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Betreft Reactie advies OlM 

Geachte mevrouw Adema, 

Hartelijk dank voor het advies van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu 

(OlM) op de mogelijke strategieën in het Deltaprogramma 2013. De inbreng van 

maatschappelijke organisaties in de ontwikkeling en het besluitvormingsproces 

van het Deltaprogramma heeft een belangrijke toegevoegde waarde. Hierbij 

ontvangt u mijn reactie op uw advies, mede namens de partners in het 

Deltaprogramma. 

Veiligheid: 
U onderschrijft dat de veiligheid van Nederland voorop staat en concludeert dat 
meekoppelen van ruimtelijke kwaliteit belangrijk is bij het realiseren van 

veiligheidsopgaven. U geeft een aantal mogelijkheden om meekoppelen te 

realiseren en biedt aan om hierover mee te blijven denken. 

Binnen het Deltaprogramma wordt actief gezocht naar doelmatige integrale 

oplossingen, samen met de partners, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties. De regio wordt nadrukkelijk uitgenodigd om mee te zoeken naar de 
manier waarop functies kunnen worden gecombineerd en meerwaarde kan worden 

bereikt, tegen minder kosten. 

Ik stel het zeer op prijs dat de deelnemers in het OlM aanbieden om mee te 

denken hoe de meekoppelmogelijkheden kunnen worden gerealiseerd. 

Voorbeelden uit Ruimte voor de Rivier laten zien dat het combineren van 

verschillende beleidsagenda's, zoals die op het gebied van waterveiligheid, 
waterkwaliteit en gebiedsontwikkeling, kosteneffectief kan zijn. De winst zit 

bijvoorbeeld in verkorte planvormingstrajecten door groter draagvlak en in 
gecombineerde aanbesteding die in algemeen goedkoper uitpakt. 

De opgaven, waterveiligheid en zoetwatervoorziening van het Deltaprogramma, 
staan voorop. Ambities (andere opgaven dan waterveiligheid en 
zoetwatervoorziening) moeten waar mogelijk een kans krijgen. Het 
experimenteerartikel uit de Deltawet maakt het gemakkelijk om de voor de 
ambities benodigde middelen te concentreren. 
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Een goede inpassing van de waterveiligheids- en zoetwatermaatregelen van het 

Deltaprogramma kan conform de Deltawet uit het Deltafonds worden bekostigd. Datum 

Hierbij moet wel de vereiste soberheid in acht worden genomen. 25 mei 2012 

Ons kenmerk 

In de volgende fase van het Deltaprogramma worden de kansrijke strategieën DC-2012/84 

uitgewerkt, waarbij het doelbereik voor veiligheid en zoetwatervoorziening 
uitgangspunt is. Inhoudelijke aspecten, waaronder regionale ruimtelijk
economische ontwikkelingen en ambities op andere beleidsterreinen, zullen verder 
worden geëxpliciteerd. Specifiek voor de kust wordt de Nationale Visie Kust 
ontwikkeld. Deze visie, die met alle betrokken partijen wordt opgesteld en in 2013 
beschikbaar komt, gaat in op een duurzame aanpak van kustmanagement en het 
samenspel van waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit in de kustzone. 

Internationaal: 
Ik onderschrijf uw advies om meer aandacht te besteden aan de relatie tussen 
Nederland en de buurlanden in onze delta. 
Het Deltaprogramma zoekt de uitwisseling met andere landen en de met de 

Europese Unie actief op. De ontwikkelingen in onze buurlanden worden 
nauwlettend gevolgd en meegenomen in de uitwerking naar de kansrijke 
strategieën. Nederland stemt het beheer van grensoverschrijdende rivieren af in 
de internationale rivierencommissies. Via het ministerie van IenM wordt de 
verbinding gelegd met de activiteiten van deze commissies. Ook voor het 
kustsysteem worden bestaande samenwerkingsverbanden gebruikt voor 
internationale afstemming. Met de Europese Commissie is regulier overleg waar 
nodig. 

Zoetwater: 

U wijst op het algemeen belang van de infrastructuur van het hoofdwatersysteem 
en de zoetwatervoorziening als publieke overheidstaak die centrale regie vanuit 
het rijk vereist. 
In de vorige rapportage (DP2012) is reeds geconstateerd dat het huidige beleid 
tegen de grenzen aanloopt en dat nieuwe doelen voor het zoetwaterbeleid nodig 
zijn. Het Deltaprogramma 2014 zal voorstellen voor deze doelen bevatten, samen 
met maatregelen om het watersysteem robuuster te maken. Innovaties, zoals 
mogelijk een bellenscherm in de Nieuwe Waterweg, kunnen hierbij een belangrijke 
rol vervullen. Met de deltabeslissing zal ook de regierol van het rijk voor de 
zoetwatervoorziening worden ingevuld. 

In het DP2013 zal het grote belang van waterveiligheid en zoetwatervoorziening 
voor de economie van Nederland opnieuw over het voetlicht worden gebracht. 
Het Deltaprogramma zal in beeld brengen welke investeringen daarvoor 
gerechtvaardigd zijn. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse zal een 
belangrijke bouwsteen voor de deltabeslissing zoetwater in 2014-15 zijn. Uw 
advies over de uitgangspunten voor de economische analyse zal worden mee 
genomen door het deelprogramma Zoetwater. 

Scheepvaart: 
U vraagt terecht aandacht voor het belang van scheepvaart. De belangen van de 
scheepvaart hebben de aandacht in het Deltaprogramma. Recent is bilateraal 
overleg gevoerd met betrokkenen. De effecten van maatregelen voor scheepvaart 
komen bij de uitwerking naar kansrijke strategieën in beeld. 
De Vergelijkingssytematiek die wordt toegepast door alle deelprogramma's kent 
een effectmodule voor scheepvaart. Het specifieke punt van het eroderen van het 
rivierbed heeft de aandacht van de rivierbeheerder Rijkswaterstaat. 
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Vervolg Deltaprogramma: Datum 

Het Deltaprogramma 2013 zal op 18 september (Prinsjesdag) worden aangeboden 25 mei 2012 

aan de Tweede Kamer en vanaf die dag openbaar zijn. Uw advies en onderstaande Ons kenmerk 

reactie zullen als bijlage bij het DP2013 worden opgenomen. Ondertussen zullen DC-2012j84 

we beginnen aan de uitwerking van de in DP2013 beschreven mogelijke 

strategieën naar kansrijke strategieën voor het DP2014. Ik zal het OlM zeker ook 

in de verdere ontwikkeling van het Deltaprogramma intensief betrekken. 

Met vriendelijke groet, 

Wim Kuijken 

Regeringscommissaris v 

-
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