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Het  Deltaprogram m a en de deelprogram m a’s 

 

Het  Deltaprogram m a is een nat ionaal program m a. Rij ksoverheid (de 

m inister ies van Verkeer en Waterstaat , Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit  en Volkshuisvest ing, Ruim telij ke Ordening en Milieu) , 

provincies, gem eenten en waterschappen werken hier in sam en m et  

inbreng van m aatschappelij ke organisat ies. Het  doel is om  Nederland, ook 

voor de volgende generat ies, te bescherm en tegen hoogwater en te 

zorgen voor voldoende zoet  water. 

 

De deltacom m issaris bevordert  de totstandkom ing en de uitvoering van 

het  Deltaprogram m a. Het  Deltaprogram m a is gebaseerd op een voorstel 

van de deltacom m issaris, aangevuld m et  een react ie daarop van het  

kabinet . De m inister van Verkeer en Waterstaat  biedt  het  program m a, 

m ede nam ens de m inister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  en 

de m inister van Volkshuisvest ing, Ruim telij ke Ordening en Milieu, aan de 

Tweede Kam er aan.  

 

Deelprogram m a’s 

Het  Deltaprogram m a bestaat  uit  negen deelprogram m a’s, dr ie daarvan 

zijn generiek en zes zijn gericht  op een speciaal gebied.  

 

Generieke  program m a’s zijn:  

 

1 . Veiligheid  

De huidige norm en voor veiligheid tegen het  water dateren uit  de jaren 

zest ig van de vorige eeuw. Sinds die t ijd is zowel het  aantal m ensen, als 

de econom ische waarde achter de dij ken, duinen en dam m en sterk 

toegenom en. De potent iële gevolgen van een overst rom ing worden 

daardoor steeds groter. Hoe kunnen we Nederland in de toekom st  

bescherm en tegen overst rom ingen op een m aatschappelij k aanvaardbaar 

r isiconiveau? 

Het  deelprogram m a Veiligheid bekij kt  in hoeverre het  huidige 

bescherm ingsniveau tegen overst rom ingen, nog voldoende overeenkom t  

m et  de econom ische waarden en m ogelij ke slachtoffers achter de 

waterkeringen. Het  deelprogram m a onderzoekt  verder deltadij ken (dij ken 

die in pr incipe niet  kunnen falen) , beleid voor buitendij ks bouwen en -m et  

behulp van regionale pilots -  het  concept  van zogenaam de 

m eerlaagsveiligheid (waarbij  ram penbeheersing en ruim telij ke ordening 

naast  het  voorkóm en van overst rom ingen worden ingezet ) . 

 

2 . Zoetw ater 

Nederland heeft  een belangrij k deel van haar welvaart  te danken aan een 

goede watervoorziening. Een groot  deel van het  bedrij fsleven drij ft  op de 

beschikbaarheid van zoet  water, zoals de land-  en tuinbouw, de 

voedingsm iddelen-  en chem ische indust r ie. Ook speelt  zoet  water een 



belangrij ke rol in het  leven van de burgers en voor bij zondere, waterr ij ke 

natuur. De vraag is dan ook hoe we op de lange term ijn kunnen zorgen 

voor een duurzam e zoetwatervoorziening voor zowel grond-  als 

oppervlaktewater? Welke m aat regelen zijn hiervoor nodig? Het  

deelprogram m a Zoetwater onderzoekt  m aat regelen voor de korte en 

lange term ijn, zowel landelij k als regionaal. Mogelij ke oplossingen zijn een 

grotere verantwoordelij kheid voor de regio’s om  zelf hun 

zoetwatervoorraad op peil te houden en een betere verdeling van zoet  

water in het  hoofdwatersysteem  en de regionale watersystem en. Ook zal 

er onderzoek plaatsvinden naar het  beprij zen van water. Het  

deelprogram m a m oet  inzichtelij k m aken hoeveel de m aat regelen kosten 

en wat  de m aatschappelij ke gevolgen zijn.  

 

3 . N ieuw bouw  en herst ructurering 

Hoe zorgen we ervoor dat  we bij  de nieuwbouw en herst ructurering van 

steden en dorpen beter rekening houden m et  het  watersysteem , de 

bodem  en het  klim aat? Steeds vaker wordt  gebouwd in gebieden die 

daarvoor eigenlij k m inder geschikt  zijn. Bij voorbeeld in een diepe polder 

of op een slappe bodem . Door bebouwing ontstaat  bovendien steeds m eer 

verhard oppervlak, van bij voorbeeld daken en parkeerterreinen, waardoor 

water niet  m eer goed weg kan en de kans op overlast  toeneem t . Vaak zijn 

daardoor vergaande m aat regelen aan waterssysteem  en ondergrond 

nodig, tegen steeds hogere kosten. Een betere oplossing is een andere 

wij ze van ruim telij ke inr icht ing en bouw, die van m eet  af aan rekening 

houdt  m et  watersysteem  en ondergrond. Het  deelprogram m a Nieuwbouw 

en Herst ructurering werkt  aan concrete voorstellen hiervoor. 

 

Program m a’s gericht  op een speciaal gebied :  

 

4 . Kust  

Hoe kunnen we Nederland de kom ende eeuw bescherm en tegen de zee? 

En hoe kunnen we onze kust  zo versterken dat  recreat ie, natuur, 

landschap en econom ie zich goed kunnen ontwikkelen? Uitgangspunten bij  

de versterking van de kust  zijn het  handhaven van de kust  en het  

m eegroeien van het  kust fundam ent  (dat  is de zee tot  20 m eter diepte, het  

st rand en de duinen)  m et  de st ij ging van de zeespiegel. Dat  gebeurt  door 

zand uit  de Noordzee vóór of op de kust  te spuiten (zandsupplet ie)  en 

gebruik te m aken van wind, golven en st rom ing om  het  zand op een 

natuurlij ke m anier op de kust  te verspreiden. Ook onderzoekt  het  

deelprogram m a Kust  de m ogelij kheden om  veiligheid in sam enhang m et  

ruim telij ke ordening aan te pakken, om  de kwaliteit  van de kust  te 

versterken.  

  

5 . W addengebied 

Het  Waddengebied is het  grootste get ijdengebied in zijn soort  ter wereld. 

Het  gebied staat  sinds 2009 op de UNESCO-werelderfgoedlij st . Wat  zijn de 

gevolgen als het  klim aat  verandert  en de zeespiegel st ij gt  voor de 

veiligheid van de Waddeneilanden en de Nederlandse noordkust? En wat  



m oet  er gebeuren om  het  Waddengebied veilig te houden zonder dat  de 

natuur in gevaar kom t? Het  deelprogram m a Waddengebied gaat  de 

m ogelij ke veiligheidsm aat regelen voor het  Waddengebied onderzoeken. 

Uitgangspunt  hierbij  is dat  de m aat regelen recht  doen aan de ecologische, 

econom ische en ruim telij ke waarden van het  gebied.  

  

6 . I Jsselm eergebied 

Het  deelprogram m a I Jsselm eergebied werkt  aan een breed gedragen 

advies voor een voorkeurst rategie voor het  peilbeheer van het  I Jsselm eer 

op de lange term ijn en een peilbesluit  voor de korte term ijn. De 

zeespiegel st ij gt  en als daarbij  de afvoer van water door de r ivieren 

toeneem t , heeft  dat  consequent ies voor de waterhuishouding in het  

grootste zoetwatergebied van Nederland, het  I Jsselm eer. Het  

I Jsselm eergebied m oet  ook voor volgende generat ies veilig én 

aant rekkelij k blij ven. Hoe zorgen we ervoor dat  het  overtollige water uit  

de grote r ivieren en het  I Jsselm eer ook in de toekom st  naar de 

Waddenzee kan worden afgevoerd? En hoe houden we de grootste 

zoetwatervoorraad van Nederland in stand of is vergrot ing ervan nodig? 

 

7 . Rivieren 

Het  deelprogram m a Rivieren r icht  zich op de grote r ivieren in Nederland, 

dus op de Maas, de Rijn en de I Jssel en al haar vertakkingen. De 

hoeveelheid water die onze r ivieren m oet  afvoeren, zal in de toekom st  

vaker ext reem  kunnen zijn. Meer water vergroot  de kans op 

overst rom ingen in het  r iv ierengebied. Hoe zorgen we ervoor dat  ons 

r ivierengebied ook in de toekom st  veilig en aant rekkelij k blij ft ,  ook nadat  

het  program m a ‘Ruim te voor de Rivier ’ en de Maaswerken zijn afgerond in 

2015? Bij  het  zoeken naar m aat regelen om  het  r iv ierengebied te 

bescherm en, kij kt  het  deelprogram m a ook naar natuur, waterkwaliteit ,  

scheepvaart  en grondstoffenwinning.  

  

8 . Rijnm ond- Drechtsteden 

I n de regio Rijnm ond-Drechtsteden (Rot terdam , Dordrecht  en om geving)  

ontm oeten zee en r ivieren elkaar. Als de zeespiegel verder st ij gt  en de 

r ivieren m eer water afvoeren, is deze regio  bij zonder kwetsbaar voor 

hoog water doordat  veel gebieden buitendij ks liggen. Door het  st ij gen van 

de zeespiegel st room t , in droge perioden, zout  water bovendien verder 

landinwaarts, waardoor de zoetwatervoorziening voor de land-  en 

tuinbouw, indust r ie en natuur in gevaar kom t . Het  gebied is dichtbevolkt  

en is van groot  econom isch belang. Rij k en regio hebben ruim telij ke 

am bit ies vastgesteld om  de econom ie en leefbaarheid te versterken.  

Het  deelprogram m a bereidt  een beslissing voor hoe het  gebied het  best  

kan worden bescherm d tegen teveel water en hoe we de 

zoetwatervoorziening kunnen veiligstellen. Die beslissing m oet  bijdragen 

aan een duurzam e en vitale ruim telij ke ontwikkeling van de regio.  

 

9 . Zuidw estelijke Delta  



De Zuidwestelij ke Delta om vat  het  gebied Zeeland, de Zuid-Hollandse 

eilanden en West -Brabant . Na de watersnoodram p van 1953 hebben de 

Deltawerken bescherm ing geboden en veiligheid gebracht . De st ij ging van 

de zeespiegel, de st ij ging van de tem peratuur en m ogelij k nat tere en 

drogere perioden kunnen invloed hebben op de veiligheid en 

zoetwatervoorziening van het  gebied. Daarnaast  hebben de Deltawerken 

ook schaduwkanten voor natuur, waterkwaliteit  en econom ie. Dat  heeft  

negat ieve gevolgen voor wonen, recreat ie en visserij .  Het  deelprogram m a 

Zuidwestelij ke Delta onderzoekt  oplossingen voor veiligheid en zoet  water 

en tegelij kert ij d een vitale en veerkracht ige delta. 
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