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1. Actualisatie suppletieprogramma 2020-2023 

 

De jaarlijkse actualisaties van het suppletieprogramma voor de jaren 2020-2023 

worden ieder voorjaar ter consultatie aan u voorgelegd.  

 

Het is voor alle belanghebbenden mogelijk, om (eventueel) met inbreng van eigen 

middelen, aanvullingen te doen op het suppletieprogramma mits deze binnen het 

geldend kustbeleid en het daaruit voortkomende uitvoeringskader passen. Het 

uitvoeringskader suppletieprogramma is te vinden via 

publicaties.minienm.nl/documenten.  

 

Voorbeelden van mogelijke aanvullingen zijn verschuivingen in de locatie van een 

suppletie, of wijzigingen in de uitvoeringsperiode. Het kan natuurlijk ook zo zijn 

dat op een bepaalde locatie nadrukkelijk geen suppletie gewenst is. Daarnaast  is 

ook mogelijk een potentiele locatie aan te dragen voor een 

kustfundamentsuppletie.  

 

1.1 Aandragen aanvullingen en/of potentiele suppletielocatie 

Wilt u een aanvulling doen op het concept suppletieprogramma of een potentiele 

locatie voor een kustfundamentsuppletie aandragen dan ontvangen wij graag van 

u het volgende: 

 

1) Aanvullende informatie en inhoudelijke argumenten. Het kan hierbij gaan om 

uw wensen voor veiligheid, kennisontwikkeling, leefklimaat, economie, natuur 

en/of landschap. Of aanvullende informatie over waarom u op de voorgestelde 

locatie geen suppletie wenst.  

 

2) Aanvullende acties van uw kant die ervoor zorgen dat de totale waarde van 

de suppletie wordt vermeerderd. Bijvoorbeeld een bijdrage in bekostiging als 

u bijvoorbeeld aanpassingen wenst die duurder zijn dan het basisvoorstel van 

Rijkswaterstaat. Of aan door u voorziene gebiedsontwikkelingen, waardoor de 

totale waarde van de suppletie wordt vermeerderd. 

 

U kunt ook contact opnemen met de omgevingsmanager uit uw regio, de 

contactgegevens vindt u in de bijgaande brief. Deze ondersteunt u graag en kan u 

onder andere helpen bij de beoordeling in hoeverre een gewenste wijziging of 

gewenste suppletielocatie voldoet aan het uitvoeringskader Kustlijnzorg. Ook kan 

de omgevingsmanager u helpen bij het verzamelen van de benodigde informatie 

en het samenstellen van de onderbouwing.  

 

Rijkswaterstaat beoordeelt of alle aangedragen aanvullingen en potentiële 

suppletielocaties voldoen aan de uitgangspunten in het uitvoeringskader 

suppletieprogramma. Bij een positieve beoordeling kan Rijkswaterstaat besluiten 

om een aanpassing op het voorliggende suppletieprogramma door te voeren.  

http://publicaties.minienm.nl/documenten/uitvoeringskader-suppletieprogramma-uitvoeringskader-suppletiepr
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In de afweging om een aangedragen suppletielocatie op te nemen in het 

voorliggende programma wordt de meerwaarde die door de potentiele suppletie 

gecreëerd meegenomen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de haalbaarheid 

en uitvoerbaarheid van een suppletie op de voorgestelde locatie.  

 

1.2 Meerwaardethema’s potentiele suppletielocatie 

De basisvoorwaarde is dat een aangedragen suppletielocatie voldoet aan het 

uitvoeringskader suppletieprogramma. Er zijn vijf meerwaardethema’s bepaald 

waaraan een suppletie naast lange termijn veiligheid kan bijdragen: 

 

1) Veiligheid korte termijn  

Locaties met een lage veiligheidsmarge. Dat wil zeggen dat het betreffende 

kustvak nu veilig is, maar relatief gezien één van de zwakkere plekken in de 

kust vormt.  

 

2) Kennisontwikkeling en innovatie 

Een locatie scoort positief op dit thema als een suppletie bijdraagt aan het opdoen 

van kennis over het gedrag van gesuppleerd zand of het kustsysteem in zijn 

geheel. Voorbeelden zijn het meten van effecten van het suppleren in 

buitendelta’s of het meten van effecten van het afsluiten van een geul. 

 

3) Kosteneffectiviteit 

Door het uitvoeren van een zandsuppletie kunnen efficiencywinst en lagere kosten 

worden gerealiseerd voor: 

- geplande/gewenste projecten of ontwikkelingen op het gebied van 

watermanagement; 

- geplande/gewenste projecten of ontwikkelingen op andere beleidsterreinen; 

- geplande beheer- en onderhoudsprogramma’s. 

Een voorbeeld hiervan kan zijn dat door zand te suppleren een dijk- of 

duinverzwaring uitgesteld of voorkomen kan worden. 

 

4) Economie en leefklimaat 

Zandsuppleties op deze locatie kunnen bijdragen aan het versterken van de 

lokale economie of het verbeteren van het leefklimaat. Een locatie scoort positief 

op dit thema als lokaal of regionaal behoefte is aan zand voor de volgende 

functies: 

- recreatie en watertoerisme; 

- bedrijfsleven of ondernemingsklimaat; 

- leefbaarheid, aantrekkelijkheid van kuststeden en –dorpen; 

- ruimtelijke of economische ontwikkelingen. 

 

5) Natuur en Landschap 

Kustnatuur heeft in sommige gevallen baat bij zandaanvoer van suppleties.  

Een locatie scoort positief op dit thema als de lokale partijen of regio behoefte 

hebben aan zand om natuurareaal in stand te houden of uit te breiden voor de 

volgende waarden: 

- natuur; 

- landschap, cultuurhistorie en identiteit; 

- geohydrologie of watervoorziening. 

Een voorbeeld hiervan is als door het suppleren van zand het afkalven van een 

natuurgebied wordt voorkomen.  
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1.3  Overige beslis- en wegingsfactoren 

Naast de bij 1.2 genoemde meerwaardethema’s waaraan een suppletie op de 

voorgestelde locatie kan bijdragen wordt er onder andere gekeken naar de 

haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een suppletie op de voorgestelde locatie.  

Daarbij worden de onderstaande aspecten in ogenschouw genomen.  

 

Haalbaarheid en uitvoerbaarheid 

- De suppletie kan bekostigd worden uit het beschikbare Rijkswaterstaat-

budget voor kustonderhoud en is gebaseerd op de kosten van een 

vooroeversuppletie; 

- Aanpassing of uitbreiding van een suppletie kan bekostigd worden door het 

bundelen van budgetten van Rijkswaterstaat en een financiële bijdrage in de 

meerkosten door één of meerdere stakeholders; 

- Het past binnen de planning van het Kustlijnzorgprogramma, met als 

uitgangspunt een uitvoeringsperiode tussen 2020 en 2024. Uitvoering buiten 

de looptijd van dit meerjarenprogramma is alleen mogelijk als alle relevante 

partijen (waaronder Rijkswaterstaat, regionale stakeholders en het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat als opdrachtgever van Kustlijnzorg)  

akkoord gaan met een afwijking van deze periode; 

- Er is voldoende draagvlak voor de suppletie, zodat bijvoorbeeld vergunningen 

naar verwachting tijdig verkregen kunnen worden. 

 

 

 

 

 


