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In deze bijlage is de bestuurlijke planning van het Deltapro-
gramma beschreven.
De bestuurlijke planning is net als in DP2013 opgebouwd 
rond de deltabeslissingen en de bijdragen door de deelpro-
gramma’s aan het besluitvormingsproces tot 2015. 

Voor het bestuurlijke proces wordt een vergelijkbare opzet 
als voor het DP2014 benut. Die houdt in dat de Stuurgroep 
Deltaprogramma eind november voorlopige richtingen 
bepaalt. Vervolgens wordt in februari informeel de balans 
van de inhoud opgemaakt voor het DP2015. In april vindt in 
de Stuurgroep Deltaprogramma inhoudelijke afronding 
plaats van het DP2015, gevolgd door een afrondende bespre-
king in mei. Eind juni is de finale bestuurlijke afstemming 
in het Nationaal Bestuurlijk Overleg Deltaprogramma. 

In de planning is eveneens rekening gehouden met de 
mogelijkheid voor bestuurders om medebestuurders, pro-
vinciale staten, gemeenteraden en dagelijkse besturen van 
waterschappen te informeren en te consulteren over de 
ontwikkelingen en voorstellen in het Deltaprogramma. 
Voor het consulteren van de democratische achterbannen is 
vooral de fase tussen april en mei relevant, omdat het in 
2014 gaat om de keuzes voor de deltabeslissingen en voor-
keursstrategieën. In de periode tot de stuurgroep van 

november is er de mogelijkheid om te informeren over de 
ontwikkelingen van de voorkeursstrategieën en de samen-
hangende set deltabeslissingen. In de periode na de stuur-
groep van november om nader te informeren en naar 
behoefte op basis van “bestuurlijk maatwerk” over speci-
fieke punten te consulteren. 

De deltabeslissingen en voorkeursstrategieën van het Delta-
programma worden beleidsmatig verankerd in de opvolger 
van het Nationaal Waterplan: in december 2014 in het con-
cept NWP2 (of opvolger van het NWP) en in december 2015 
in het definitieve NWP2 (of opvolger van het NWP). 

De bestuurlijke planning is weergegeven in tabelvorm en in 
grafische vorm.



Bestuurlijke planning Deltaprogramma 

2013

Tot medio november Onderwerpen stuurgroep Deltaprogramma voorbereiden in regionale stuurgroepen, begeleidingsgroep 
Veiligheid, bestuurlijk Platform Zoetwater en stuurgroep Nieuwbouw en Herstructurering. 
Tevens bespreken welke momenten voor bestuurders van deze groepen relevant zijn voor informeren en 
consulteren achterbannen en hoe bestuurders deze willen gebruiken en invullen.  
Gelegenheid tot: 
•  informeren over ontwikkelingen voorkeursstrategieën en samenhangende set deltabeslissingen en 

komende consultatiemoment(en).

28 november Stuurgroep DP
Bepalen voorlopige richting op:
•  voorstel voorkeursstrategieën inclusief effecten op hoofdlijnen
•  voorstel set samenhangende deltabeslissingen

Waterveiligheid:
•  nieuwe waterveiligheidsnormen 
•  validatie evacuatiefracties

Ruimtelijke Adaptatie
•  generiek afwegingskader 
•  beleid per sector voor voorkomen maatschappelijke ontwrichting bij vitale en kwetsbare functies
•  stand van zaken kansen inrichtingseisen tbv rampenbeheersing
•  conclusies nav bevindingen coalities klimaatbestendige stad
•  invulling meerlaagsveiligheid, stand van zaken pilots 

Zoetwaterstrategie:
• stand van zaken uitwerking voorzieningenniveaus (pilots)
•  korte termijn investeringsagenda en lange termijn ontwikkelpaden

Rijn-Maasdelta:
•  voorkeursstrategie en uitwerking Rijn-Maasdelta 
•  waterberging Grevelingen 
•  bescherming Centraal Holland

IJsselmeergebied:
•  voorkeursstrategie en uitwerking IJsselmeergebied

Zandig systeem: 
•  voorkeursstrategie en adaptatieagenda zandig systeem
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2014

Tot eind maart Voorbereiding onderwerpen stuurgroep DP in (regionale) stuurgroepen in onderlinge samenhang + 
toepassen vastgestelde methode voor kansrijk naar voorkeur. 

 jan - maart Gelegenheid tot:  
•  informeren door bestuurders van democratische achterbannen over stand van zaken.  
•  gericht consulteren bestuurders  en provinciale staten, gemeenteraden, algemene besturen waterschap-

pen ten behoeve van bespreking DP2015 in stuurgroep april. 

Invulling is regionaal op basis van bespreking uitkomsten Stuurgroep DP 28 november 2013.

februari Informele bestuurlijke bijeenkomst 
Bespreken inhoudelijke hoofdpunten DP2015 in informele setting

april Stuurgroep Deltaprogramma
Inhoud DP2015 bespreken: 
•  voorstel voorkeursstrategieën en effecten bijbehorende maatregelen 
•  samenhangend voorstel deltabeslissingen 
•  voorstel Deltaplan Waterveiligheid + Deltaplan Zoetwater

april- medio mei Consultatieronde voor bestuurders over deltabeslissingen en voorkeursstrategieën in provinciale staten, 
gemeenteraden en algemene besturen waterschappen.

mei Stuurgroep Deltaprogramma
Afrondende bespreking DP2015

mei Nationaal Bestuurlijk Overleg/gevolgd door MR
Vaststelling DP2015 

september: 
Prinsjesdag

Aanbieding DP2015 aan de TK

december Vaststellen ontwerp NWP2 (of opvolger Nationaal Waterplan) in kabinet en ter inzagelegging

2015

december Opvolger Nationaal Waterplan wordt vastgesteld.
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2013

jun jul-aug sep okt nov dec

kansrijke strategieën voorkeursstrategieën / samenhangend voorstel Deltabeslissingen /   
voorstel Deltaplan Waterveiligheid en Deltaplan Zoetwater
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Stuurgroep DP:
Bepalen voorlopige richting op: 
•   voorstel voorkeursstrategieën  

inclusief effecten op hoofdlijnen
•  voorstel set samenhangende 

deltabeslissingen

In meer detail hieronder uitgewerkt: 

Zandig ssysteem:
•  voorkeursstrategie en 

adapatieagenda zandig systeem

Waterveiligheid:
•  nieuwe 

waterveiligheidsnormen 
•  validatie evacuatiefracties

Ruimtelijke Adaptatie:
•  generiek afwegingskader 
•  beleid per sector voor 

voorkomen maatschappelijke 
ontwrichting bij vitale en 
kwetsbare functies

•  svzinrichtingseisen tbv 
rampenbeheersing

•  conclusies nav bevindingen 
coallities klimaatbestendige stad

•  invulling meerlaagsveiligheid, 
stand van zaken pilots

Zoetwaterstrategie:
•  svz uitwerking 

voorzieningenniveaus
•  korte termijn investeringsa-

genda en lange termijn 
ontwikkelpaden

Rijn-Maasdelta:
•  voorkeursstrategie en 

uitwerking Rijn-Maasdelta 
•  waterberging Grevelingen
•  bescherming Centraal Holland

IJsselmeergebied:
•  voorkeursstrategie en 

uitwerking IJsselmeergebied

Hoofdlijnen van effecten maatregelen voorkeursstrategieeën

Uitwerkingen:  
•  nieuwe waterveiligheidsnormen - incl.  voorstel aanpassing 

toets- en ontwerpinstrumentarium - in gewenst 
beschermingsniveau en concept normadviezen voor 
Rivierengebied, Rijnmond-Drechtsteden en Almere

•  voorkeursstrategiën waterveiligheid door RD-ZWD-IJM-Riv 
(hoofwatersysteem) en door ZWD-Kust-Wadden (zand)

•  invulling meerlaagsveiligheid

Uitwerkingen:  
•  nieuwe waterveiligheidsnormen - incl  voorstel aanpassing 

toets- en ontwerpinstrumentarium - in gewenst 
beschermingsniveau en concept normadviezen voor 
Rivierengebied, Rijnmond-Drechtsteden en Almere

•  voorkeursstrategiën waterveiligheid door RD-ZWD-IJM-Riv 
(hoofwatersysteem) en door ZWD-Kust-Wadden (zand)

•  invulling meerlaagsveiligheid

Uitwerkingen:
•  zoetwaterstrategie
•  vertaling in een korte termijn investeringsagenda en lange 

termijnontwikkelpaden: aanpak huidige knelpunten, 
voorzieningenniveau uitgewerkt per functie, voorkeursstrate-
gie en maatregelen en na 2015 opties open houden

Uitwerkingen:
•  hoofdkeuzes voor wateropgaven in kwetsbaar overgangs-

gebied zee-rivieren: afvoerverdeling Rijn, waterberging 
Grevelingen, zoet of zout Volkerak-Zoommeer, tegengaan 
verzilting Nieuwe Waterweg 

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

•  integrale verkenning aanpak Centraal Holland

Uitwerkingen:
•  voorkeursstrategie(ën)en maatregelen IJssemeergebied 

waaronder strategische keuzes voor afvoer bij Afsluitdijk, 
flexibel peilbeheer en zoetwaterstrategie IJsselmeer

(Regionale) stuurgroepen:
• Onderwerpen Stuurgroep DP voorbereiden 

MR:
Vaststellling 
DP 2014

Prinsjesdag:
Aanbieding
DP 2014

7 november:
4de Nationaal 
Deltacongres

BO MIRT:
Mogelijkheid bespreken 
van specifieke integrale 
projecten 

 Gelegenheid tot::
 •  informeren bestuurders over ontwikkelingen voorkeurs-

strategieën en samenhangende set deltabeslissingen
 •  informernen over komende consultatiemomenten

〉〉
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2014

dec jan feb mrt apr

voorkeursstrategieën / samenhangend voorstel Deltabeslissingen /  voorstel Deltaplan Waterveiligheid en Deltaplan Zoetwater
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Stuurgroep DP:
Bespreken inhoud DP2015:
•  voorstel voorkeursstrategieën 

en effecten bijbehorende 
maatregelen

•  samenhangend voorstel 
deltabeslissingen  

•  voorstel Deltaplan 
Waterveiligheid + Deltaplan 
Zoetwater

In meer detail hieronder uitgewerkt: 

Voorstellen voor:
•  nieuwe waterveiligheidsnormen 
•  validatie evacuatiefracties

Voorstellen voor:
•  generiek afwegingskader 
•  beleid per sector voor 

voorkomen maatschappelijke 
ontwrichting bij vitale en 
kwetsbare functies

•  inrichtingseisen tbv 
rampenbeheersing

•  conclusies nav bevindingen 
coallities klimaatbestendige stad

•  invulling meerlaagsveiligheid, 
stand van zaken pilots

Voorstellen voor:
•  uitwerking 

voorzieningenniveaus
•  korte termijn investeringsa-

genda en lange termijn 
ontwikkelpaden

Voorstellen voor:
•  voorkeursstrategie en 

uitwerking Rijn-Maasdelta 
• waterberging Grevelingen
• Bescherming Centraal Holland

Voorstellen voor:
•  voorkeursstrategie en 

uitwerking IJsselmeergebied

Uitwerking van effecten maatregelen voorkeursstrategieeën

(Regionale) stuurgroepen:
•  Bespreking uitkomsten Stuurgroep DP en voorbereiding  onderwerpen stuurgroep DP april  in (regionale) 

stuurgroepen in onderlinge samenhang + toepassen vastgestelde methode voor kansrijk naar voorkeur  

TK:
Vaststellling 
DP 2014

NWP2:
Voornemen met 
hoofdlijnen naar TK 
+ kennisgeving MER 
ter inzage

Informele Stuurgroep DP:
•  Bespreking inhoudelijke 

hoofdpunten DP2015 

 • Gelegenheid tot informeren door bestuurders  van democratische achterbannen over stand van zaken
 •  Gericht consulteren van bestuurders en provincale staten, gemeenteraden en algemene besturen  voor 

bespreking DP2015 in stuurgroep DP

〉〉 〉〉
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2014 2015 2016-2018 e.v.

mei jun jul-aug sep okt nov-dec

Opvolger NWP regionale plannen
uitvoeringsprogr. Deltaplan

D
el

ta
pr

og
ra

m
m

a

Sa
m

en
ha

ng
en

de
 s

et
 d

el
ta

be
sl

is
si

ng
en

W
at

er
ve

ili
gh

ei
d

Ru
im

te
lij

ke
 A

da
pt

at
ie

Zo
et

w
at

er
st

ra
te

gi
e

Ri
jn

-M
aa

s 
D

el
ta

IJ
ss

el
m

ee
rg

eb
ie

d

NBO/ MR
Vaststelling: 
•  DP 2015 incl voorstel 

samenhangende set  
Deltabeslissingen, inclusief 
Deltaplan Waterveiigheid  
+ Deltaplan Zoetwater

In meer detail hieronder uitgewerkt: 

Vaststellen van:
•  nieuwe  

waterveiligheidsnormen 
• validatie evacuatiefracties

Vaststellen van:
•  generiek afwegingskader 
•  beleid per sector voor 

voorkomen maatschappelijke 
ontwrichting bij vitale en 
kwetsbare functies

•  inrichtingseisen tbv 
rampenbeheersing

•  conclusies nav bevindingen 
coaliities klimaatbestendige stad

•  invulling meerlaagveiligheid, 
stand van zaken pilots

Vaststellen van:
•  uitwerking 

voorzieningenniveaus
•  korte termijn investeringsa-

genda en lange termijn 
ontwikkelpaden

Vaststellen van:
•  voorkeursstrategie en 

uitwerking Rijn-Maasdelta 
• waterberging Grevelingen
• Bescherming Centraal Holland

Vaststellen van:
•  voorkeursstrategie en 

uitwerking IJsselmeergebied

Stuurgroep DP:
•  Afrondende 

bespreking 
DP2015

NWP2:
•  besluit- 

vormingstraject 
kabinet

consultatieronde 
over delta- 
beslissingen en 
voorkeursstrate-
gieën in prov 
staten, gem 
raden en alg 
besturen 
waterschappen

〉〉

Programmering en uitvoering 
maatregelen 
zoetwatervoorziening

Uitvoering Nationaal 
beleidskader

•  Programmering en uitvoering 
van maatregelen voor  
waterveiligheid

•  Wettelijke vastlegging 
geactualiseerde norm, incl 
vastleggen ontwerp- en 
toetsinstrumentarium in 2017
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2015 2016-2018 e.v.

jul-aug sep okt nov-dec

Opvolger NWP regionale plannen
uitvoeringsprogr. Deltaplan
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NWP2:
•  besluitvormingstraject 

kabinet

NWP2:
•  TK en EK behandeling

5e Nationaal 
Deltacongres

Stuurgroep DP:Prinsjesdag:
aanbieding DP 2015

TK:  
bespreking DP 2015

BO MIRT:  
mogelijkheid 
specifieke integrale 
projecten te bespreken

eind 2015, NWP2:
•  vaststelling door 

kabinet

Zie cyclus tm 2014

〉〉

Programmering en uitvoering 
maatregelen 
zoetwatervoorziening

Uitvoering Nationaal 
beleidskader

NWP2:
22 dec: start  
inspraak op basis  
van ontwerp NWP2

•  Programmering en uitvoering 
van maatregelen voor  
waterveiligheid

•  Wettelijke vastlegging 
geactualiseerde norm, incl 
vastleggen ontwerp- en 
toetsinstrumentarium in 2017

Deltaprogramma 2014 | Bijlage F 9



Het eerste Deltaprogramma verscheen op 21 september 2010.  

Het tweede Deltaprogramma verscheen op 20 september 2011.  

Het derde Deltaprogramma verscheen op 18 september 2012.  

Dit vierde Deltaprogramma verscheen op 17 september 2013.

Dit is een uitgave van: 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Economische Zaken 

September 2013

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 hoogwater 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 EZ. 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


