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jun juli-aug sept okt nov dec 

Deltaprogramma

Bijlage 5: schematische 

weergave bestuurlijke

planning

NBO / MR: 
- Vaststelling 
DP 2013

Prinsjesdag:

Aanbieding
DP 2013

29-11: Stuurgroep DP:
Bespreken :
- strategische dilemma's
- stavaza  en samenhang kansrijke 
strategieën 
- definitieve vaststelling criteria van 
mogelijke naar kansrijke strategieën

In meer detail hieronder uitgewerkt:

Mogelijke strategieën

1 nov:
3de Nationaal 
Deltcongres

vóór 22-11:
Onderwerpen stuurgroep 
DP voorbereiden in  
begeleidingsgroep 
Veiligheid, bestuurlijk 
Platform , stuurgroep 
NenH en regionale 
stuurgroepen 

TK
Be
DP

B.O. MIRT:
Mogelijkheid specifieke 
integrale projecten te 
bespreken 

Waterveiligheid

Ruimtelijke Adaptatie

Zoetwaterstrategie

NBO / MR: 
- Vaststelling 
DP 2013

Prinsjesdag:

Aanbieding
DP 2013

29-11: Stuurgroep DP:
Bespreken :
- strategische dilemma's
- stavaza  en samenhang kansrijke 
strategieën 
- definitieve vaststelling criteria van 
mogelijke naar kansrijke strategieën

In meer detail hieronder uitgewerkt:

- Overzicht  van gebiedsgerichte 
uitwerking kansrijke 
veiligheidsstrategieën  (incl 
meerlaagsveiligheid, Deltadijken) 
- Tussentijdse inzichten  actualisering 
waterveiligheidsnormen 
- Stvz mogelijkheden voor vastleggen 
afspraken maatregelen 3de laag 

- Overzicht  van gebiedsgerichte 
uitwerking maamaatregelen regelen 
2de laag
- stvz borging 3de laag 
- Tussentijdse inzichten 
toepasbaarheid instrumenten 
locatiekeuze nieuwbouwlocaties 

- Stvz concretiseren doelen zoetwater
- Overzicht kansrijke (reële) 
strategieën + inzicht 
maatregelpaketten 

1 nov:
3de Nationaal 
Deltcongres

Voorbereiding :
- gebiedsgerichte kansrijke veiligheidsstrategieën  door 
RD-ZWD-IJM-Riv (hoofwatersysteem) en door ZWD-Kust-
Wadden (zand)
- tussentijdse inzichten actualisering waterveiligheids-
normen obv uitgangspunten DP2013
- afspraken maatregelen 3de laag via VenJ 

vóór 22-11:
Onderwerpen stuurgroep 
DP voorbereiden in  
begeleidingsgroep 
Veiligheid, bestuurlijk 
Platform , stuurgroep 
NenH en regionale 
stuurgroepen 

Voorbereiding toepasbaarheid instrumenten locatiekeuze 
nieuwbouwlocaties obv 5 casussen door NenH

Voorbereiding :
- concretiseren doelen zoetwater, mede obv 
economische analyses
- nationale overzicht kansrijke strategieën + inzicht 
maatregelenpaketten ism zoetwaterregio's, 
gebruiksfuncties en gebiedsgerichte deelprogramma's 
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TK
Be
DP

B.O. MIRT:
Mogelijkheid specifieke 
integrale projecten te 
bespreken 

13 nov: SG Kust:
80% versie 
Nat ionale  V isie 

Rijn-Maas Delta

IJsselmeergebied

- Stvz kansrijke strategieën voor 
veiligheid en zoetwater , met 
uitspraken over
- Opties afvoerverdeling Rijntakken 
- Ring afsluitbare keringen
- Bescherming Nieuwe Waterweg
- Integrale verkenning zoetwater en 
waterveilgheid in Hollandse IJssel
- Pilot Veiligheid Centraal Holland
- Samenhang kansrijke strategieën

-Opties stuurknoppen IJsselmeer 
met uitspraken voor selectie 
kansrijke opties in samenhang met 
andere deltabeslissingen en 
strategieontwikkeling diverse 
deelprogramma's

locatiekeuze nieuwbouwlocaties 

- Stvz concretiseren doelen zoetwater
- Overzicht kansrijke (reële) 
strategieën + inzicht 
maatregelpaketten 

Voorbereiding :
- concretiseren doelen zoetwater, mede obv 
economische analyses
- nationale overzicht kansrijke strategieën + inzicht 
maatregelenpaketten ism zoetwaterregio's, 
gebruiksfuncties en gebiedsgerichte deelprogramma's 

Voorbereiding  kansrijke strategieën veiligheid en zoetwater door  
ZWD, RD, DPIJ en Riv, tenm ingaand op: 
- opties afvoerverdeling Rijntakken 
- onderzoek ring afsluitbare keringen
- onderzoek bescherming Nieuwe Waterweg
- verkenning zoetwater en waterveilgheid in Hollandse IJssel
- verkenning Veiligheid Centraal Holland
- samenhang kansrijke strategieën
- mogelijkheden waterberging ZWD

Voorbereiding :
- opties afvoerverdeling rijntakken met DPIJ en Riv, ZWD en 
RD
- opties afvoercapaciteit Afsluitdijk met DPIJ, Riv en DPW
- opties piekberging Ijsselmeer met DPIJ en Riv
- opties buffervoorraad Ijsselmeer met DPZ, Riv en DPIJ
(hierna opties stuurknoppen DB IJsselmeer)
- samenhang met andere deltabeslissingen en 
strategieontwikkeling deelprogramma's
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dec jan febr mrt april mei jun juli-aug sept

2013

27-06: NBO
? juli: MR 
Vaststellling 
voorstel  
DP 2014

jke 

an 
eën

rkt:

Prinsjesdag:

Aanbieding
DP 2014

kansrijke strategieëng

18-04: Stuurgroep DP:
Voorbereiding DP2014 :
- vaststelling kansrijke strategieën 

vaststelling notitie RenD voor PlanMER-

onderzoek kansrijke strategieën naar 
voorkeursstrategieën tbv opvolger NWP 

In meer detail hieronder uitgewerkt: 

- Vaststellen Kustvisie

Stu
-St
- B
en 
sam
- V

In 

Tussen 30-11 en 01-02: 
Mogelijkheid informeren prov 

staten, gem raden,  dag besturen 
waterschappen over inbreng in 

TK:
Bespreking 
DP 2013

In mrt  inbreng in stuurgroep DP 
voorbereiden in  begeleidingsgr 
Veiligheid, bestuurlijk Plaform , 
stuurgroep NenH en regionale 
stuurgroepen  + voorbereiding 
vd methode/criteria van 
kansrijke naar 
voorkeursstrategieen

23-05:  
Stuurgroep DP:
Voorstel DP 2014

Tussen 23 mei en 26 juni:
Mogelijkheid informeren prov 

staten, gem raden, dag 
besturen waterschappen over 

voorstellen stuurgroep DP

In sept  onderwerpen 
stuurgroep DP 
voorbereiden in  
begeleidingsgroep 
Veiligheid, Bestuurlijk 
Platform , stuurgroep 
NenH en regionale 
stuurgroepen 

MR:
Vaststellling 
DP 2014

27-06: NBO
? juli: MR 
Vaststellling 
voorstel  
DP 2014

jke 

an 
eën

rkt:

Prinsjesdag:

Aanbieding
DP 2014

18-04: Stuurgroep DP:
Voorbereiding DP2014 :
- vaststelling kansrijke strategieën 

vaststelling notitie RenD voor PlanMER-

onderzoek kansrijke strategieën naar 
voorkeursstrategieën tbv opvolger NWP 

In meer detail hieronder uitgewerkt: 

- Vaststellen Kustvisie

- Wadden-Kust-ZWD: kansrijke 
veiligheidsstrategieën voor de kust 

- Conclusies over kansrijke 
veiligheidsstrategieën in onderlinge 
samenhang voor DP2014
- Tussentijdse conclusies actualisering 
waterveiligheidsnormen voor DP2014
- Tussentijdse conclusies + zo mogelijk 
voorstel borging maatregelen 3e laag 
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- Tussentijdse conclusies 
gebiedsgerichte uitwerking 
maatregelen 2de laag 
- Tussentijdse conclusies over 
instrumentarium 

Stu
-St
- B
en 
sam
- V

In 
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b
e
w

twater

Tussen 30-11 en 01-02: 
Mogelijkheid informeren prov 

staten, gem raden,  dag besturen 
waterschappen over inbreng in 

- Tussentijdse conclusies concretisering 
doelen zoetwater, mede obv 
economische analyses 
- Conclusies kansrijke strategieën met 
maatregelenpakketten

Uitwerking:
- kansrijke veiligheidsstrategieën door regionale deelprogramma's 
door 
RD-ZWD-IJM-Riv obv meerlaagsveiligheid (hoofwatersysteem) en 
door ZWD-Kust-Wadden (zand)
- opties actualisering veiligheidsnormen 
- mogelijkheden en borging maatregelen 3de laag door VenJ 

Uitwerking mogelijkheden en borging maatregelen 2de laag door 
regionale deelprogramma's en NenH

Uitwerking  
- voorstel actualisering veiligheidsnormen, incl voorstel aanpassing 
toets- en ontwerpinstrumentarium
- voorkeursstrategiën waterveiligheid door 
RD-ZWD-IJM-Riv (hoofwatersysteem) en door ZWD-Kust-Wadden 
(zand)

Uitwerking  voorstel voor nationaal beleidskader met richtlijnen voor 
ruimtelijke ontwikkelingen

Uitwerking:
- Bestuurlijke dilemma's: water als publieke of private taak, schaalniveau, 
grondslag financiering, aanbod of vraag gestuurd, zoetwaterverdeling
- Concretiseren doelen zoetwater
- Kansrijke zoetwaterstrategieën + inzicht maatregelenpakketten ism 
zoetwaterregio's, gebruiksfuncties s en gebiedsgerichte deelprogramma's
- Economische analyses
Onderzoek met gebieden naar flexibeler maken vh systeem tot 2050

Uitwerking:
- opties voorkeursstrategieën
- doelen zoetwater

TK:
Bespreking 
DP 2013

In mrt  inbreng in stuurgroep DP 
voorbereiden in  begeleidingsgr 
Veiligheid, bestuurlijk Plaform , 
stuurgroep NenH en regionale 
stuurgroepen  + voorbereiding 
vd methode/criteria van 
kansrijke naar 
voorkeursstrategieen

23-05:  
Stuurgroep DP:
Voorstel DP 2014

Tussen 23 mei en 26 juni:
Mogelijkheid informeren prov 

staten, gem raden, dag 
besturen waterschappen over 

voorstellen stuurgroep DP

In sept  onderwerpen 
stuurgroep DP 
voorbereiden in  
begeleidingsgroep 
Veiligheid, Bestuurlijk 
Platform , stuurgroep 
NenH en regionale 
stuurgroepen 

MR:
Vaststellling 
DP 2014

Uitwerking Nationale Visie Kust
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kken 
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er en 
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 met 

l ti  
Tussentijdse conclusies over

instrumentarium 

twater
- Tussentijdse conclusies concretisering 
doelen zoetwater, mede obv 
economische analyses 
- Conclusies kansrijke strategieën met 
maatregelenpakketten

- Conclusies kansrijke strategieën Rijn-
Maas Delta voor veiligheid en zoetwater 
-Specifieke conclusies afvoerverdeling, 
ring afsluitbare keringen, bescherming 
Nieuwe Waterweg, Hollandse IJssel, 
Centraal Holland , waterbering ZWD

- Conclusies kansrijke opties  
stuurknoppen IJsselmeer in samenhang 
met andere deltabeslissingen en 
strategieën deelprogramma's 

-
M
z
v
i

-
(

Uitwerking:
- Bestuurlijke dilemma's: water als publieke of private taak, schaalniveau, 
grondslag financiering, aanbod of vraag gestuurd, zoetwaterverdeling
- Concretiseren doelen zoetwater
- Kansrijke zoetwaterstrategieën + inzicht maatregelenpakketten ism 
zoetwaterregio's, gebruiksfuncties s en gebiedsgerichte deelprogramma's
- Economische analyses
Onderzoek met gebieden naar flexibeler maken vh systeem tot 2050

Uitwerken  door  ZWD, RD, DPIJ en Riv: 
- opties afvoerverdeling Rijntakken 
- waterberging ZWD
- onderzoek ring afsluitbare keringen
- bescherming Nieuwe Waterweg
- zoetwater en waterveilgheid Hollandse IJssel
- Veiligheid Centraal Holland
- samenhang gebiedsgerichte kansrijke strategieën IJM en RMD

Uitwerken:
- voorstel voor kansrijke opties stuurknoppen  IJsselmeer in 
samenhang met andere deltabeslissingen en kansrijke strategieën 
deelprogramma's

Uitwerken één of meer voorkeursstrategieën naar besluiten en  
daaraan gekoppelde investeringen voor korte en lange termijn

Uitwerking:
- opties voorkeursstrategieën
- doelen zoetwater

Uitwerken voorkeursstrategie(ën) IJssemeergebied als 
onderdeel van  samenhangende set  deltabeslissingen en 
afgestemd met de voorkeursstrategieën van deelprogramma's
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dec jan febr mrt april

Stuurgroep DP:
Voorbereiding DP2015:
- vaststellen voorkeursstrategieën 
- samenhangend voorstel 
deltabeslissingen  (incl. PlanMER)
- voorstel Deltaplan Waterveiligheid + 
evt Deltaplan Zoetwatervoorziening

In meer detail hieronder uitgewerkt: 

voorkeursstrategieën / samenhangend voorstel Deltabeslissingen /  voorstel Deltaplan Waterveiligheid

praak notitie RenD PlanMER + passende beoordeling 

rwerpen stuurgroep DP in (regionale) stuurgroepen in onderlinge samenhang 
stelde methode voor kansrijk naar voorekur 

:
id specifieke 
rojecten te 

P : Mogelijkheid informeren  prov 
en, gem raden, dag besturen 
schappen over ontwikkelingen 

Deltabeslissingen

TK:
Bespreking 
DP 2014

S
V

Stuurgroep DP:
Voorbereiding DP2015:
- vaststellen voorkeursstrategieën 
- samenhangend voorstel 
deltabeslissingen  (incl. PlanMER)
- voorstel Deltaplan Waterveiligheid + 
evt Deltaplan Zoetwatervoorziening

In meer detail hieronder uitgewerkt: 

- Conclusies voorkeursstrategieën 
waterveiligheid in onderlinge 
samenhang 
- Conclusies actualisering 
waterveiligheidsnormen incl. voorstel 
voor actualisering + gevolgen  toets-
en ontwerpinstrumentarium
- Voorstel Deltabeslissing

praak notitie RenD PlanMER + passende beoordeling 

- Voorstel Nationaal beleidskader 
met richtlijnen voor ruimtelijke 
ontwikkelingen voor 
meerlaagsveiligheid en voor 
klimaatbestendige inrichting 
stedelijke gebieden
- Voorstel Deltabeslissing

- Conclusies 
voorkeursstrategieën + 
maatregelpakketten per regio: 
strategie voor duurzame en 
economisch doelmatige 
zoetwatervoorziening voor 
Nederland
- Conclusies doelen 
zoetwaterbeleid 
- Voorstel Deltabeslissing

rwerpen stuurgroep DP in (regionale) stuurgroepen in onderlinge samenhang 
stelde methode voor kansrijk naar voorekur 

:
id specifieke 
rojecten te 

P : Mogelijkheid informeren  prov 
en, gem raden, dag besturen 
schappen over ontwikkelingen 

Deltabeslissingen

TK:
Bespreking 
DP 2014

S
V

Voorstel Deltabeslissing

- Conclusies 
voorkeursstrategieën + 
maatregelpakketten per regio: 
strategie voor duurzame en 
economisch doelmatige 
zoetwatervoorziening voor 
Nederland
- Conclusies doelen 
zoetwaterbeleid 
- Voorstel Deltabeslissing

- Conclusies voorkeursstrategie(ën) 
Rijn-Maasdelta: hoofdkeuzen die 
structurerend zijn voor aanpak 
veiligheid en zoetwater in de delta
- voorstel Deltabeslissing

- Conclusies voorkeursstrategieën 
IJsselmeergebied als onderdeel van 
samenhangende set van 
deltabeslissingen en afgestemd met 
voorkeursstrategieën 
deelprogramma's

sept okt nov

j gg

Kennisgeving en insp

Stuurgroep DP:
-Strategische dilemma's
- Beeld/stavaza voorkeursstrategieën 
en beeld/stvaza voorstel set 
samenhangende deltabeslissingen
- Vaststelling notitie RenD

In meer detail hieronder uitgewerkt: 

Voorbereiding  onder
+ toepassen vastges

4de Nationaal 
Deltcongres

B.O. MIRT
Mogelijkhei
integrale pr
bespreken

Na SGDP
state

waters

en 

 
lijk 
ep 
 

Kennisgeving en insp

Stuurgroep DP:
-Strategische dilemma's
- Beeld/stavaza voorkeursstrategieën 
en beeld/stvaza voorstel set 
samenhangende deltabeslissingen
- Vaststelling notitie RenD

In meer detail hieronder uitgewerkt: 

Stvz en samenhang:
- Uitwerking gebiedsgerichte 
voorkeursstrategieën om de 
veiligheidsopgaven aan te pakken 
(incl meerlaagsveiligheid, 
deltadijken)
- Voorstel actualisering 
waterveiligheidsnormen, incl 
betekenis voor aanpassing toets-
en ontwerpinstrumentarium voor 
waterveiligheid

- Voorstel voor nationaal 
beleidskader met richtlijnen voor 
ruimtelijke ontwikkelingen voor 
meerlaagsveiligheid en voor 
klimaatbestendige inrichting 
stedelijke gebieden

- Stvz voorkeursstrategieën  met 
maatregelenpakketten per regio
-Stvz doelen zoetwater

Voorbereiding  onder
+ toepassen vastges

4de Nationaal 
Deltcongres

B.O. MIRT
Mogelijkhei
integrale pr
bespreken

Na SGDP
state

waters

en 

 
lijk 
ep 
 

l ti
ies over klimaatbestendige inrichting

stedelijke gebieden

- Stvz voorkeursstrategieën  met 
maatregelenpakketten per regio
-Stvz doelen zoetwater

- Stvz voorkeursstrategie(ën) Rijn-
Maasdelta voor veiligheid en 
zoetwater in de delta incl 
voorgestelde maatregelen en  
investeringen 

- Stvz uitwerking voorkeursstrategie 
(ën) en voorstel  IJsselmeergebied
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mei jun juli-aug sept okt nov-dec

2014

NBO/ MR
Vaststelling: 
- DP 2015 incl voorstel 
samenhangende set 
Deltabeslissingen tbv opvolger 
NWP, inclusief Deltaplan 
Waterveiigheid + evt Deltaplan 
Zoetwatervoorziening

In meer detail hieronder 

uitgewerkt: 

n 

)
eid + 
ng

kt: 

Prinsjesdag:

Aanbieding
DP 2015

MR:
Vaststelling 
Ontwerp opvolger 
NWP

Ins

Opvolger NWPg ligheid

MR:
Ontwerp 
opvolger NWP

Stuurgroep DP: 5de 
Nationaal 
Deltcongres

TK:
Bespreking 
DP 2015

B.O. MIRT:
Mogelijkheid specifieke 
integrale projecten te 
bespreken

Stuurgroep DP:
Voorstel DP 2015

Tussen SGDP  in mei en NBO:
Mogelijkheid informeren prov 

staten, gem raden, dag besturen 
waterschappen over  voorstellen 

stuurgroep DP

NBO/ MR
Vaststelling: 
- DP 2015 incl voorstel 
samenhangende set 
Deltabeslissingen tbv opvolger 
NWP, inclusief Deltaplan 
Waterveiigheid + evt Deltaplan 
Zoetwatervoorziening

In meer detail hieronder 

uitgewerkt: 

n 

)
eid + 
ng

kt: 

Prinsjesdag:

Aanbieding
DP 2015

MR:
Vaststelling 
Ontwerp opvolger 
NWP

Ins

- Actualisering 
veiligheidsnormen incl 
gevolgen voor toets- en 
ontwerpinstrumentarium
- Concrete invulling van 
meerlaagsveiligheid met o.m. 
een beleidskader voor  
ruimtelijke ontwikkelingen

-
-
t

MR:
Ontwerp 
opvolger NWP

- Nieuwe doelen voor het 
zoetwaterbeleid
- Strategie voor een 
duurzame en economisch 
doelmatige 
zoetwatervoorziening voor 
Nederland 

n 

rstel 
ets-

der 
 

Stuurgroep DP: 5de 
Nationaal 
Deltcongres

TK:
Bespreking 
DP 2015

B.O. MIRT:
Mogelijkheid specifieke 
integrale projecten te 
bespreken

Stuurgroep DP:
Voorstel DP 2015

Tussen SGDP  in mei en NBO:
Mogelijkheid informeren prov 

staten, gem raden, dag besturen 
waterschappen over  voorstellen 

stuurgroep DP

- Nieuwe doelen voor het 
zoetwaterbeleid
- Strategie voor een 
duurzame en economisch 
doelmatige 
zoetwatervoorziening voor 
Nederland 

- Hoofdkeuzen die 
structurerend zijn voor 
aanpak wateropgaven in de 
delta

eslissing

(ën) 
ie 

lta

ieën 
el van 

d met 

- Wijze van afwatering 
IJsselmeer naar Noordzee 
(pompen of spuien en op 
welke termijn)
- Bijdrage van watervoorraad 
in IJsselmeer aan landelijke 
en regionale zoetwatervraag 
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2016-2028 e.v.

nov-dec

Deltaprogramma

2015

MR:
Vaststelling 
Ontwerp opvolger 
NWP

Inspraak ovolger NWP2

MR:
Vaststelling 
Definitief opvolger 
NWP

regionale plannen / 
uitvoeringsprogramma Deltaplan

Opvolger NWPg g

p DP: 5de 
Nationaal 
Deltcongres

TK:
Bespreking 
DP 2015

B.O. MIRT:
Mogelijkheid specifieke 
integrale projecten te 
bespreken

Zie cyclus tm 2014

Waterveiligheid

Ruimtelijke Adaptatie

Zoetwaterstrategie

MR:
Vaststelling 
Ontwerp opvolger 
NWP

Inspraak ovolger NWP2

MR:
Vaststelling 
Definitief opvolger 
NWP

- Programmering en uitvoering van maatregelen voor  waterveiligheid
- Wettelijke vastlegging geactualiseerde norm, incl vastleggen ontwerp- en 
toetsinstrumentarium in 2017

Uitvoering Nationaal Kader

Programmering en uitvoering maatregelen zoetwatervoorziening

p DP: 5de 
Nationaal 
Deltcongres

TK:
Bespreking 
DP 2015

B.O. MIRT:
Mogelijkheid specifieke 
integrale projecten te 
bespreken

Zie cyclus tm 2014

Rijn-Maas Delta

Ijsselmeergebied

Programmering en uitvoering maatregelen zoetwatervoorziening

eslissing
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eslissing

Dit is een uitgave van: 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

September 2012

Het eerste Deltaprogramma verscheen op 21 september 2010.

Het tweede Deltaprogramma verscheen op 20 september 2011.

Dit derde Deltaprogramma verscheen op 18 september 2012. 

Exemplaren van het Deltaprogramma zijn aan te vragen bij  

info@deltacommissaris.nl. Het Deltaprogramma is ook online 

te bekijken en te downloaden: www.deltacommissaris.nl en  

www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma.

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is een nationaal programma. 

Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen 

werken hierin samen met inbreng van de maatschappelijke 

organisaties en het bedrijfsleven. Het doel is om Nederland 

ook voor de volgende generaties te beschermen tegen 

hoog water en te zorgen voor voldoende zoetwater. 

De deltacommissaris bevordert de totstandkoming en  

de uitvoering van het Deltaprogramma. Hij doet jaarlijks  

een voorstel voor het Deltaprogramma aan de ministers  

van IenM en EL&I. Dit voorstel bevat maatregelen  

en voorzieningen ter beperking van overstromingen en 

waterschaarste. Het Deltaprogramma wordt ieder jaar  

op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal aangeboden.

Het Deltaprogramma kent negen deelprogramma’s:

•  Veiligheid
•  Zoetwater
•  Nieuwbouw en Herstructurering
•  Rijnmond-Drechtsteden
•  Zuidwestelijke Delta
•  IJsselmeergebied
•  Rivieren
•  Kust
•  Waddengebied

www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma

www.deltacommissaris.nl
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