze voor de inrichtingsvariant zout of zoet12. 

Op nationaal niveau kunnen bovenstaande wetten een (in)directe relatie met verziltings-

vraagstukken hebben. Per verziltingsmaatregel zal er rekening dienen te worden gehouden 

met de uitvoering van een of meerdere van bovenstaande wetten. In de volgende paragraaf 

wordt dan ook verder ingezoomd op de beleidsstukken en afspraken die voortvloeien uit  

deze wetten en van invloed kunnen zijn op verziltingsmaatregelen. 

 

                                                   

12
  http://www9.minlnv.nl/pls/portal30/docs/folder/minlnv/lnv/staf/staf_dv/kamer- corresponden-

tie/20-06/06/dn20061487bijlage1a.pdf. 
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4. Beleid en afspraken op nationaal niveau 

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de verschillende beleidsplannen en afspraken die 

een (in)directe relatie kunnen hebben met verzilting. Hieronder worden kort de belangrijkste 

nota’s op nationaal niveau weergegeven en de mogelijke relaties tot verzilting. 

Nationaal Bestuursakkoord Water 

Om op het gebied van waterbeleid en –beheer de afspraken en het beleid te integreren sloten 

in  2001 het Rijk, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereni-

ging van Nederlandse Gemeenten de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw. In 2003 zijn 

de resultaten van die samenwerking en van voortschrijdende kennis en inzicht neergelegd in 

het Nationaal Bestuursakkoord Water, hierna te noemen NBW. In het Landelijk Bestuurlijk 

Overleg Water (LBOW) van 13 juli 2006 is de evaluatie van het NBW besproken, hieruit 

blijkt dat vooral de financiële gevolgen onvoldoende inzichtelijk zijn gemaakt. In het NBW 

is bepaald dat in 2006 de omvang van de nader uitgewerkte water-opgave in beeld wordt  

gebracht en de daarbij benodigde financiële middelen, de dekking hiervan en de eventuele 

consequenties voor de lastendruk. 

Het doel en de aanpak van het NWB zijn: 

1. Om in 2015 het watersysteem op orde te hebben en daarna op orde te houden anticipe-

rend op veranderende omstandigheden, zoals onder andere de verwachte klimaatveran-

dering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak; 

2. Het NBW bevat taakstellende afspraken ten aanzien van veiligheid en wateroverlast (te 

veel) en procesafspraken ten aanzien van watertekorten, verdroging, verzilting (te  

weinig), water(bodem)-kwaliteit, sanering waterbodems (in lijn met het Tienjaren scena-

rio) (te vies) en ecologie (ecologisch te arm water); 

3. De aanpak en uitvoering van maatregelen vindt gefaseerd plaats. Uitwerking van veilig-

heid en het voorkomen van wateroverlast vindt waar nodig en mogelijk, ook gelet op de 

financiële middelen, plaats in een integrale werkwijze waarbij de aanpak van water-

tekorten, tegengaan van verdroging en verdere verbetering van de waterkwaliteit worden 

betrokken. Ook zijn er goede mogelijkheden om de uitvoering te combineren met plan-

nen op andere beleidsterreinen - zoals de reconstructie van het landelijk gebied, de aan-

leg van de ecologische hoofdstructuur, winning van oppervlaktedelfstoffen, landinrich-

ting en overige gebiedsgerichte projecten, cultuurhistorie, woningbouw en de aanleg van  

bedrijventerreinen en infrastructuur - en rekening te houden met vogel- en habitatricht-

lijnen. 

Relatie met verzilting: In het Nationaal Bestuursakkoord water (het NBW) staan procesaf-

spraken ten aanzien van verzilting. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het NWB niet 

in rechte afdwingbaar is. In bijlage II staan enkele regionale opgaven en maatregelenpro-

gramma’s voor watersysteem (korte, middellange en lange termijn) ten aanzien van verzil-

ting, zoals benoemd in het NBW. Voor verschillende regio’s wordt aangegeven dat verzil-
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ting een aandachtspunt is en de mogelijke maatregelen zoals, het (zeer lokaal) zoeken van 

vasthouden en bergen, zo mogelijk in relatie met natuurontwikkeling en anticiperend/ 

flexibel peilbeheer. 

Relatie KRW - NBW 

Gelijk aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) streeft het NBW naar het "op orde hebben" van 

het watersysteem in 2015. Het NBW richt zich daarbij vooral op de waterkwantiteit, terwijl 

de KRW zich voornamelijk richt op verbetering van de waterkwaliteit. Het akkoord en de 

richtlijn zijn belangrijke pijlers in het Nederlandse waterbeleid. Uitgangspunt van het NBW, 

en deels ook van de KRW, is het zoeken naar en creëren van oplossingen voor wateroverlast 

en verdroging binnen de ruimtelijke ordening. Naast technische oplossingen, zoals het plaat-

sen van gemalen en het verhogen van kades, zoeken overheden bij de uitwerking van het 

waterbeleid naar mogelijkheden ruimte te creëren voor water door bijvoorbeeld beekdalen te 

herstellen en nieuwe rivierarmen aan te leggen. De wederkerige relatie tussen water en ruim-

telijke ordening is daarmee een grondslag geworden voor de inrichting van de omgeving. 

De betrokken partijen bij het NBW dienen rekening te houden het vigerende rijksbeleid 

(Vierde Nota Waterhuishouding, Anders omgaan met water) en het beleid dat voortvloeit uit 

Natuur voor mensen, mensen voor natuur, de Wet reconstructie concentratiegebieden en de 

Europese Kaderrichtlijn Water. Wateroverlast, verdroging en slechte waterkwaliteit over-

schrijden bestuursgrenzen. Anders dan in het verleden gaan het NBW en de KRW daarom 

uit van watersystemen ofwel (deel)stroomgebieden. Door deze benadering moeten rijk,  

provincies, gemeenten en waterbeheerders op het niveau van (deel)-stroomgebieden invul-

ling geven aan het waterbeleid door tot overeenstemming te komen over de te nemen maat-

regelen. Voor de regionale aspecten is een regionale bestuurskolom opgezet, waarin de  

partijen (provincies, waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat) met elkaar samenwerken 

op basis van hun eigen verantwoordelijkheden. In iedere regio wordt de organisatie aange-

stuurd door een Regionaal Bestuurlijk Overleg. Daaronder een RAO, een Regionaal Ambte-

lijk Overleg en daaronder de productteams. 

Deelstroomgebieden 

Provincies, als regisseurs van regionaal beleid, spelen in dit afstemmingsproces een belang-

rijke rol. Provincies hebben - als uitvloeisel van Waterbeheer 21e eeuw - in samenwerking 

met de waterbeheerders per deelstroomgebied een regionale watervisie (ofwel deelstroom-

gebiedsvisie) opgesteld. Deze visies beschrijven de knelpunten in het gebied en de te nemen 

maatregelen. In het NBW is vastgelegd dat de deelstroomgebiedsvisies uiterlijk in 2007  

dienen te zijn doorvertaald in de provinciale streekplannen. Na de doorvertaling dienen ge-

meenten volgens het zogenoemde 'haasje-over principe' de door de provincie gemaakte  

keuzen over bijvoorbeeld een opvanggebied voor water in hun bestemmingsplannen te ver-

werken. Daarnaast hebben de provincies een coördinerende rol bij het afstemmen van de 

stroomgebiedbeheersplannen die volgens de KRW in 2009 gereed dienen te zijn. Deze  

plannen zijn mede gebaseerd op de deelstroomgebiedsvisies en omvatten een beschrijving 

van het watersysteem, de doelstellingen ten aanzien van het systeem en een beschrijving van 

de maatregelen die Rijk, provincies, gemeenten en waterbeheerders dienen te nemen om de 
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gestelde doelen te bereiken. De beheersplannen worden opgebouwd uit de waterplannen van 

de verschillende bestuurslagen die - in tegenstelling tot het NBW - tegelijkertijd hun water-

plannen moeten vaststellen. Het ontbreken van het ‘haasje-over principe’ in deze opzet 

maakt continue afstemming tussen bestuurslagen noodzakelijk. Een uitdaging voor de  

provincie die hierbij niet het 'estafettestokje' kan doorgeven maar de verschillende overhe-

den zal moeten stimuleren gelijktijdig 'bij de finish aan te komen'13. Een extra moeilijk-

heidsgraad hierbij is het feit dat de deelstroomgebieden van de KRW en de NBW niet geheel 

congruent zijn (zie ook bijlage V). 

Watertoets 

De watertoets is sinds 2003 wettelijk verplicht voor streekplannen, streekplanuitwerkingen, 

regionale en gemeentelijke structuurplannen, bestemmingsplannen en vrijstellingen op 

grond van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Om de 

doorvertaling van de doelstellingen uit het waterbeleid van de verschillende bestuurslagen in 

alle relevante waterhuishoudkundige, ruimtelijke plannen en besluiten te borgen is de water-

toets ontwikkeld. De watertoets is "het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, 

afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plan-

nen en besluiten". Volgens de watertoets dienen overheden die een ruimtelijk plan of besluit 

voorbereiden in een vroegtijdig stadium contact op te nemen met de waterbeheerder en  

advies te vragen over de gevolgen ervan voor het waterkundig systeem. Indien de initiatief-

nemer wenst af te wijken van het advies dan dient zij dit in het plan/besluit te beargumente-

ren.  

De wijziging van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (Bro) regelt met name een  

verplichte waterparagraaf in de toelichting bij de genoemde ruimtelijke plannen en een  

uitbreiding van het vooroverleg op grond van artikel 10 Bro. Voor de provincies is de water-

toets straks een belangrijk instrument bij het beoordelen van ruimtelijke plannen en beslui-

ten die door gemeenten en regio's worden opgesteld. Op grond van het streekplan en rele-

vante beleidsnota's, zoals bijv. de deelstroomgebiedsvisie, toetst de provincie of de gemeen-

te aan de door de provincie gestelde voorwaarden heeft voldaan.  

Relatie tot verzilting: wanneer de provincie de aanpak van verzilting heeft geagendeerd en 

als een van de maatregelen ruimtelijke ordening inzet, kan dat via de watertoets worden  

gemonitord.  

Verdringingsreeks 

De landelijke verdringingsreeks bepaalt hoe het beschikbare water in de door het Rijk  

beheerde wateren wordt verdeeld in tijden van watertekort. De reeks is van toepassing voor 

alle gebieden waar Rijkswater kan worden aangevoerd. Er zijn daarnaast een groot aantal 

gebieden waar geen Rijkswater kan komen. Hier gelden regionale reeksen, die in het alge-

meen wel gebaseerd zullen zijn op de landelijke reeks. In onderstaande figuur is de nieuwe 

reeks opgenomen. 

                                                   

13
  http://www.researchvoorbeleid.nl/index.cfm/27,2481,125,90,html. 
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Binnen de categorieën 1 en 2 is sprake van een prioriteitsvolgorde. Binnen de categorieën 3 

en 4 vindt onderlinge prioritering plaats op basis van minimalisatie van de economische 

maatschappelijke schade. 

Relatie met verzilting: Op momenten dat er een watertekort ontstaat en dus een water-

verdelingvraagstuk zal de vraag naar zout water, onder andere door toename van de verzil-

ting, toenemen. Het water wordt dan verdeeld op basis van de verdringingsreeks. 

Taskforce verdrogingsbestrijding  

Deze taskforce bestaat uit bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van provincies, 

Unie van Waterschappen, de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), 

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening & Milieu (VROM), Verkeer en Waterstaat (V&W),  

Terreinbeheerders en LTO-Nederland. Deze taskforce heeft ten doel de landelijke verdro-

gingsdoelstelling van 40 procent minder verdroging in 2010 te bewerkstelligen. Deze doel-

stelling krijgt handen en voeten doordat Rijk en provincies afspraken maken over de aanpak 

van specifieke gebieden.  

Relatie tot verzilting: een watertekort kan als gevolg hebben dat zout water verder landin-

waarts dringt. Dat verstoort het ecologisch evenwicht en het is schadelijk voor de land- en 

tuinbouw. 

Vierde Nota Waterhuishouding 

Het beleid van de vierde Nota waterhuishouding beslaat de periode 1998-2006 met hier en 

daar een doorkijk naar latere jaren. De doelstelling is: Het hebben en houden van een veilig 

en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige wa-

tersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd. Deze nota gaat in op een 

integrale aanpak van waterbeheer.  

Relatie tot verzilting: In deze nota worden normen genoemd voor waterkwaliteit, waarbij 

ook een maximum van 200mg zout per liter water genoemd wordt. Hieraan is alleen een  

inspanningsverplichting gekoppeld. Verzilting wordt niet specifiek genoemd in deze nota, 

wel is een van de doelstellingen van deze nota, de vermindering van het verdroogd areaal 

met 40% in 2010 ten opzichte van het referentiejaar 1985. Aangezien langdurige watertekor-
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ten (verdroging) een oorzaak kan zijn van verzilting, kan de aanpak van verdroging van  

invloed zijn op verzilting.  

Anders omgaan met water 

In december 2000 heeft het kabinet (ministerie van VROM) haar standpunt over het water-

beleid in de 21e eeuw weergegeven in de nota Anders omgaan met Water. De directe aan-

leiding was de zorg over het toenemende hoogwater in de rivieren, wateroverlast en de  

versnelde stijging van de zeespiegel. 

Relatie tot verzilting: In deze nota wordt gesteld dat het Rijk, samen met de waterschappen 

scenario’s schetsen voor het omgaan met extreem laag water, waarbij verdroging, verzilting 

en afname van de waterkwaliteit kan optreden (Anders omgaan met water, 2000, p31).  

Tevens wordt in deze nota gesteld dat de strategie van ‘niet-afwentelen’ regionaal maatwerk 

vereist, waarbij ook doelstellingen voor verdrogingsbestrijding, verziltingsbestrijding en 

verbetering van de waterkwaliteit geïntegreerd dienen te worden (VROM, 2000 p. 35). 

Natuur voor mensen, mensen voor natuur 

In 2000 verscheen de Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur van het ministerie van 

LNV. Deze nota bevat de strategie voor het natuurbeleid voor de komende tien jaar, met een 

doorkijk naar 2020. De nota vervangt vier vigerende beleidsnota’s: het Natuurbeleidsplan, 

de Nota Landschap, het Bosbeleidsplan en het Strategisch Plan van Aanpak Biodiversiteit. 

De hoofddoelstellingen van het natuurbeleid zijn: Behoud, herstel, ontwikkeling en duur-

zaam gebruik van natuur en landschap, als essentiële bijdrage aan een leefbare en duurzame 

samenleving. 

Relatie tot verzilting: Verzilting wordt niet specifiek genoemd in deze nota. Verzilting is 

zowel een kans als een bedreiging voor natuurontwikkeling. Bij natuurontwikkeling moet 

dan ook een dus een duidelijke keuze worden gemaakt voor adaptieve of mitigerende aanpak 

van verzilting. 

Agenda voor een Vitaal platteland (Nota LNV, 2004) 

De Agenda voor een Vitaal Platteland bestaat uit een Visiedeel en een Meerjarenprogram-

ma, waarin de acties staan die nodig zijn om in te spelen op veranderingen in de (platte-

lands)samenleving. De Agenda voor een Vitaal Platteland gaat uit van een integraal perspec-

tief en richt zich op de economische, ecologische en sociaal-culturele aspecten van het  

platteland.  

Relatie tot verzilting: In deze nota wordt gemeld dat ten aanzien van verzilting van land-

bouwgronden een verkenning naar de aard en omvang van de problemen zal worden  

verricht. Voorbeelden van projecten die hier uit voortgekomen zijn is bijvoorbeeld het in 

2005/2006 gestarte project in opdracht van LNV voor het uitzoeken van mogelijkheden van 

duurzaam bodemgebruik en beheer, waaronder verzilting ook een thema is. Tevens wordt 

gesteld dat met het oog op toekomstige extreme droogte en verzilting extra maatregelen in 

het regionale watersysteem nodig zullen zijn. Schade als gevolg van droogte en verzilting 
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zal echter niet in alle gevallen kunnen worden voorkomen en zal dus tot op zekere hoogte 

moeten worden geaccepteerd. 

Nota Ruimte: Ruimte voor ontwikkeling14
  

De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen, waarin het nationaal ruimtelijk  

beleid zoveel mogelijk is ondergebracht. Uitwerkingen van deze Nota zijn onder andere de 

Nota Mobiliteit, de Agenda Vitaal Platteland, de Nota Pieken in de Delta en het Actiepro-

gramma Cultuur en Ruimte.  

Relatie tot verzilting: In deze nota wordt gesteld dat: “Ter bescherming van het land tegen 

overstromingen en wateroverlast, ter veiligstelling van de zoetwatervoorraden, ter voorko-

ming van verdroging, en onnodige bodemdaling, watertekorten en verzilting en ter verbete-

ring van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater is water één van de structurerende 

principes bij de bestemming, de inrichting en het beheer van de ruimte. Dit betekent dat 

meer ruimte wordt geboden aan water en dat waterkwantiteit en –kwaliteit meer dan  

voorheen sturend zijn voor ontwikkeling en locatiekeuzen van grondgebruik”. Maatregelen 

die worden genoemd zijn: “Ter vermindering van de verdroging wordt de ruimte zodanig 

bestemd, ingericht en gebruikt dat water beter vast wordt gehouden. Als dat niet voldoende 

is worden maatregelen genomen om water te bergen. Hiervoor wordt het areaal oppervlak-

tewater al of niet tijdelijk, vergroot en zo nodig het peilbeheer aangepast. Pas in laatste  

instantie wordt zo nodig water af- of aangevoerd. Deze prioriteitenvolgorde (vasthouden – 

bergen – afvoeren) wordt aangeduid als de ’drietrapsstrategie waterkwantiteit’. Dit betekent 

in principe dat: per saldo het waterbergend vermogen per stroomgebied toeneemt; geen  

bebouwing plaats vindt in gebieden die door de provincies op termijn nodig worden geacht 

voor waterberging; dat geen ruimtelijke besluiten worden genomen of peilverlaging plaats 

vindt die direct of indirect leiden tot bodemdaling in gebieden met dikke laagveenpakketten; 

dat onttrekking van het grondwater de natuurlijke aanvulling niet mag overstijgen en dat 

peilverlaging in de nabijheid van hydrologisch kwetsbare delen van de EHS wordt voorko-

men”15. In het verleden zijn ideeën opgegaan voor de combinatie van oplossingen voor  

wateroverlast, dus bergingsruimte/overloopgebieden, en watertekort, het gebruik van  

berging voor zoetwatervoorraad, maar deze zijn niet in de praktijk terug gezien. 

Conclusie 

Er zijn vele beleidsnota’s die raken aan verzilting. In deze desktopstudie is er op het gebied 

van verzilting op nationaal niveau geen eenduidige lijn/beleid ontdekt. In verschillende nota 

wordt verzilting genoemd als een thema dat opgepakt dient te worden, maar niet welk beleid 

hier precies op wordt gevoerd. Er worden geen duidelijke doelen/normen gesteld voor  

verzilting. Dit kan onder andere te maken hebben met het feit dat het Rijk geen harde  

normen wil vastleggen voor watertekorten aangezien het onmogelijk is hier garant voor te 

                                                   

14
  In de nota ruimte wordt gesteld dat water meer sturend moet zijn in besluiten, in de praktijk blijkt 

dit echter vaak niet het geval.  
15

  http://www2.vrom.nl/notaruimte/0203020300.html. 
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staan. Tevens kan het ook te maken hebben met de visie vanuit nationaal niveau dat verzil-

ting een regionaal probleem is, dat regionaal aangepakt dient te worden. Zo zijn er wel  

regels en normen betreffende wateroverlast, zoals de watertoets, maar niet voor watertekor-

ten (in het geval van watertekorten worden de gevolgen van verzilting steeds zichtbaarder). 
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5. Actoren en regionaal beleid 

Op regionaal niveau zijn de belangrijkste actoren de provincies en waterschappen, waarbij 

de rol van de gemeente ook steeds meer toeneemt. 

5.1 Provincies 

Waterhuishoudingsplan 

Elke provincie stelt een waterhuishoudingsplan op, waarin zij ingaan op hun beleid om de 

provincie veilig en bewoonbaar te houden en te zorgen voor voldoende oppervlaktewater en 

grondwater van goede kwaliteit (zonder dat dit tot wateroverlast leidt). Het verschilt per 

provincie waar accenten worden gelegd.  

Relatie met verzilting: Per provincie is het verschillend welke rol verzilting speelt in de  

waterhuishoudingsplannen. Bijvoorbeeld in het waterhuishoudingsplan van de provincie 

Zeeland, komt verzilting vaak voor. Het mogen onttrekken van grondwater is hier zelfs  

mede afhankelijk van de functietoekenning van de gebieden. Gezien de kwetsbaarheid van 

deze systemen voor een te grote daling van de waterstand en verzilting is dit aan strenge  

regels gebonden (geregeld in de Verordening waterhuishouding Zeeland). Ook staat hierin 

aangegeven dat om verzilting van de beschikbare voorraad zoet grondwater en intering op 

de voorraad zoet grondwater te voorkomen vergunningplichtige agrarische onttrekkingen in 

principe alleen worden toegestaan in gebieden waar de zoetwaterbel reikt tot minimaal 15 m 

beneden het maaiveld en worden onttrekkingen, die groter zijn dan het neerslagoverschot 

(80 mm per hectare per jaar = huidige beleid) niet toegestaan;16. In het waterplan 2006 – 

2010 van de provincie Noord-Holland staat bijvoorbeeld dat de wateropgave voor water-

tekort op het moment nationaal wordt onderzocht en voor Noord-Holland regionaal wordt 

uitgewerkt. Deze studies moeten antwoord geven op de vraag hoe groot het probleem is, 

welke structurele maatregelen mogelijk zijn om watertekorten te verminderen en hoe de  

protocollen voor de waterverdeling ten tijde van watertekort kunnen worden aangescherpt.  

Regionale stroomgebiedvisies 

In het kader van de synergie tussen het NBW en de KRW worden onder andere de regionale 

stroomgebiedvisies straks opgenomen in de stroomgebiedbeheersplannen. De doelen en 

maatregelen die de provincies, waterschappen en gemeenten vaststellen in hun beheerplan-

nen vormen de bouwstenen van het stroomgebiedbeheersplan en worden overgenomen of 

samengevat. Er wordt geen aparte nieuwe planvorm ontwikkeld. Er zijn zeventien regionale 

stroomgebieden. De provincies, de gemeenten en de waterschappen hebben voor alle 

stroomgebieden regionale watervisies opgesteld, de zogenoemde stroomgebiedvisies. Hierin 

                                                   

16
  http://www.zeeland.nl/loket/publicaties/rapporten/topics/loket/publicaties/rapporten/slim 

_water/samenslim.pdf. 
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staat onder andere aangegeven waar ruimte is om waterbergingsgebieden in te richten en  

andere praktische maatregelen zoals het herstel van beken. Deze regionale stroomgebied-

visies zijn niet alleen bedoeld als bouwsteen voor het Nationaal Waterakkoord, maar ook 

voor de provinciale structuurvisies, het provinciale streekplan en het waterhuishoudingsplan, 

Oftewel voor ruimtelijke afwegingsprocessen. 

Relatie met verzilting: In verschillende regionale stroomgebiedvisies, zoals bijvoorbeeld 

van de Provincie Zeeland, staat verzilting opgenomen als belangrijk onderwerp.  

Provinciale Reconstructieplannen, Streekplannen en Structuurvisies 

Het Reconstructieplan op nationaal niveau is kaderstellend voor het provinciale Streekplan. 

Het Streekplan met ruimtelijk beleid voor de komende periode van 10 jaar is kaderstellend 

voor de regionale structuurvisie en gemeentelijke bestemmingsplannen. Ook hierbij geldt 

dat deze ruimtelijke ordeningsplannen een regionale invulling krijgen. Wel zijn klimaatver-

andering, de bodemdaling en de zeespiegelstijging aanleiding voor het optimaliseren van het 

waterbelang in de ruimtelijke ordening. Om te waarborgen dat waterhuishoudkundige doel-

stellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij ruimte-

lijke planvorming is een watertoets wettelijk verplicht gesteld. De provincie is planbeoorde-

laar in de systematiek van de watertoets (Bestuurlijke Notitie Watertoets). In de toelichting 

van de genoemde plannen dient - in een waterparagraaf - een beschrijving te worden opge-

nomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de  

waterhuishouding. Naast veiligheid en wateroverlast zullen daarbij ook de gevolgen voor de 

waterkwaliteit en verdroging bezien moeten worden. Bovendien dient te worden aangegeven 

hoe rekening is gehouden met het wateradvies dat door de waterbeheerder is verstrekt. De 

waterparagraaf is een onderdeel van de toelichting op het plan en als zodanig niet juridisch 

bindend. 

Relatie tot verzilting: Het verschilt per provincie welke rol water en eventueel verzilting 

heeft in reconstructie-, streekplannen en structuurvisies. Bijvoorbeeld in het streekplan van 

de provincie Zuid-Holland staat aangegeven dat in december 2002 Provinciale Staten de  

partiële streekplanherziening inzake de integrale zoetwatervoorziening Goeree-Overflakkee 

hebben vastgesteld. Deze partiële herziening maakt de integrale zoetwatervoorziening aan 

de noordrand van Goeree-Overflakkee planologisch mogelijk. In het streekplan van Noord-

Holland wordt verzilting genoemd als een van de factoren waarom ruimte voor water een 

belangrijke opgave is. 

Grondwaterbeheersplan en grondwaterwaterbeschikking 

In het grondwaterbeheersplan legt de provincie haar vergunningenbeleid vast. Op basis van 

de grondwaterwet en het grondwaterbeheersplan verleent de provincie vergunningen voor 

omvangrijke grondwateronttrekkingen door bedrijven, zowel voor drinkwater, als voor  

proceswater ten behoeve van de Industrie. Ook verleent de provincie vergunningen voor 

bronbemalingen en grote beregeningen door agrarische bedrijven. Wat betreft de verant-

woordelijkheid voor het diepe grondwater is de provincie hiervoor verantwoordelijk. Wat 

betreft het bovenste grondwater is niet precies duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is. Er 
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is een voorstel om dit onder de verantwoordelijkheid van de waterschappen te brengen. 

Hierover worden principeafspraken gemaakt tussen provincies en waterschappen. 

Relatie tot verzilting: Het (niet meer) onttrekken van grondwater ervoor kan zorgen dat de 

zoet/zout grens naar boven verschuift. In de beschikking over de grondwaterwet kan de  

provincie hier rekening mee houden. Bijvoorbeeld in de grondwaterbeschikking van provin-

cie Flevoland staan de volgende uitgangspunten voor vergunningverlening:  

• De provincie minimaliseert het grondwatergebruik bij met name grote grondwateront-

trekkingen (>50.000 m3 per jaar) door de mogelijkheden van de vergunningverlening 

optimaal te benutten. Het doorlichten van bedrijven die grote hoeveelheden grondwater 

onttrekken hoort tot de standaardwerkzaamheden voor vergunningverlening; 

• De hoeveelheid zoet grondwater die voor de openbare drinkwatervoorziening onttrokken 

mag worden in Zuidelijk Flevoland en de oostrand van Oostelijk Flevoland wordt  

gelimiteerd, opdat de zoetwatervoorraad niet afneemt en verzilting ervan wordt tegenge-

gaan; 

• Het grondwater wordt voor een zo hoogwaardig mogelijk doel ingezet of gereserveerd. 

Indien oppervlaktewater een geschikt alternatief is voor grondwater dan heeft het  

gebruik hiervan de voorkeur. De inzet van grondwater vindt plaats in de volgende priori-

teitsvolgorde: 

1. Drinkwatervoorziening;  

2. Proceswater voor de levensmiddelenindustrie waaraan eisen worden gesteld in het 

kader van de volksgezondheid;  

3. Agrarische doeleinden die eisen stellen in het kader van de diergezondheid;  

4. Overige agrarische en industriële doeleinden waarvoor geen geschikt oppervlakte-

water aanwezig is. 

Grondwateronttrekkingen worden niet toegestaan als ze verdroging veroorzaken die niet  

gecompenseerd kan worden door technische ingrepen of schadebeperkende maatregelen.  

Indien door een grondwateronttrekking de grondwaterstand en/of de stijghoogte in het eerste 

watervoerend pakket in een nat natuurgebied meer dan 2,5 cm daalt, is er sprake van verdro-

ging. 

5.2 Waterschappen 

Waterschappen worden tegenwoordig ingesteld en opgeheven bij provinciale verordening. 

Aan een waterschap worden in die verordening taken opgedragen betreffende de zorg voor 

de waterkering en/of de waterhuishouding, waaronder het beheer en onderhoud van de  

dijken en zorg voor de bemaling. Tevens zijn de zorg voor een of meer andere 'waterstaats-

aangelegenheden' aan een waterschap opgedragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om milieube-

heer, bijvoorbeeld door het verlenen en handhaven van lozingsvergunningen in het kader 

van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO). Op het beleidsterrein van het wa-

terschap kan het algemeen bestuur algemeen verbindende voorschriften vaststellen (veror-

deningen, 'keuren'). Sommige besluiten behoeven de goedkeuring van de provincie (vooraf-

gaand toezicht), ook kunnen reeds genomen besluiten onder bepaalde omstandigheden door 
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de provincie worden geschorst of vernietigd (toezicht achteraf). Per waterschap verschilt het 

beleid op basis van de regionale vraagstukken. 

Peilbesluit 

In een groot aantal waterschappen wordt het na te streven peil vastgelegd in een zogenoemd 

peilbesluit. In provinciale verordeningen staat wanneer voor een bepaald oppervlaktewater 

een peilbesluit moet worden vastgelegd (Art. 16, lid 3 Wet op de Waterhuishouding) (Stb. 

283, 1989).  

Relatie tot verzilting: Een verlaging van het oppervaktewaterpeil kan ook de grondwater-

stand in natuurgebieden in de omgeving verlagen en kan invloed hebben op eventuele plaat-

selijke kwelstromen, waardoor verzilting toeneemt. Ook kan een peilverhoging verzilting 

tegen gaan, maar dat kan nadelig zijn voor andere functies. 

GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime) 

Door het vaststellen van het GGOR worden de waterdoelen in een gebied vastgelegd. Het 

gewenste regime moet aansluiten bij het beoogde gebruik van het betreffende gebied. De 

waterschappen zullen tussen 2005 en 2010 de GGOR's opstellen. Het kan nog wel tot 2010 

duren voordat het GGOR landsdekkend beschikbaar is. Onder het begrip GGOR vallen ook 

het Optimale en het Actuele Grond- en Oppervlaktewater Regime (respectievelijk OGOR en 

AGOR). Het OGOR is die situatie, waarbij de hydrologische situatie van de bodem, het  

beoogde gebruik van die bodem (de gebruiksfunctie) optimaal ondersteunt. Dat geldt zowel 

voor de kwaliteit als de kwantiteit van het water. Dit OGOR kan voor elke gebruiksfunctie 

van de bodem (landbouw, natuur, bebouwing) worden berekend c.q. opgesteld. Als functies 

met een (totaal) verschillend OGOR, bijvoorbeeld landbouw en natte natuur, elkaar raken of 

met elkaar verweven zijn, moet een compromis worden gezocht dan wel een keuze worden 

gemaakt. Bijvoorbeeld een optimale toestand voor een van de functies en een marginale toe-

stand voor de andere. Er wordt dan een maatschappelijk afgewogen doel gerealiseerd. Het 

GGOR geeft die maatschappelijk gewogen situatie weer. Het kan ook betekenen dat er geen 

gewicht aan natuur wordt toegekend en de grondwaterstand op de landbouw wordt afge-

stemd. Zowel in technisch als in bestuurlijk opzicht bestaat er nogal wat verwarring over 

GGOR en alles wat daar omheen speelt. Waarschijnlijk zal het waterschap de uitwerking 

van het GGOR in nauwe samenspraak met de grondwaterbeheerder (doorgaans de provin-

cie) en de gemeenten opstellen. Vervolgens wordt het GGOR opgenomen in het waterbe-

heersplan van het waterschap, dat door de provincie wordt goedgekeurd. Ook de relatie  

tussen het GGOR en de recent ontwikkelde watertoets, de ruimtelijke ordening en de regio-

nale normstelling dienen te worden verhelderd.17 

Relatie tot verzilting: Het concept van GGOR en OGOR biedt interessante perspectieven 

om de verdrogingsdoelstelling uit te werken tot meetbare natuur- en waterdoelen en dus ook 

voor verzilting. Hiertoe dienen de GGOR, de AGOR en de OGOR goed te worden uitge-

werkt en ingezet.  
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Waterakkoorden 

Op grond van de wet op de waterhuishouding (1989, artikelen 17-20) worden sinds 1990 

waterakkoorden opgesteld. In een rapport uit 1999 zijn 38 waterakkoorden vastgesteld en 

geëvalueerd (CIW, 1999). In een waterakkoord zijn afspraken tussen waterbeheerders vast-

gelegd. Deze afspraken kunnen gaan over: 

• De aanvoer en afvoer van water;  

• Hoe te handelen in normale en in extreme situaties;  

• De waterkwaliteit;  

• De financiële afwikkeling;  

• Procedurele aspecten (naleving, evaluatie, wijziging van het waterakkoord).  

In bijlage I staat een voorbeeld van een waterakkoord weergegeven.  

Relatie tot verzilting: In waterakkoorden kunnen afspraken tussen waterbeheerder t.a.v.  

verziltingsaanpak worden vastgelegd. In het bijgevoegde waterakkoord Kleinschalige water-

aanvoervoorzieningen (zie bijlage I) staan afspraken tussen beheerders van rijkswateren en 

regionale wateren dat wanneer er een tekort aan zoet water dreigt en dus verzilting van de 

Hollandse IJssel in de beheersgebieden van Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpe-

nerwaard, zij verplicht zijn zoet water aan te voeren. Het Rijk en de lokale beheerder zijn 

‘verplicht’ tot levering van zoet water indien deze omstandigheden zich aandienen. Maar zij 

zijn niet verplicht dit na te komen, indien de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,  

besluit tot een andere waterverdeling door het hoofdwatersysteem. 

Keur 

De Keur is een verordening van een waterschap die regelt wat wel en niet mag in of nabij 

oppervlaktewater en dijken. Het vaststellen van de Keur is een eigen bevoegdheid van het 

bestuur van het waterschap. De Keur is van belang voor iedereen die woont of werkt binnen 

het gebied van dit waterschap. 

Het waterschap ziet toe op het naleven van deze regels. Een overtreder kan proces-verbaal 

en/of bestuursdwang of een dwangsom opgelegd krijgen. Voor een aantal zaken kan het  

waterschap een vergunning verlenen, zoals het dempen van een watergang; het graven van 

een watergang; lozen van water op oppervlaktewater; onttrekken van water aan oppervlak-

tewater; ontwateren door drainage; bemaling, etc. 

Relatie met verzilting: In de Keur kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat het verboden is 

om werken te maken of te hebben of handelingen te verrichten die direct of indirect verzil-

ting kunnen veroorzaken of bevorderen. 

                                                                                                                                                      

17
  http://www.mnp.nl/mnc/i-nl-0414.html. 
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5.3 Gemeenten18 

Taken van gemeenten en provincies verschillen in tijd en naar plaats. De gemeente is de  

bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat. Voor de uitoefening van de vele taken is de 

gemeente daarom het meest aangewezen bestuursorgaan. Het Rijk doet voor de realisatie 

van tal van beleidsdoelen een beroep op de gemeenten. Er is bijvoorbeeld nu een wetsvoor-

stel gemeentelijke watertaken waarin de verbreding van het gemeentelijke rioolrecht tot een 

bestemmingsheffing wordt geregeld. Hiermee kunnen gemeenten ook voorzieningen bekos-

tigen voor regenwaterafvoer en de aanpak van grondwaterproblemen in bebouwd gebied 

(www.vng.net). Tevens krijgen gemeenten via een zorgplicht een formele rol toegekend in 

de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Het gemeentelijk beleid hiervoor komt in de 

toekomst te staan in het huidige gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat hiertoe wettelijk een 

bredere grondslag krijgt.  

Bestemmingsplan 

Een bestemmingsplan is een bijzonder ruimtelijk plan. Het is namelijk het enige ruimtelijke 

plan dat juridisch bindend is. Het is bindend voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven,  

instellingen en overheden. Een bestemmingsplan zegt iets over het gebruik van de grond en 

de opstallen en het bepaalt de bouwmogelijkheden van de grond. Een bestemmingsplan 

moet voldoen aan ‘een goede ruimtelijke ordening’. Goede ruimtelijke ordening is niet vast 

omschreven maar heeft te maken met onderwerpen als bodemgebruik, watergebruik (water-

toets), geluid etc. (www.bestemmingsplan.nl). 

Na de herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) vervalt de goedkeuring 

van ruimtelijke plannen en besluiten door Gedeputeerde Staten. Passend in de heersende de-

centralisatiegedachte komt de verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige afweging van be-

langen geheel bij gemeenten zelf te liggen. Deze verschuiving van verantwoordelijkheden 

betekent echter niet dat de provincie buiten spel komt te staan. Op grond van het Besluit op 

de Ruimtelijke Ordening (BRO) dienen gemeenten namelijk gedurende het proces van  

planontwikkeling overleg te voeren met partijen van wie belangen rechtstreeks in het geding 

zijn. In het kader van dit zogenoemde BRO-overleg wordt de provincie zeker geconsul-

teerd19.  

Relatie tot verzilting: wanneer water, en dus ook (dreigende) verzilting als sturen principe 

wordt gehanteerd in de ruimtelijke ordening, is het bestemmingsplan het instrument om 

functie toe te kennen aan gebieden waar de waterkwaliteit dat toe laat. 

Waterplan 

Een waterplan is een middel om afspraken te maken over de plaats van het water in relatie 

tot de ruimtelijke inrichting van een gebied. Maar het is ook een middel om afspraken te 

                                                   

18
  Uit de monitor van het NBW blijkt dat gemeenten nog niet zijn voorbereidt op hun verantwoor-

delijkheid in doorvertaling van het waterbeleid in het kader van de NBW en de KRW. 
19

  http://www.researchvoorbeleid.nl/index.cfm/27,2481,125,90,html. 
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maken tussen gemeente en waterschap, of tussen gemeenten onderling, zodat wateropgaven 

worden gerealiseerd tegen de laagst maatschappelijke kosten. Een waterplan resulteert  

uiteindelijk in een uitvoeringsgericht en financieel haalbaar plan waarin ambities, maatrege-

len, kosten en een doorwerking naar de ruimtelijke ordening zijn opgenomen. Het waterplan, 

waarin zeer concreet de visie en de maatregelen zijn vastgelegd, zorgt ervoor dat de water-

toetsprocedure wordt versneld. 

Relatie tot verzilting: Maatregelen voor de aanpak van verzilting kunnen worden opgeno-

men in het waterplan. 

Vergunningen in het kader van de wet milieubeheer 

In 1996 is de regelgeving ten aanzien van de lozing van afvalwater op de riolering vrijwel 

volledig geïntegreerd in de Wet milieubeheer (Wm). Sindsdien behoren alle Wm-vergun-

ningen een afvalwaterparagraaf te bevatten waarin de gemeente eisen kan stellen vanuit het 

belang van de doelmatige werking van de riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Relatie tot verzilting: De gemeente kan eisen stellen aan het chloridegehalte van afvalwater. 

5.4 Overige actoren die van invloed zijn op het beleidsproces 

5.4.1 Landbouw 

Een belangrijke actor is de landbouw. Voor de bedrijfsvoering van velerlei landbouwactivi-

teiten is een zoetwatervoorraad noodzakelijk. Gewassen zijn vaak niet bestand tegen zout 

water. Instrumenten die zij hebben zijn lobby door vertegenwoordigers als LTO, inspraak bij 

verschillende besluitvormingsprocessen zoals opstellen van peilbesluiten, overleg met  

provincie en waterschappen. Ook aanpassingen in de bedrijfsvoering, zoals het aanleggen 

van zoetwaterbassins en het telen van minder zoutgevoelige gewassen, worden toegepast. 

5.4.2 Industrie 

Veel industrieën maken gebruik van de zoetwatervoorziening voor koeling. Wanneer een 

industrie (grond)water onttrekt voor de productieprocessen, zal zij dit later weer lozen. 

Wanneer een industrie zout water wil lozen, is dit aan strenge normen gebonden. Daarbij is 

het ontzilten van water een dure aangelegenheid. Ook hierbij geldt dat lobby en overleg 

worden ingezet. 

5.4.3 Waterleidingbedrijven 

Voor waterleidingbedrijven wordt het steeds ingewikkelder om voldoende zoetwaterbronnen 

voor drinkwater te blijven behouden. Ook zoeken zij naar nieuwe mogelijkheden om zout 

water te ontzilten. De kosten hiervan liggen nog wel hoog.  
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5.4.4 Natuur- en milieu (belangenbehartigers) 

Het ontstaan van brakke wateren, kan interessant zijn voor natuurbeschermers. Belangrijk is 

wel dat hierbij een keus wordt gemaakt tussen zout en zoet. Het regelmatig wisselen van 

zoet naar zout is schadelijk voor natuurontwikkeling.  

5.4.5 Recreatie 

De link tussen verzilting en recreatie lijkt op het eerste gezicht niet overduidelijk, maar deze 

is er wel. Voor recreatie is de waterkwaliteit erg belangrijk; nu kan het zo zijn dat bepaalde 

bacteriën beter gedijen in een zoute omgeving dan in een zoete of andersom. Dit is van in-

vloed op de mogelijkheden van recreatie. Bijvoorbeeld wanneer een zoetwater meer wordt 

geteisterd door blauwalg, kan dit door verzilting/verbrakking, waar blauwalg niet in gedijt, 

weer aantrekkelijk worden voor recreatie. Ook de vormen van recreatie zijn anders bij zoet 

of zout water. Daarbij is de relatie land en water heel sterk inzake de recreatie. Bij zout wa-

ter zit een andere landvegetatie en dus ook andere recreatie.  
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6. Actoren en beleid in relatie tot verzilting 

In dit hoofdstuk wordt getracht alle bovenstaand wetgeving, beleid en overige juridische 

instrumenten in een overzichtelijke tabel weer te geven per maatregel ten aanzien van 

verzilting. Eerst wordt nog even kort teruggekomen op de in hoofdstuk 2 genoemde  

fasen van het beleidsvormingsproces. Uit bovenstaande opsomming van wetgeving,  

beleid en overige juridische instrumenten blijkt dat verzilting aan veel verschillende  

wetgeving en beleid raakt en vaak wordt genoemd. Wat betreft de fasen van beleidsvor-

ming kan op basis van de desktopstudie gesteld worden dat verzilting de cyclus op regi-

onaal niveau al eens doorlopen is, maar toe is aan vernieuwing of duidelijkere richtlijnen 

vanuit het nationale beleid. Op nationaal niveau is verzilting wel meegenomen in breder 

beleid ten aanzien van waterbeheer, maar wordt geen duidelijke koers uitgezet over  

omgang met verzilting. Aangezien het waterbeheer in een transitiefase is, zie de integrale 

waterwet, nieuwe wet op de ruimtelijke ordening, KRW en de NBW, is het van belang 

om een visie te ontwikkelen op het verziltingsvraagstuk en dit mee te nemen in de plan-

vorming. 

Tevens blijken de praktijk en de theorie vaak te verschillen, wat verder wordt uiteenge-

zet in de analyse van de focusgroepen en interviews.  

Tot slot wordt in onderstaande tabel aangegeven welke aangrijpingspunten verschillende 

actoren bieden voor regulering (Gebaseerd op Hidding en Van der Vlist, 1996). 
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Maatregel VenW VROM Provincie Waterschap Gemeente Overige actoren 

Flexibel peilbeheer Wet op de waterhuis-

houding 

Habitat en  

vogelrichtlijn 

Waterhuishoudings-

plannen 

Peilbesluit 

GGOR 

 Inspraak op  

peilbesluit 

Doorspoelen (bij droogte) 4e nota waterhuishou-

ding (als uitvloeisel 

van de wet op de  

waterhuishouding) 

Verdringingsreeks 

 Waterhuishoudings-

plan 

Stroomgebiedsvisie 

Waterbeheersplannen 

(uitwerking van  

provinciale waterhuis-

houdingsplannen) 

Keur 

Waterplan  

Functieaanpassing aan  

zilte/brakke omgeving 

 Wet op de ruimtelij-

ke ordening 

Structuurplannen/ 

streekplannen 

Watertoets 

Waterbeheersplannen Bestemmingsplan Inspraak op  

bestemmingsplan 

Lozen van zilt afval- en 

koelwater door industrieën 

en drinkwaterbedrijven na 

het ontzilten van drinkwa-

ter door bijv. membraan-

techniek 

Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren 

Wet milieubeheer 

Wet bodem-

bescherming 

 Vergunning voor lozen 

van water (i.o.m. de 

provincie) 

  

Regenwaterlenzen  

ontwikkelen/benutten 

(dubbele drainage) 

Wet op de waterhuis-

houding 

 Waterhuishoudings-

plan 

Waterbeheersplannen   

Vergroten opp. water area  4
e
 nota waterhuishou-

ding 

Wet op de ruimtelij-

ke ordening 

Structuurplannen/ 

streekplannen 

Watertoets 

Waterbeheersplannen Bestemmingsplan Inspraak op  

bestemmingsplan 

Aanleggen bassins  Wet milieubeheer 

Wet op de ruimtelij-

ke ordening 

  Vergunning op basis 

van ontgrondingswet 

Aanvraag vergun-

ning 

Scheiden zoet/zout m.b.v. 

stuwen 

Waterschapswet 

Wet op de waterkering 

     

Verbieden/toestaan  

onttrekken van grondwater 

Grondwaterwet  Grondwaterbeheerplan 

en beschikking 

Keur 

Vergunning voor  

onttrekken grondwater 

 Vergunning  

aanvraag 
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Bijlage I Waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoer-

voorzieningen Midden-Holland 

De ondergetekenden: 

1. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigd door: de heer ir. 

I.J. de Boer, hoofdingenieur-directeur van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 

Utrecht, handelende namens het Rijk;  

2. De heer J.J.J.M. van der Burg, waarnemend dijkgraaf van het Hoogheemraadschap 

van Delfland, handelende ter uitvoering van het besluit van de verenigde vergadering 

van 30 juni 2005;  

3. De heer E.H. Togtema, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland, hande-

lende ter uitvoering van het besluit van de algemene vergadering van 25 mei 2005;  

4. De heer drs. J.H.M. Kienhuis, waarnemend dijkgraaf van het Hoogheemraadschap 

van Schieland en de Krimpenerwaard, handelende ter uitvoering van het besluit van 

de verenigde vergadering van 29 juni 2005;  

5. De heer ir. N.J.M. Ypma, waarnemend dijkgraaf van het Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden handelende ter uitvoering van het besluit van het algemeen  

bestuur van 15 juni 2005;  

Overwegen het volgende:  

Er zijn bijzondere omstandigheden, waarbij in de beheersgebieden van Delfland, Rijn-

land en Schieland en de Krimpenerwaard, (waarmee in het hierna volgende steeds wordt 

bedoeld gebiedsdeel Schieland), een tekort aan zoet water kan ontstaan. Deze omstan-

digheden, die globaal worden gekenmerkt door lage Rijnafvoeren en (dreigende) verzil-

ting van de Hollandsche IJssel, worden nader omschreven in dit waterakkoord.  

1. In het belang van de zoetwatervoorziening van de Hoogheemraadschappen van Delf-

land, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard is het noodzakelijk te beschikken 

over de in dit waterakkoord nader aangeduide werken en voorzieningen (zie art. 1, 

lid 3);  

2. De onder II bedoelde werken en voorzieningen, hierna te noemen Kleinschalige  

wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland (KWA), kunnen samen met reeds  

langer bestaande werken en voorzieningen, worden gebruikt om uit het Amsterdam-

Rijnkanaal, respectievelijk de Lek, zoet water aan te voeren, respectievelijk door te 

voeren via het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

ten behoeve van de beheersgebieden van de Hoogheemraadschappen van Delfland, 

Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard. Bedoelde KWA- en overige werken 

en voorzieningen zijn aangegeven op de kaartbijlage welke onderdeel uitmaakt van 

dit waterakkoord;  

3. Partijen achten het, mede gelet op het bepaalde in de artikelen 17 e.v. van de Wet op 

de Waterhuishouding en artikel 19 van de Uitvoeringsregeling waterhuishouding, 

voor een doelmatig beheer en gebruik van de KWA gewenst, de sinds 1 november 

1989 bestaande beheersovereenkomst Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen 

Midden-Holland om te zetten in een waterakkoord. Bij de opstelling van het water-

akkoord is rekening gehouden met de waterbeheersplannen van betrokken partijen;  
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Bijzondere omstandigheden: 

a) Een afvoer van de Rijn te Lobith lager dan 1100 m3/sec, zoals gemeten door het 

Rijk; en: 

b) Een verhoging - door zee-invloed - van het chloridegehalte in de Hollandsche IJssel 

nabij de stormvloedkering te Krimpen aan den IJssel, zoals die verhoging blijkt uit 

de routinematige bemonstering door het Rijk, dan wel blijkend uit specifieke bemon-

stering door het Hoogheemraadschap van Rijnland op de Hollandsche IJssel, en  

welke verhoging gerekend wordt ten opzichte van het chloridegehalte van de Rijn te  

Lobith, met een faseverschil van twee dagen, en; 

c) Een ongunstig verwachtingspatroon - andere factoren dan onder a. en b. genoemd 

mede in beschouwing genomen - in die zin dat het waarschijnlijk is dat in de mond 

van de Hollandsche IJssel zich zodanige verzilting zal gaan voordoen dat de taak ten 

aanzien van de zoetwatervoorziening van de Hoogheemraadschappen van Delfland, 

Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard onvoldoende kan worden behartigd; 

een en ander ter beoordeling van de Beraadsgroep KWA.  

In het dagelijkse beheer is het voor Rijnland mogelijk het zout in het water (chloriden-

gehaltes) van het oppervlakte water onder de vastgestelde normen van het rijk te houden. 

Op enkele locaties lukt dit niet voldoende. In een zeer droge zomer is het ook niet  

mogelijk20.  

 

                                                   

20
  http://www.rijnstromen.nl/asp/get.asp?ItmIdt=00002960&PosIdt=00003002&VarIdt=000000 

01&mode=popup#Verzilting. 
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Bijlage II Regionale taken en Maatregelenprogramma 

vanuit NBW t.a.v. verzilting 

In het Maasstroomgebied en het oostelijk deel van het Rijnstroomgebied wordt water 

vooral vastgehouden door hermeanderen van beken, aanleggen van retentiegebieden, 

verontdiepen van waterlopen en beperken van de afvoer van hogere delen; in de weste-

lijke en noordelijke veen- en poldergebieden zijn de maatregelen met name gericht op 

het vasthouden van water in polderwatergangen of grotere plassen, het uitbreiden van 

boezemwateren, het vergroten van afvoercapaciteit, het oplossen van veenweide- en  

verziltingsproblematiek en vergroten van waterlopen en gemaalcapaciteit.  

Deelstroomgebied Midden Holland  

In Midden Holland en Zuid-Holland Zuid speelt het probleem van soms diepe polders, 

omvangrijke maar soms toch nog te kleine boezems, veenweidegebieden en verziltings-

bestrijding in relatie tot de agrarische functies van de gebieden. Veel problemen waarvan 

een aantal ook in andere delen van Nederland voorkomen, maar dan vaak minder inten-

sief.  

Inhoud maatregelenprogramma  

In dit gebied wordt extra berging voor de boezem gezocht in piekberging, gebieden die 

incidenteel de boezem ontlasten door extra water te bergen. Hierbij wordt vaak de com-

binatie gezocht met de natuurfunctie. Naast deze ruimtelijke oplossing wordt ook geko-

zen voor techniek in de vorm van uitbreiding van gemaalcapaciteit. Overigens wordt ook 

in poldergebieden gezocht naar meer mogelijkheden van water vasthouden en extra  

berging. Voor het kassengebied worden specifieke technologische maatregelen voorzien 

in de vorm van gietwaterbekkens.  

Deelstroomgebied Zuid-Holland zuid  

In dit gebied ligt een aanzienlijk aantal waterschappen en het kwaliteitsbeheer berust bij 

het zuiveringsschap HEW. Het westelijk deel van het gebied wordt gekenmerkt door 

kleigronden en duinen. Hier vinden we akkerbouw en tuinbouw, inclusief kassen. Dit  

eilandengebied heeft lokaal ook enige grote stedelijke gebieden. Deze functies stellen 

hoge eisen aan de waterhuishouding. Verziltingsbestrijding is een belangrijk aandachts-

punt. Het oostelijke gebied bestaat vooral uit veenweidegebieden en daaraan gerelateerde 

wateropgaven.  

Inhoud maatregelenprogramma  

In het westelijk gebied wordt ruimte voor vasthouden en bergen gekoppeld met kreek-

herstel en realisatie van de ecologische verbindingszones, zowel in polderwater als waar 

mogelijk in boezemgebieden. Specifiek voor de glastuinbouwgebieden wordt voorzien in 

de realisatie van veel berging. In de maatregelenprogramma’s worden ook projecten  

genoemd voor stedelijk waterbeheer. In het veenweidegebied wordt de oplossing gezocht 

in anticiperend/flexibel peilbeheer. 
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Stroomgebied Schelde; Deelstroomgebied Zeeland (en Brabant-West klein gedeelte)  

Deze gebieden worden gekenmerkt door de kleigronden en het overwegende agrarische 

gebruik. In Zeeland wordt ook voorzien in een verdere agrarische ontwikkeling waarbij 

een betere afstemming van de teelten in relatie tot de verzilting nadere aandacht vraagt. 

Inhoud maatregelenprogramma  

Als oplossing wordt gekozen voor het zeer lokaal gebonden zoeken van vasthouden en 

bergen, zo mogelijk in relatie met natuurontwikkeling. Dit lokaal oplossen van het  

probleem is ook uitgangspunt voor het stedelijke gebied. Overigens wordt gelet op de 

ligging aan zee ook gekozen voor aanvullend extra afvoeren via uitbreiding van de  

gemaalcapaciteit.  
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Bijlage III Effect van klimaatverandering en bodemdaling 

op het zoutbezwaar (verandering in kg/ha/jr 

t.o.v. 1990) in 2050 

 

 

Bron: Projectteam klimaatverandering,1997.
21

 

 

                                                   

21
  http://www.dow.wau.nl/msa/nopimpact/samenvattend/verzilting.htm. 
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Bijlage IV Grenzen internationale stroomgebieden KRW 

en deelstroomgebieden WB21 
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Bijlage V Verzilting in Deelstroomgebiedsvisie Zeeland 

Problematiek 

Uit oogpunt van verzilting doet Zeeland zijn naam eer aan. Vrijwel overal is het grond-

water grotendeels brak tot zout. Omdat dit zout grondwater opkwelt in de waterlopen is 

in grote delen ook het oppervlaktewater brak tot zout. In de zomerperiode worden,vooral 

boven de Westerschelde, op grote schaal chloridegehalten aangetroffen die variëren  

tussen 3.000 en 10.000 mg/l. Het verziltingsprobleem komt dus vanuit het grondwater en 

niet vanuit het oppervlaktewater. Hoewel het grondwater grotendeels zout is, is boven in 

de bodem meestal wel een laag zoet water aanwezig is. De dikte varieert van enkele  

meters tot ongeveer 30 meter. In het waterhuishoudingsplan worden drie typen onder-

scheiden, te weten: grote zoete watersystemen, dunne zoete watersystemen en zout-

brakke watersystemen. De grote zoete watersystemen bevinden zich in het dekzandge-

bied, onder duinen en onder de kreekruggen. De dikte van de laag zoet grondwater is in 

deze gebieden relatief groot. Onder voorwaarden kan uit deze systemen grondwater  

onttrokken worden. Bij ‘Watertekort’ zijn deze systemen reeds besproken. Bij het andere 

uiterste, de zout-brakke watersystemen, is nauwelijks zoet grondwater aanwezig. Het 

gaat om lage gronden die dicht bij de kust liggen. De grote kweldruk is er de oorzaak 

van dat de ontwikkeling van een laag zoet grondwater niet mogelijk is. Deze gebieden 

zijn eigenlijk niet geschikt voor normaal landbouwkundige gebruik. Daarom worden ze 

steeds vaker omgezet in natuurgebied. Voor natuur bidet verzilting namelijk juist extra 

kansen. Natuurgebieden met overgangen van zoet naar zout worden als zeer waardevol 

gezien. Verder kunnen dit soort gebieden ook gebruikt worden voor marine cultures, 

maar dat komt nog niet echt van de grond. Alle gebieden die niet tot het type grote zoete 

watersystemen of zoutbrakke watersystemen behoren, zijn van het type dunne zoete  

watersystemen. En dat betreft het grootste deel van Zeeland. Ook in die gebieden kan 

sprake zijn van enige kweldruk, maar die is dan zeer gering. Doordat het peil in het  

oppervlaktewater lager is dan de gemiddelde grondwaterstand, is de zoute kwel vrijwel 

uitsluitend op de sloten gericht. Daardoor heeft zich tevens een dunne laag zoet water in 

de bodem kunnen ontwikkelen, waardoor die gebieden goed geschikt zijn voor land-

bouwkundige toepassingen. De verzilting van het oppervlaktewater heeft uiteraard tot 

gevolg dat het ongeschikt is voor beregening. Maar ook als het zoet zou zijn, dan waren 

de mogelijkheden nog beperkt. In de periode dat er beregend wordt is er immers nauwe-

lijks aanvoer van zoet water. Dus ook kwantitatief is beregening uit oppervlaktewater op 

de meeste plaatsen niet mogelijk. Door de zeespiegelstijging neemt de zoute kweldruk 

toe. Dat zal vooral merkbaar zijn langs de kust, want door de ontwatering en afwatering 

neemt de kweldruk snel af naarmate de afstand tot de kust groter wordt. De verwachting 

is dat de gevolgen voor 2050, uitgaande van het middenscenario, gering zullen zijn. 

Beleid/beheer 

Voor zover er sprake is van verziltingsbestrijding, heeft dat voornamelijk betrekking op 

het grondwater. Door een juiste afstemming van ontwateringsdiepte (grondwaterstand) 

en oppervlaktewaterpeil kan op de meeste plaatsen boven in de bodem een voldoende 

dikke laag zoet water in stand worden gehouden voor landbouwkundig gebruik van de 
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gronden. Op een aantal plaatsen is de laag zo dik dat er in beperkte mate grondwater  

onttrokken kan worden. Het beleid en beheer is er op gericht om dat nog verder uit te 

breiden. Verziltingsbestrijding van het oppervlaktewater door middel van doorspoeling 

vindt niet plaats. In St. Philipsland en Tholen en de Reigersbergsche Polder in Oost 

Zuid-Beveland wordt wel zoet water uit het Zoommeer ingelaten. Het belangrijkste doel 

hiervan is het peil beter te kunnen handhaven en in mindere mate ook verziltings-

bestrijding en beregening. 

Oplossingsrichtingen 

Ruimtelijke inrichting 

Zoals nu ook al gebeurd kunnen de meest verzilte gebieden omgezet worden naar  

natuur.Een andere mogelijkheid is de teelt van zoutminnende gewassen, hoewel dat op 

dit moment nog niet echt van de grond komt.In de richting van de landbouw is het in  

ieder geval van belang om zo goed mogelijk aan te geven hoe groot de verziltingsrisco’s 

zijn (kansenkaart), zodat daarmee rekening gehouden kan worden bij de gewaskeuze. 

Technische maatregelen De verzilting kan tot op zekere hoogte bestreden worden door 

middel van het oppervlaktewaterpeil en de diepteligging van de drainage. In de meeste 

gevallen is het echter zo dat de maatregelen die nodig zijn om de verzilting van het 

grondwater te verminderen juist tot een toename van de verzilting van het oppervlakte-

water leiden en andersom. Er moet dus een keuze gemaakt worden. Om de verzilting van 

het grondwater te bestrijden moet het verschil tussen grondwaterstand en oppervlakte-

waterpeil groter worden. Daarmee kan er voor gezorgd worden dat de laag zoet grond-

water op zijn minst in stand blijft. Dat kan bereikt worden door een ondiepe, maar inten-

sieve drainage, maar ook met een verlaging van het oppervlaktewaterpeil. Beide opties 

hebben voor- en nadelen. De verzilting van het oppervlaktewater is niet te voorkomen. 

Het zou beperkt kunnen worden door een zo hoog mogelijk oppervlaktewaterpeil. Daar-

mee wordt echter de kans op verzilting van het grondwater groter. 

Ruimte en kosten 

Voor de maatregelen die getroffen kunnen worden om de verzilting te bestrijden is  

nauwelijks ruimte nodig. De kosten van eventuele maatregelen in het oppervlaktewater-

beheer zijn gering. Alleen een overschakeling naar een ondiepere, maar intensievere 

drainage gaat gepaard met hoge kosten. Die kosten komen in principe voor rekening van 

de grondgebruiker. Gevolgen voor andere wateraspecten Verhoging van de grondwater-

stand heeft tot gevolg dat de ruimte om water vast te houden of te bergen kleiner wordt. 

Het risico van wateroverlast door overstroming wordt daardoor groter. Als in deelgebied 

‘Laag’, waar de kans op verzilting het grootst is, de drainage 20 cm minder diep wordt 

gelegd, gecombineerd met een intensivering (drainagecapaciteit 18 mm/dag in plaats van 

14 mm/dag), dan geldt hetzelfde als bij bodemdaling is aangegeven. Verhoging van het 

oppervlaktewaterpeil heeft in principe een positief effect voor de waterkwaliteit, doordat 

de stikstofbelasting van het oppervlaktewater vermindert. Maar omdat de zoute kwel 

slechts verantwoordelijk is voor 10 tot 15% van de stikstofbelasting, zal dat effect niet 

groot zijn. 


