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Betreft Advies deltacommissaris inzake waterkwaliteit en

Deltafo nds

Geachte minister,

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg op 13 juni ji. wil ik u graag ongevraagd
advies geven over het waterkwaliteitsbeleid in relatie tot het Deltaprogramma en
Deltafo nds.

Met het amendement Lucas’ heeft de Tweede Kamer bij de behandeling van de
Deltawet in 2011 bepaald dat bekostiging van waterkwaliteitsmaatregelen die
geen onderdeel zijn van de waterveiligheids- of zoetwatermaatregelen niet uit het
Deltafonds kan plaatsvinden. Dat was wel de inzet van het destijds ingediende
wetsvoorstel. Hiermee heeft de Kamer een één op één koppeling aangebracht
tussen het Deltaprogramma en het Deltafonds. Daarbij heeft zij een scherp
onderscheid tussen opgaven en ambities gemaakt. De Kamer heeft dit
amendement mede ingediend vanuit de zorg dat voor de waterveiligheids- en
zoetwateropgaven bedoeld budget opgesoupeerd zou kunnen worden door de
implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Inmiddels zijn we een paar jaar verder en tekent het nieuwe waterveiligheids- en
zoetwaterbeleid zich in het Deltaprogramma steeds concreter af. Duidelijk is dat
de toekomstige waterveiligheids- en zoetwatermaatregelen meer dan ooit een
integraal karakter kunnen krijgen, omdat verschillende opgaven en ambities met
elkaar samenhangen en meekoppelen (natuur, ruimte, economie) voordelig is. Om
dat te bereiken moet maximaal worden gestreefd naar synergie, ook in het
waterbeheer en de waterkolom zelf. Bovendien blijkt keer op keer weer dat
waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit (en met name de laatste
twee) nauw met elkaar zijn verbonden. In het Deelprogramma Zoetwater spreken
de stakeholders/gebruikers ook altijd over beide aspecten: hoeveelheid en
kwaliteit. Een treffend voorbeeld is het Kierbesluit Haringvliet: door de in het
verleden gekozen waterveiligheidsoplossing is een waterkwaliteitsprobleem
ontstaan, dat moet worden opgelost (daar zijn bovendien afspraken over gemaakt
met landen bovenstrooms). Bij het oplossen hiervan moeten de nodige
zoetwatermaatregelen worden getroffen.

Aangezien waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit vaak nauw met
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Pagina 1 van 2



elkaar samenhangen en er derhalve synergiewinst is te boeken, en we in
inmiddels meer dan drie jaar ervaring hebben in het Deltaprogramma, kan ik mij
heel goed voorstellen dat waterkwaliteit voortaan uit het Deltafonds wordt
bekostigd, waarbij de middelen voor de KRW worden toegevoegd aan het
Deltafonds. Daarvoor is een wijziging van de Waterwet nodig. Zoet en goed
horen onlosmakelijk bij elkaar. Concreet zou daarom aan het huidige
zoetwaterartikel - begrotingsartikel 2 van het Deltafonds - waterkwaliteit kunnen
worden toegevoegd.

In financiële zin ontstaat daarbij wel een mismatch tussen de doorkijk van het
begrotingshoofdstuk XII (2014-2018) en de huidige looptijd van het Deltafonds
(tot en met 2028). De KRW moet in 2027 zijn uitgevoerd en de eerstvolgende
periode waarvoor stroomgebiedbeheerplannen moeten worden opgesteld is de
periode 2016-202 1. Aangezien de opgave na 2021 nog zeer ongewis is, is het
advies om voor de periode 2016-2021 middelen aan het Deltafonds toe te voegen,
waarbij de nog resterende investeringsruimte (programma- en beleidsruimte) voor
waterveiligheid en zoetwatervoorziening in stand blijft. Daarbij kan wel gerekend
worden op doelmatigheids- en synergiewinst door integrale plannen en
financiering binnen het Deltaprogramma.

Mijn advies is daarbij dat het waterkwaliteitsbeleid dan onderdeel zou moeten
gaan uitmaken van het Deltaprogramma, waarvoor u de coördinerend
bewindspersoon bent, zodat de één op één relatie in de met de Deltawet
gewijzigde Waterwet gehandhaafd blijft. Ik zie daarin voordelen voor het werk,
ook bij de waterbeheerders.

Met vriendelijke groet,

Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma
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