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Waar hebben we het over?

Gebiedsproces op Texel: naar een water/klimaatagenda

• Aanloop

• Het gebiedsproces starten

• Proces aanpak

• Inhoudelijke insteek

• De praktijk is altijd weerbarstiger

• Dilemma’s en impasse

• Waar zijn we aangekomen



De aanloop

2011-2012: Regionale Deltavisie (2050)
Samen met onze omgeving:
• Visie op waterveiligheid
• Visie op wateroverlast
• Visie op voldoende schoon zoet water

2014-2015: Waterprogramma 2016-2021
Samen met onze omgeving:
• Uitwerking Deltavisie en agendering
• Ontwikkeling partneroverleg en bouwstenen olv Deltaprogrammeur

2015-2016: Gebiedsproces Texel
Samen met de Texelaars:



Het gebiedsproces starten

• Start met een onafhankelijke ‘Deltaprogrammeur’

• Verkenning belangen van alle relevante partijen

• Benoemen van gezamenlijke scope (zoet water op Texel 

in een veranderend klimaat)

• Aansluiten bij en benut lopende initiatieven

• Geen plan van aanpak maken; begin gezamenlijk

• Houd rekening met tegenwind



Proces insteek

• Gezamenlijke aanpak vanaf het begin

• Met alle belangrijke partijen:
– Agrarische sector (LTO, zilte teelten, etc)
– Natuur
– Recreatie sector (TOP)
– Drinkwater (PWN)
– Gemeente Texel
– Provincie Noord-Holland
– RWS (kustbeheerder)
– HHNK (waterschap)

• Onder voorzitterschap van de burgemeester

• Met respect en begrip voor elkaars belang

• Met als sluitstuk een manifest op persoonlijke titel





Gezamenlijke uitgangspunten

• De Texelse waterhuishouding en waterveiligheid 
staan centraal in Texel Water. 

• De gevolgen van de klimaatverandering voor Texel 
is onze zorg. 

• We brengen onze belangen samen in een open 
dialoog. 

• We verkennen wat nodig is. 

• We bouwen samenwerkingsverbanden om 
gezamenlijke doelen te bereiken. 

• Water is een economische drager voor de Texelse 
economie. 



Inhoudelijke aanpak

• Effecten van klimaatverandering centraal

• Voorbereiding en organisatie van 
5 gebiedsworkshops



Uitwerking in een visie document

• Uitwerking van het manifest tot een gezamenlijke 
gebiedsvisie

• Thematische uitwerking:
– Texel veilig en voorbereid op overstromingen

– Zoet water in een veranderend klimaat

• Gebiedsuitwerking
– Per deelgebied

• Bestaande initiatieven incorporeren
– Planet Texel

– Gemeentelijke waterfootprint

– Deltaprogramma (nationaal)

– Deltavisie

• Met een overzicht van mogelijke
maatregelen en ideeen



De praktijk is altijd weerbarstiger

Een prachtig overzicht van ideeën en maatregelen

Maar:

• Wie pakt wat op?

• Wie neemt initiatief en wie helpt mee?

• Waar komt het geld van vandaan?

• Hoe houden we de vaart en energie erin?



Dilemma’s en impasse

• De visie is opgeleverd en gepresenteerd aan alle 
deelnemers in het proces

• Er is een website om het platform te ondersteunen

• Het platform blijft bijeenkomen

• De overheidsbesturen zijn gecommitteerd en 
faciliteren de website en een loket

• HHNK heeft een gebiedscoördinator vrijgemaakt die 
partijonafhankelijke faciliteert



impasse

• Deelnemers vinden dat de overheden moeten gaan 
trekken

• Overheden vinden dat de deelnemers initiatief 
moeten tonen

• Enkele kleine initiatieven en projecten starten:
– Texelmeet.nl: samenwerking tussen boeren en waterschap

– Experimentele stuw die zoet water langer vasthoudt (boeren/schap)

– Gebiedsdiscussie over verbetering watersysteem polder Eijerland

– ……..



Waar zijn we aangekomen?

Het platform bespreekt en helpt initiatieven van leden:
• Texelmeet.nl

• Verbetering watersysteem Polder Eijerland

• Bergen van water in natuurgebieden 

• Zoete stuw 

• Burgerinitiatieven 

• Opzet van een Zoet Zout Knooppunt voor laag Nederland met o.a. 
Texel als proeftuin

• Partijen weten elkaar snel te vinden

• Nog geen oplossing voor het helpen starten van 
initiatieven en doen van onderzoek



produkten

• Website TexelWater.nl



Produkten

• Website Texelmeet.nl


