Pilot Ruimtelijk Instrumentarium Dijken
Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden

Het klimaat blijft veranderen. Nederland krijgt door toenemende regenval vaker te
maken met hogere waterstanden. Er zijn extra maatregelen nodig om Nederland,
ook in de verre toekomst (2100), te blijven beschermen tegen dit toenemende
hoog water. Bijvoorbeeld door dijkversterkingen. We wachten bij deze klimaat
veranderingen niet af, maar nemen maatregelen om een eventuele ramp vóór te
zijn. Daarom is de Deltawet sinds 1 januari 2012 van kracht en werken alle over
heden samen in het Deltaprogramma: Rijk, provincies, gemeenten en waterschap
pen. Ook maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de kenniswereld worden
intensief betrokken. De pilot ‘Ruimtelijk Instrumentarium Dijken’ is hier onderdeel
van. Uitgangspunt van deze pilot is dat in de toekomst dijkversterkingen nodig
blijven om ons land te beschermen tegen het water. Deze dijkversterkingen vra
gen meer ruimte langs de dijken, waar nu soms nog bebouwing is. Deze pilot richt
zich op het onderzoeken van de ruimtelijke en financiële beleidsinstrumenten om
deze toekomstbestendige dijkversterkingen mogelijk te maken. Het doel is om het
onderzoek af te ronden met conclusies en aanbevelingen. Het hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard is trekker van deze pilot en werkt bij dit on
derzoek samen met diverse (landelijke) publieke en private partijen.
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