Themabijeenkomst 'Vormgeven aan waterretentie in het Deltaprogramma 2015'
12 dec 2014
Aanleiding
In het Deltaprogramma 2015 is waterretentie een onderdeel van maatregelen voor waterveiligheid en
zoetwatervoorziening. De voorkeurstrategieën uit het Deltaprogramma zijn de komende decennia de
basis voor het werk van ondermeer de waterschappen. Gebiedsgerichte vertaling van de strategieën
vraagt weloverwogen keuzen voor de toekomst op basis van al opgedane ervaring met retentie en nieuwe
inzichten uit onderzoek. Op de themabijeenkomst 'Vormgeven aan waterretentie in het Deltaprogramma
2015' bespreken waterschappen en groene adviesbureaus de overwegingen voor de toekomstige keuzen.
Neerslagretentie en hoogwaterretentie
De voorkeursstrategie Zoetwater noemt besparen en vasthouden van het jaarlijkse neerslagoverschot als
eerste optie. Maatregelen hiervoor zijn ondermeer het verbeteren van de bodemstructuur, aanpassen van
het peilbeheer, herinrichten van beekdalen voor het vergroten van de grondwatervoorraad, de aanleg van
groen-blauwe structuren in stedelijk gebied (buffers) en diepteberging. De voorkeursstrategieën voor de
verschillende riviersystemen geven waterretentie als optie voor waterveiligheid, bijvoorbeeld in de
Rijnstrangen en Limburgse Maasvallei. Aanpassing van riviersystemen wordt gepland om
hoogwaterretentie mogelijk te maken.
Doel van de dag: nadenken over de vertaling naar gebieden
De voorkeurstrategieën leiden tot herinrichting en aanpassing van beheer van gebieden om retentie te
vergroten en aan de nieuwe normering te voldoen. Het Deltaprogramma bepleit daarbij multifunctionaliteit
en meekoppeling met beleidsdoelen op het gebied van natuur. De waterschappen staan samen met
andere partijen voor de taak hieraan vorm te geven.
De dag heeft tot doel de keuzen waarvoor de waterschappen staan met elkaar te bespreken: hoe kan het
gebiedsgerichte retentiebeleid zich ontwikkelen, welke multifunctionaliteit is mogelijk en welke kennis
vraagt dat.
Opzet van de dag
De kennis voor inrichting en beheer van gebieden staat centraal. De waterschappen bespreken de
overwegingen en keuzen voor inrichting en beheer van gebieden die voortkomen uit de
voorkeursstrategie voor hun werkgebied. Grondeigenaren bespreken de mogelijkheden van
multifunctionaliteit. De deelnemers bespreken tijdens de middagexcursie de kennisvragen (en
antwoorden) die voortkomen uit de toepassing van de voorkeursstrategie.
Organisatie: Waterschap Rivierenland en Netwerk Groene Bureaus
Deelnemers: Medewerkers van waterschappen, provincies, grondeigenaren en groene adviesbureaus
Datum: 12 dec 2014
Locatie: Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, 4003 BX TIEL
Aanmelden: www.netwerkgroenebureaus.nl/retentie

Programma
9.30 uur

Inloop

10.00 uur

Opening door de dagvoorzitter

Johan Burger
Voorzitter Netwerk
Groene Bureaus

10.05 uur

Welkom
Introductie op de betekenis van het Deltaprogramma 2015 voor
Waterschap Rivierenland

Matthieu Gremmen
Heemraad
Waterschap Rivierenland

10.15 uur

De rol van de Waterschappen bij het Deltaprogramma 2015
Introductie van het Deltaprogramma 2015 vanuit het perspectief
van de waterschappen

Mark van Kruining
Unie van Waterschappen

10.40 uur

Waterretentie door Rivierenland
De ervaringen, de afwegingen, de plannen voor de toekomst, de
kennisvragen.

Bjorn Prudon
Waterschap Rivierenland

11.05 uur

Waterretentie door Brabantse Delta
De ervaringen, de afwegingen, de plannen voor de toekomst, de
kennisvragen.

Kees Peerdeman
Brabantse Delta

11.30 uur

PAUZE

11.50 uur

Waterretentie door Hoogheemraadschap Rijnland
De ervaringen, de afwegingen, de plannen voor de toekomst, de
kennisvragen.

Joris Gouman
Hoogheemraadschap
Rijnland

12.15 uur

Retentiegebieden en natuurbeheer
Multifunctionaliteit: wateropvang en natuur.
De afwegingen vanuit het perspectief van de beheerder: inrichting en
beheer voor optimale multifunctionaliteit, de kennisvragen.

Marjolein Sterk
Coalitie Natuurlijke
Klimaatbuffers

12.40 uur

LUNCH

13.45 uur

Retentiegebieden en landbouw
Multifunctionaliteit: wateropvang op landbouwpercelen.
De afwegingen vanuit het perspectief van de beheerder: inrichting en
beheer voor optimale multifunctionaliteit, de kennisvragen.

14.10 uur

Discussie
over de leerpunten van vandaag

14.40 uur

Introductie op het veldbezoek
en veldbezoek aan retentiegebieden
binnen Waterschap Rivierenland

16.30 uur

Afsluiting

(gevraagd)

