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Water in de Kamer

Tweede Kamer steunt deltabeslissingen

 

Het is een mijlpaal in de geschiedenis van 
het Nederlandse waterbeleid: tijdens het 
Wetgevingsoverleg Water maandag 17 
november bleek brede steun in de Tweede 
Kamer voor de vijf deltabeslissingen, 
inclusief de beslissing Zand, en de zeven 
gebiedsgerichte voorkeursstrategieën. Bij de 
stemmingen een week later over de bij het 
Wetgevingsoverleg ingediende moties en 
over de begroting bekrachtigde de Kamer 
haar steun. Nu de Kamer deze stap heeft 
gezet, kunnen belangrijke vernieuwingen 
op het gebied van waterveiligheid, 
ruimtelijke adaptatie en zoetwater verder 
worden uitgewerkt en in wet- en regelgeving 
worden verankerd.

Naast het DP2015 stonden er veel brieven, 
voortgangsrapportages, de herziening van 
het Nationaal Waterplan en natuurlijk de 
Deltafondsbegroting op de agenda. Het 
DP2015 was het meest besproken onderdeel 
van het Wetgevingsoverleg. De waterwoord-
voerders van de verschillende Kamerfracties 
toonden zich zeer bewust van het feit dat 
hiermee een nieuw hoofdstuk in het 
Nederlandse waterbeleid is begonnen. Van 
links tot rechts, van oppositie tot coalitie, 
Kamerbreed werd het DP2015 geapprecieerd 
en was er steun voor de hoofdrichting van 
het Deltaprogramma, zoals deze is beschreven 
in de deltabeslissingen. De grote eenstemmig-
heid onder de Kamerleden leidde tot een 

vrij rustig debat met voor Haagse begrippen 
weinig interrupties. 

Niet bij iedere deltabeslissing werd even lang 
stilgestaan. Hoewel de Kamer doordrongen 
is van het belang van waterveiligheid en van 
de nieuwe normen die in het DP2015 
worden voorgesteld, was er nauwelijks 
discussie over de Deltabeslissing Water-
veiligheid, met de nieuwe normen voor de 
meer dan 200 dijktrajecten in Nederland. 
Ook omdat er in eerdere jaren grote 
eenstemmigheid was in de Kamer over deze 
nieuwe benadering. Dat gold ook voor de 
Deltabeslissing IJsselmeer. Er is in de Kamer 
grote steun voor de gekozen strategie van 

De Kamer onderstreepte het belang van duidelijke publiekscommunicatie over de praktische gevolgen van de nieuwe normen voor waterveiligheid.  Foto: Tineke Dijkstra
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flexibilisering van het zomerpeil. Ook dat 
was eerder overigens al duidelijk. 

Rivierverruiming
Naast veel waardering waren er vanzelfsprekend 
ook enkele meer kritische noten. Zoals over 
de piekafvoer van de Rijn, waarmee in het 
Deltaprogramma is gerekend. Daarbij ging 
het vooral om de relatie met het beleid in 
Duitsland en de noodzaak van nieuwe 
rivierverruimingsmaatregelen. Zowel de 
Kamer als de minister benadrukten het 
belang om in nauwe samenspraak met 
Nordrhein-Westfalen (Duitsland) het 
bovenrivierengebied te beschermen. 
Verder had deze discussie geen inhoudelijke 
gevolgen voor de voorkeursstrategie voor het 
rivierengebied. 

Zoetwater
De zoetwateropgave, één van de twee 
hoofdopgaven van het Deltaprogramma, 
staat sinds de start van het Deltaprogramma 
nadrukkelijk op de politieke agenda. 
Kamerbreed wordt het belang van een 
robuuste zoetwatervoorziening onderkend. 
De Deltabeslissing Zoetwater en de 
programmering van maatregelen in het 
Deltaplan Zoetwater kon dan ook op 
instemming rekenen, maar er was wel 
behoefte aan verdere concretisering. Daarbij 
werd vooral gedoeld op de uitwerking van 
de voorzieningenniveaus. Verder vroegen 
diverse fracties om een snelle uitvoering van 
een stresstest, vooral vanwege zorgen over 
verzilting. Ook het belang van een nauwere 
samenhang tussen de aanpak van zoetwater-
voorziening en de waterkwaliteit kwam aan 
de orde. 
 
Nieuwe Waterweg
Het initiatief van ingenieur Spaargaren en vijf 
collega’s, om de Rijn-Maasdelta op een 
andere manier te beschermen en van zoet 
water te voorzien, namelijk door het 
afsluiten van de Nieuwe Waterweg met een 
zeesluis, kon op de nodige belangstelling 
rekenen. Hoewel dit initiatief in het DP2015 
aan de orde komt, wilden diverse fracties hier 
graag een uitgebreider onderzoek naar. In 
haar reactie benadrukte de minister, in lijn 
met het DP2015, dat het plan van Spaargaren 
c.s. op langere termijn best interessant kan 
zijn, maar dat er vooralsnog geen aanleiding 

is om het uit te voeren en de voorkeursstrategie, 
die in en door de regio is ontwikkeld, aan te 
passen. Het nu afsluiten van de Nieuwe Water-]
weg is volgens de minister ingrijpend, maar ook 
niet nodig; zelfs niet als je rekening houdt met 
de meer extreme klimaatscenario’s. De minister 
zegde wel toe nader onderzoek te doen naar 
deze variant.

Publiekscommunicatie
Hoewel er geen vragen waren over de nieuwe 
waterveiligheidsnormen in DP2015, werd het 
belang van duidelijke publiekscommunicatie 
over de praktische gevolgen van de nieuwe 
normen onderstreept. De noodzaak van 
bewustwording onder de bevolking werd 
praktisch Kamerbreed onderstreept. In 
reactie hierop wees de minister onder andere 
op de belangrijke rol die de nieuwe 
campagne Ons Water hierbij gaat spelen 
(www.onswater.nl). 

Verder werd tijdens het overleg duidelijk dat 
grote waarde werd gehecht aan de 
Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Ook 
de problematiek van slappe bodems kwam 
nadrukkelijk aan bod, waarbij de minister 
benadrukte dat gemeenten en niet het Rijk 
hierbij verantwoordelijkheid dragen. 
Sommige fracties herhaalden hun pleidooi 
om op tijd de voeding van het Deltafonds te 
verlengen, zodat een voortvarende uitvoering 
van het Deltaprogramma niet in gevaar komt. 
De minister zei te verwachten dat tijdens de 
eerstvolgende kabinetsformatie over 
verlenging zal worden besloten. Een pleidooi 
voor integraliteit en het bij elkaar brengen 
van verschillende investeringsagenda’s, zoals 
bij het Friese plan ‘Holwerd aan Zee’, ontbrak 
ook tijdens dit overleg niet.

Stemmingen
Dinsdag 25 november werd er gestemd over 
de moties die waren ingediend bij het 
Wetgevingsoverleg Water. Een motie van 
Smaling (SP) om terughoudend te zijn met 
het starten van nieuwe rivierverruimings-
projecten die zijn gebaseerd op de maximaal 
mogelijke maatgevende afvoer in 2100 werd 
verworpen. Een andere na het overleg 
gewijzigde motie van Smaling inzake een 
inventarisatie van de problematiek van 
slappe bodems en bodemdaling is 
aangenomen. Een motie van Geurts (CDA) 

om nader onderzoek te doen naar het afsluiten 
van de Nieuwe Waterweg door een sluis is 
aangenomen. Hiermee bekrachtigde de Kamer 
de toezegging die de minister al tijdens het 
debat had gedaan. Een motie ingediend door 
Jacobi (PvdA) om bij het Deltaplan Zoetwater 
niet alleen aandacht te hebben voor water-
kwantiteit, maar ook nadrukkelijk voor 
waterkwaliteit, is aangenomen.

Een paar dagen later, donderdag 27 november, 
werd er gestemd over de begroting 2015, 
waarbij ook de Deltafondsbegroting met 
algemene stemmen is aangenomen. Daarmee 
is ook het Deltaprogramma 2015 door de 
Kamer vastgesteld.

Vervolg 
Met het positieve debat in het Wetgevings-
overleg en de stemmingen over de moties en 
de begroting is een belangrijke stap gezet op 
weg naar het definitief verankeren, 
implementeren en uitvoeren van het nieuwe 
waterveiligheids- en zoetwaterbeleid. Dit 
wordt beleidsmatig voor het Rijk verankerd 
in een tussentijdse wijziging van het 
Nationaal Waterplan, waarvan het concept 
ook tijdens het Wetgevingsoverleg stond 
geagendeerd. Voor het kerstreces wordt deze 
herziening van het Nationaal Waterplan 
definitief. Dit maakt bijvoorbeeld de weg vrij 
om zo snel mogelijk de nieuwe normen voor 
waterveiligheid wettelijk vast te leggen. De 
minister wil dit wetsvoorstel eind 2015 naar 
de Kamer sturen. De wet zou vanaf 2017 van 
kracht moeten zijn, zodat de dijken dan op 
basis van de nieuwe normen getoetst en 
versterkt kunnen worden. 
In het Deltaprogramma 2016 en verder wordt 
de Kamer geïnformeerd over de voortgang 
van de uitvoering van het Deltaprogramma, 
waarbij op verzoek van de Kamer 
nadrukkelijker dan de afgelopen jaren wordt 
ingegaan op de samenwerking tussen de 
verschillende overheden bij de 
implementatie en uitvoering van de 
deltabeslissingen en voorkeursstrategieën. 
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Uitwerken en implementeren

Stuurgroep Deltaprogramma bespreekt stand van zaken
Op 27 november kwam de stuurgroep 
Deltaprogramma bijeen. Met de brede steun 
van de Tweede Kamer in de rug (lees over 
het Wetgevingsoverleg Water in Tweede 
Kamer steunt deltabeslissingen), was het 
een goed moment om elkaar te spreken. 
Besproken werd de stand van zaken van het 
uitwerken en  implementeren van de 
deltabeslissingen en voorkeursstrategieën, 
maar ook van de vervolgorganisatie.

Er wordt volop gewerkt om de delta-
beslissingen en de voorkeursstrategieën uit 
te werken en te implementeren in de 
diverse organisaties, zoals is afgesproken in 
het Bestuursakkoord Deltaprogramma. De 
definitieve herziening van het eerste Nationaal 
Waterplan wordt naar verwachting in 
december aan de Tweede Kamer aangeboden. 
De provincies zijn bezig het Deltaprogramma 
2015 (DP2015) te vertalen in hun plannen. Ze 
leveren menskracht voor het Uitvoerings-
programma Zoetwater en het Stimulerings-
programma voor Ruimtelijke Adaptatie. 
Ook voor de waterschappen is DP2015 een 
belangrijk uitgangspunt bij het maken van 
plannen. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat 
maatregelen in lijn met de voorkeurs-
strategie worden uitgevoerd. Gemeenten 
zijn eveneens hard aan de slag. De Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) bevordert 
met name de implementatie van de 
Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie en 
besteedt veel aandacht aan het informeren 
van gemeenten.

Voor de Deltabeslissing Waterveiligheid is 
de wettelijke verankering van de nieuwe 
normen een belangrijke stap. Om vanaf 1 
januari 2017 de nieuwe normen in de 
praktijk te kunnen toepassen, moeten nog 
dit jaar de contouren van de wetswijziging 
beschikbaar zijn. Om het werk te begeleiden 
is een portefeuillehoudersoverleg met Unie 
van Waterschappen (UvW), Interprovinciaal 
Overleg (IPO) en VNG ingesteld.Voorafgaand 
aan de stuurgroep Delta-programma vond 
de bestuurlijke conferentie Zoetwater 

plaats. Naast het uitwerken van maatregelen 
moet nu ook het uitwerken van het 
voorzieningenniveau vorm krijgen. Het 
bestuurlijk platform Zoetwater en het 
programmabureau Zoet-
water spelen een belangrijke rol, bij het 
komen tot een vergelijkbare uitwerking van 
de voorzieningenniveaus en om te zorgen 
voor samenhang bij de programmering van 
maatregelen. Op 9 oktober vond een 
uitstekende bijeenkomst voor ruimtelijke 
adaptatie plaats. Draagvlak voor de aanpak 
blijkt onder meer uit de honderd partijen 
die hun handtekening onder de intentie-
verklaring hebben gezet. De VNG, de 
stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie, het 
stimuleringsprogramma én de verbinding 
met de gebiedsoverleggen zijn van belang, 
om de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie 
te realiseren. 
    
Vervolgorganisatie Deltaprogramma
Gebaseerd op ontwerpcriteria zijn in DP2015 
de uitgangspunten en contouren van de 
bestuurlijke en de uitvoeringskant van de 
vervolgorganisatie beschreven. Er is al veel 
in gang gezet voor de vervolgorganisatie van 
zowel de generieke thema’s (veiligheid, 
zoetwater en ruimtelijke adaptatie), als de 
gebieden (Waddengebied, Kust, IJsselmeer-
gebied, Rijn, Maas, Rijnmond-Drechtsteden 
en Zuidwestelijke Delta). Het doel is om 
vanaf 1 januari 2015 in de nieuwe vorm van 
start te gaan. De deltacommissaris heeft in 
de stuurgroep aangegeven dat hij veel 
vertrouwen heeft in de nieuwe organisatie. 

Alle gebieden hebben aangegeven een 
bestuurlijk overleg te zullen voortzetten of 
inrichten. Interbestuurlijke samenwerking 
blijft ook voor de generieke thema’s 
essentieel. De belangrijkste taken zijn het 
realiseren en verder uitwerken van de 
deltabeslissingen en voorkeursstrategie, het 
informeren van de deltacommissaris over 
de voortgang en het adviseren over het 
jaarlijkse voorstel voor het Deltaprogramma. 
Bestuurlijke overleggen zijn voor alle 

gebieden en voor de drie generieke 
thema’s al operationeel of in de kwartier-
makersfase. De deltacommissaris heeft op 
basis van de stand van zaken voor enkele 
zaken aandacht gevraagd:

•  Goede verbindingen tussen 
waterveiligheid en zoetwater

•  Betrokkenheid van maatschappelijke 
organisaties

•  Vastleggen en inbedden van de 
afstemming voor de overgangsgebieden

•  Benutten van de overleggen in de 
gebieden voor (en door) ruimtelijke 
adaptatie

• Link met de veiligheidsregio’s

Uit de bespreking in de stuurgroep bleek dat 
verbindingen tussen veiligheid en zoetwater 
overal goed zijn, omdat waterveiligheid en 
zoetwater in hetzelfde overleg worden 
besproken, of omdat de link via personele 
unies loopt. Ook maatschappelijke organisaties 
zijn in alle gebieden betrokken; op nationaal 
niveau verloopt betrokkenheid via het 
Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM). Er is 
expliciet aandacht voor de overgangs-
gebieden. Als die internationaal zijn, is 
IenM de penvoerder. Het belang om de 
overleggen in de gebieden ook te benutten 
voor het uitwerken van ruimtelijke adaptatie 
is nog eens benadrukt in de stuurgroep. Bij 
de verbinding met de veiligheidsregio’s 
vervult de stuurgroep Management 
Overstromingen een centrale rol en daar is 
veel commitment. De deltacommissaris is 
graag bereid om toelichting te geven in de 
besturen van de veiligheidsregio’s en heeft 
dat in een aantal regio’s al gedaan. De 
stuurgroep wijst op het belang om de 
verbinding ook te zoeken op regionale 
schaal vanuit bij het Deltaprogramma 
betrokken dijkgraven en burgemeesters. 

Link met HWBP en MIRT
Wat betreft de organisatie van de uitvoering 
stond de stuurgroep Deltaprogramma stil 
bij de interactie van de programmering van 
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het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP) en de gebiedsoverleggen, om tijdig 
meekoppelkansen en mogelijke uitwisseling 
met brede, gecombineerde oplossingen te 
kunnen opmerken. In het eerste kwartaal 
van ieder jaar kan in de stuurgroep de 
conceptprogrammering HWBP in de 
gebiedsoverleggen besproken worden. De 
betrokken waterbeheerders zullen hier zorg 
voor dragen. Waar sprake is van brede 
gecombineerde oplossingen wordt de 
sturing en de regie gevoerd vanuit de 
gebiedsoverleggen. Ook is gesproken over 
de verbinding met het proces van het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport (MIRT). Onderwerpen 
komen in het MIRT-overleg op de agenda als 
er een bredere afweging aan de orde is en 
synergie mogelijk is. Dubbelingen op 
agenda’s moet worden voorkomen. 
Waterschappen kunnen bij de MIRT-
overleggen aanwezig zijn. Dat dat goed 
werkt, blijkt uit de ervaring van Bestuurlijk 
Overleg MIRT-Oost.

DP2016 en Deltacongres
De stuurgroep heeft ook al de opzet van 
DP2016 besproken. In DP2016 zal het 
accent liggen op de programmering van 
nieuwe maatregelen, de voortgang van de 
Deltaplannen Waterveiligheid en Zoet-
water en de uitwerking van Ruimtelijke 
adaptatie.De definitieve bestuurlijke 
afstemming van DP2016 is gepland op 1 
juli. Het Nationaal Bestuurlijk Overleg 
Deltaprogramma wordt die dag gecombineerd 
met de Stuurgroep Water.

De deltacommissaris heeft tot slot de mening 
van de stuurgroep gevraagd over een volgend 
nationaal deltacongres. De stuurgroep vindt 
het belangrijk om op deze manier de gehele 
deltacommunity te verbinden. De grote 
opkomst laat zien dat daar ook behoefte aan 
is. Het vernieuwen van de opzet is goed. 
Deelnemers komen kennis halen maar ook 
elkaar ontmoeten en netwerken blijft 
belangrijk. Bij een volgend congres kan de 
uitvoering nog meer aan de orde komen. 

Ook de internationale kant zou een goed 
thema kunnen zijn. De deltacommissaris 
stelt het op prijs de koepels UvW, IPO en 
VNG en het departement IenM te betrekken 
bij de inhoudelijke invulling van het volgende 
Deltacongres. De volgende keer staan break-
outsessies (kleinere bijeenkomsten met 
ruimte voor interactie en inhoudelijke 
verdieping) centraal.

Volgende stuurgroep
De volgende stuurgroep Delta-
programma is op 16 april 2015. Dan 
bespreekt de stuurgroep de voortgang 
van de uitvoering van DP2015 en 
bepaalde onderdelen van DP2016.

Het Deltaprogramma komt in de volgende fase van uitwerken en implementeren. Hier werkzaamheden aan de dijk bij Strijenham op Tholen. Foto: Ton Poortvliet 
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Deltacongres 2015 druk bezocht en tevreden over het resultaat, maar:

“Het echte werk begint nu”

Deltacommissaris Wim Kuijken en dagvoorzitter Helga van Leur heetten alle deelnemers welkom aan het vijfde Deltacongres in de 
Rijtuigenloods in Amersfoort. De opkomst was, met ruim 1.600 deelnemers door de dag heen, ongekend hoog. Centraal op het congres 
stonden de vijf deltabeslissingen en de zeven voorkeursstrategieën, zoals die zijn gepresenteerd op Prinsjesdag.
Het congres is uitgegroeid tot een belangrijke netwerkbijeenkomst voor iedereen die in de watersector werkzaam is. Ook op deze editie 
was daarvoor alle ruimte. Het plenaire gedeelte was aanmerkelijk korter dan in andere jaren. Een uitgebreide versie van de Deltaparade 
vormde de hoofdmoot.

Speciale gasten 
Dit jaar waren er twee speciale gasten die 
samen ervaring en toekomst van het 
waterbeleid vertegenwoordigden. Jaap 
Schoof, de oud-directeur van het 
Watersnoodmuseum en jeugddijkgraaf Nina 
ter Horst. Actieve betrokkenheid van 
jongeren bij het Deltaprogramma is van 
groot belang, want de beslissingen die we 
nu nemen, hebben grote gevolgen voor hun 
toekomst. Samen openden zij het vijfde 
Nationaal Deltacongres. 

In het zonnetje
Traditiegetrouw zet de deltacommissaris 
ieder jaar iemand die zich bijzonder heeft 
ingezet voor het Deltaprogramma in het 
zonnetje. Dit jaar kreeg minister Schultz van 
Haegen van Infrastructuur en Milieu de 

bijbehorende oranje vaas. De minister was 
echter verhinderd vanwege een buitenland-
se reis. Ze sprak daarom de congresgangers 
toe via een videoboodschap: “U kijkt 
vandaag op dit congres misschien wel terug 

naar de afgelopen vier jaar. Maar laten we 
niet vergeten dat het echte werk nu begint; 
met de nieuwe normen en met onze 
opgaven op het gebied van zoetwater en 
ruimtelijke ordening.”

Deelprogramma’s
Daarna was het podium voor de (oud-)
directeuren van de negen deelprogramma’s. 
Zij vertelden hoe zij als verbindingsofficieren 

fungeerden en meewerkten aan de totstand-
koming van de vijf solide deltabeslissingen. 
Ook gaven ze aan welke stappen er nu gezet 
moeten worden om door te pakken. Een 

aantal van hen gaat door, maar enkele 
deelprogramma’s krijgen een nieuwe trekker 
voor de volgende fase van de deltabeslissin-
gen.Met een gezamenlijke druk op de knop 
openden de (oud-)directeuren van de 
deelprogramma’s de Deltaparade. 

Door de hoge opkomst bleek de akoestiek 
moeilijk te regelen waardoor er tijdens het 
plenaire programma teveel geroezemoes 
klonk. Ook bleek de door de grote hoeveel-
heid mensen, de logistiek van de aanrijroute 
in combinatie met het parkeren voor 
vertraging te zorgen, waardoor niet iedereen 
op tijd binnen kon zijn. Daardoor kon helaas 
het plenaire ochtendprogramma niet door 
iedereen goed gevolgd kon worden.

6 | Deltaprogramma



Deltaparade
De Deltaparade vormde dit jaar de hoofd-
moot van het congres. De negen deelpro-
gramma’s presenteerden er hun bevindin-
gen en de deltabeslissingen. Er was veel 
gelegenheid voor contact en gedachtenwis-
seling. Vanwege de brandveiligheidseisen 
konden er maar beperkt zitmogelijkheden 
gecreëerd worden. Dat maakte dag wat extra 
belastend, maar droeg ook bij aan een 
levendige parade en veel netwerken.

Tijdens de Deltaparade overhandigde 
dijkgraaf Hans Oosters namens de Unie van 
Waterschappen het Projectenboek 2015 van 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

aan de deltacommissaris. 
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is 
een belangrijk uitvoeringsprogramma van 
het Deltaprogramma. 

Daarnaast werden in ‘break out-sessies’ de 
bevindingen uit het Deltaprogramma 2015 
nader toegelicht. De belangstelling was 
groot. Zo groot dat ondanks dat er in de 
middag nog twee sessies waren, niet 
iedereen de sessie van haar of zijn wens 
heeft kunnen bezoeken. Het deelprogram-
ma Ruimtelijke Adaptatie had een excursie 
georganiseerd langs proeftuinen van 
Ruimtelijke Adaptatie in Amersfoort. Ook 
hiervoor was de belangstelling erg groot en 

de beschikbare capaciteit klein, waardoor 
lang niet iedereen mee kon gaan. 
Ondertussen konden bezoekers persoonlijk 
vragen stellen aan deltacommissaris Wim 
Kuijken tijdens een meet & greet.

Jongeren waren opvallend goed vertegen-
woordigd op dit Deltacongres. Zo waren er 
alleen al zeventig leerlingen van de 
Hogeschool Zeeland die een studie volgen 
op de Delta Academy op het gebied van 
water, land en leven in deltagebieden. 

Op de foto bekijken bestuursleden van het Jeugdwaterschap 

de presentatie ‘Zand’ op de Deltaparade.

Overstroom ik?
Minister van Veiligheid en Justitie Ivo 
Opstelten opende het middagprogramma. 
Hij ging in op de rol van de veiligheidsregio’s: 
“Waterveiligheid en evacuatie zijn kernbe-
grippen in de veiligheidsregio’s.” In dat kader 
hield Opstelten een warm pleidooi voor de 
door Rijkswaterstaat ontwikkelde smartpho-
ne-app Overstroomik? Hiermee is eenvoudig 
te zien hoe hoog het risico op een overstro-
ming is - waar ook in Nederland, en wat je 
moet doen als het een keer mis gaat. Hij riep 
alle aanwezigen op om de app te downloa-
den. Tot slot gaf hij aan waarom hij graag het 
middagprogramma vabn het Deltacongres 
opende: “Het Deltaplan is enorm belangrijk 
en verdient de steun van heel Nederland!” 

Samen met deltacommissaris Wim Kuijken 
maakte de minister vervolgens een 
uitgebreide rondgang over de Deltaparade.
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Deltaviewer
Veel bekijks was er voor de vernieuwde 
Deltaviewer. Er zijn veel meer projecten 
aan toegevoegd en ook de vijf deltabeslis-
singen hebben er een plaats in gekregen. 
De instellingen her en der in het land die 
de Deltaviewer hebben staan, zoals musea 

en publieke ruimten, krijgen zo snel 
mogelijk de laatste editie.

Ons Water
Naast het podium konden bezoekers kennis 
maken met de publiekscommunicatie Ons 
Water. Binnen Ons Water werken waterpart-

ners gezamenlijk aan het versterken van het 
waterbewustzijn van alle Nederlanders. Dat 
gebeurt onder meer via de website onswater.
nl waar bezoekers tot op postcodeniveau 
informatie kunnen vinden en aanwijzingen 
wat te doen als hun huis of wijk overstromen.

Dijkgraven

De middag werd afgesloten door de 
dijkgraven van Zuiderzeeland, Brabantse 
Delta en Vallei en Veluwe. Voordat zij 
dijkgraven werden, bekleedden ze heel 
diverse functies in het binnenlands bestuur. 
De verbinding van die verschillende 
bestuurslagen maakt het Deltaprogramma zo 
effectief, aldus deltacommissaris Wim 
Kuijken. Dijkgraaf Carla Moonen memoreerde 
hoe zij indertijd als Raadsadviseur van de het 
kabinet van toenmalige minister president 
Balkenende meehielp het Deltaprogramma 
op te zetten. Dat was een grote wens van 
Balkenende, die zich er als geboren Zeeuw 
voor wilde inzetten dat ons land nooit meer 
een ramp zou meemaken als die van 1953.

Voorafgaand aan de afsluitende borrel 
bedankte Kuijken de ook aanwezige 
oud-staatssecretaris van VenW en oud-minis-
ter van VROM, Tineke Huizinga, voor haar 
inzet aan de basis van het Deltaprogramma. 
Ook bedankte hij alle aanwezigen voor de 
inzet die heeft geleid tot de vijf deltabeslis-
singen die dit jaar zijn gepresenteerd. 

Kuijken gaf aan dat hij de afgelopen jaren 
zelf het Deltacongres organiseerde, maar 
dat hij graag ziet dat die organisatie nu 
breder wordt getrokken: “Het zou mooi zijn 
als het Deltacongres meer van alle samen-
werkende bestuurspartijen zou worden.”

Net als vorige jaren is aan de deelnemers 
van het Deltacongres gevraagd om 

suggesties te geven voor de volgende keer. 
Naast klachten over en suggesties voor de 
locatie, zoals akoestiek, parkeren, 
mogelijkheden om te zitten en toeganke-
lijkheid van parallelsessies, zijn interes-
sante ideeën voor opzet en inhoud 
genoemd waar de organisatie voor volgend 
jaar zijn voordeel mee kan doen. 

Foto’s: Ruben Jorksveld en Jos Braal

Peilstok
Ruimtelijke adaptatie is de nieuwe naam 
van het deelprogramma Nieuwbouw en 
Herstructurering. De inzet blijft hetzelfde: 
ertoe aanzetten dat bij infrastructurele 
projecten het element water altijd wordt 
meegewogen. Het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu heeft een prijs in 
het leven geroepen, de Peilstok, voor het 
beste adaptatieprogramma. Er waren 

zestien projecten ingediend. 
Pier Vellinga, professor Climate Change aan 
Wageningen University, maakte de zes pro-
jecten bekend die zijn genomineerd voor de 
prijs. Onder de genomineerden de gemeen-
ten Rotterdam, Amsterdam, Delft, Bergeijk, 
en Almere. Daarnaast dingt het blad Groei & 
Bloei mee naar de prijs, voor de actie ‘Tegel 
eruit, plant erin’, die tuinbezitters moet 
aansporen minder bestrating toe te passen.
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Dit is een special van DeltaNieuws, de nieuwsbrief van het 
Deltaprogramma met aandacht voor het vijfde Nationale 
Deltacongres dat op 6 november heeft plaatsgevonden, het 
Wetgevingsoverleg Water van 17 november, waarin de Tweede Kamer 
zich heeft uitgesproken over het Deltaprogramma 2015 en een verslag 
van de Stuurgroep Deltaprogramma van 27 november 2014.  

Deltaprogramma
Doel van het Deltaprogramma is om Nederland ook voor de volgende 
generaties te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor 
voldoende zoetwater.
Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, 
provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin samen met 
inbreng van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en 
kennisinstituten. 

DeltaNieuws verschijnt vier keer per jaar. Wilt u reageren of zich 
afmelden als abonnee? 
Mail naar nieuwsbrief@deltacommissaris.nl

Dit is een uitgave van het 
Deltaprogramma
Postbus 90653  2509 LR  DEN HAAG

www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma of www.deltacommissaris.nl
December 2014

Foto voorpagina: Deltacongres 2014. Kwartiermakers geven de 
start van de nieuwe fase van het Deltaprogramma aan. 
Foto: Ruben Jorksveld

Agenda

Belangrijke data Delta programma 

2015

16 April Stuurgroep Deltaprogramma

28 Mei Stuurgroep Deltaprogramma

1 Juli  Nationaal Bestuurlijk Overleg 
Deltaprogramma (in afstemming met de 
Stuurgroep Water)

Storm op het strand van Scheveningen.  Foto: Tineke Dijkstra
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