
Deltaprogramma 2014

Bijlage H
Stand van Zaken adviezen deltacommissaris



Deltaprogramma 2014 | Bijlage H 2

Deltaprogramma 2014

Bijlage H
Stand van Zaken adviezen deltacommissaris



Adviezen DP2011

Omschrijving Stand van zaken Vervolg

Consistente scenario’s (KNMI, 
PBL en CPB) in 2013.

KNMI, PBL, CPB, LEI en Deltares werken aan een 
update.

Sinds eind 2012 beschikken de deelprogramma’s 
over herijkte deltascenario’s. Deze herijkte 
deltascenario’s zijn aangevuld met recente 
inzichten in klimaatverandering, zoals die 
worden beschreven in het IPCC-rapport dat in 
2013 uitkomt. 

Vergunningverlening in 
programma’s doelmatiger 

Bij de verdere uitwerking is aansluiting gezocht 
bij de volgende lopende trajecten:
het reeds lopende traject over aanpak Natura 
2000 (Zie brief van 23/2/2011 van de 
Staatssecretaris van EL&I aan de TK) en het 
traject van de Wet natuur. Voorts zal in de 
praktijk gekeken worden naar de mogelijkheden 
tot (bredere) toepassing van een meerjaren-/
parapluvergunning.

Uitwerking loopt. Aanvullend hierop in DP2014 
het advies om voor de korte termijn de 
Natura2000 doelen zo dynamisch mogelijk toe 
te passen en voor de middellange termijn om 
een dynamischer Europees natuurbeleid en 
-wetgeving te stimuleren die beter aansluiten bij 
een veranderd klimaat ook in bredere 
internationale verbanden zoals de 
stroomgebiedcommissies. 

Normering veiligheid voorstel 
in 2014

Planning Deltabeslissing Waterveiligheid is 
hierop ingericht.

Afgerond

Zwakke Schakels Noord-
Holland bij voorkeur zandig/
hybride

Marktbenadering op 1 juni 2012 door uitvraag 
op de aanbestedingskalender te zetten.

Januari 2014 alle vergunningen en contracten 
gereed voor start realisatie van de 
Hondsbossche en Pettemer Zeewering.

Multifunctioneel gebruik 
waterkeringen

Dit is uitgezocht in het kader van de studie naar 
Deltadijken. Het resultaat is opgenomen in 
DP2012. 

Afgerond

Samenloop Europese 
regelgeving bezien op effect 
voor veiligheid

De Tweede Kamer is per brief van 7 oktober 
2010 (Kamerstuk 2010-2011, 31 710, nr. 18) 
over de stand van zaken geïnformeerd. De 
conclusie is dat er voor veiligheid weinig tot 
geen belemmeringen ontstaan. 

Vervolgacties rond de herijking van Europese 
richtlijnen lopen via de ministeries. 

Sturing Kennis- & 
Innovatieagenda en 
programmering

De kennisagenda voor het Deltaprogramma is 
beschikbaar (www.delta-programma.nl). 

Voor de innovatieagenda wordt aangesloten bij 
de vervolgacties in het kader van de Topsector 
Water.

De kennisvragen worden geprogrammeerd via 
de reguliere kennisprogrammering. In het 
DP2013 is als bijlage een overzicht van 
strategische kennisvragen opgenomen. 
Aanvullend hierop in DP2014 het advies om 
vanaf 2015 een Kennisprogramma voor 
fundamenteel en toegepaste kennis te starten. 

Verkenning inzetten 
experimenteerartikel 
Deltafonds

De verkenning van de meerwaarde voor 
integrale financiering wordt uitgevoerd na 
inwerkingtreding van het Deltafonds.

Verkenning meerwaarde experimenteerartikel 
voor een of meer voorbeeldprojecten voor het 
Deltaprogramma waar opgaven en ambities 
worden gecombineerd. 
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Adviezen DP2012

Omschrijving Stand van zaken Vervolg

Zo spoedig mogelijk 
beschikbaar stellen studies t.b.v. 
mogelijke actualisering 
veiligheidsnormen.

Informatie is beschikbaar gesteld en via regie dc zijn kaders 
opgesteld.

Afgerond

Uitwerken natuurlijke 
waterveiligheidsmaatregelen 
waar zinvol en doelmatig. 
Toets- en 
ontwerpinstrumentarium moet 
daarvoor geschikt zijn.

Het huidige toetsinstrumentarium biedt de mogelijkheid om 
innovatieve oplossingen te toetsen. Juist voor innovatieve 
oplossingen biedt het beheerdersoordeel mogelijkheden om tot 
een oordeel te komen over de keringen. Ook in het nieuwe 
toetsinstrumentarium dat naar verwachting in 2017 zal worden 
vastgesteld, wordt aandacht besteed aan het toetsen van 
innovatieve oplossingen.

Natuurlijke waterveilig-
heidsmaatregelen kunnen 
uitgewerkt worden.

Met voorrang formuleren van 
doelen en zoeken naar 
strategieën om deze doelen te 
realiseren.

In het DP2014 zijn nationale doelen voor zoetwater voorgesteld 
en uitgewerkt in kansrijke strategieën. 

Ten behoeve van het DP2015 
worden de doelen en 
strategieën nader uitgewerkt. 

Nu niet structurele peilstijging 
IJsselmeer met 1.5 m centraal 
stellen, maar ook nadrukkelijk 
andere oplossingsvarianten in 
beeld brengen

In het DP2013 en DP2014 is aangegeven welke mogelijkheden er 
zijn voor optimalisatie en flexibilisering van de watervoorraad in 
het IJsselmeergebied. Zie paragraaf 3.2 en 3.3. 

Wordt verder uitgewerkt in 
het voorstel voor de 
deltabeslissing 
IJsselmeergebied. 

Onderzoeken hoe veiligheid die 
Maeslantkering biedt verder 
vergroot kan worden

RWS heeft onderzoek uitgevoerd, de resultaten zijn in het DP2013, 
paragraaf 3.5 opgenomen.Met de uitkomsten van het reeds 
afgeronde onderzoek kan een deel van de vragen, waarvoor een 
aanvullend onderzoek nodig was (zie DP2013), worden 
beantwoord. Deze antwoorden zijn voldoende voor de 
Deltabeslissing Rijn-Maasdelta. Afgesproken is dat de wijze 
waarop de Maeslantkering op de middellange termijn (tot 
vervanging: 2070) verbeterd zou kunnen worden in een separaat 
traject onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
wordt opgepakt. Daarmee worden de openstaande vragen 
beantwoord

Aanvullend onderzoek, zie 
DP2013 paragraaf 3.3 

Naast vigerende 
stormopzetduur van 29 uur, ook 
waarde van 35 uur hanteren in 
analyses en onderzoeken voor 
het Deltaprogramma

In de analyses die worden uitgevoerd wordt ook de waarde van 
35 uur gehanteerd.

Idem

Grootschalige kustuitbreiding 
geen onderdeel meer van 
Deelprogramma Kust

Is geen onderdeel meer van traject Deelprogramma Kust. Niet van toepassing

Belang van samenhang in 
aanpak hoogwater- en 
droogteproblematiek in 
stroomgebiedscommissies 
agenderen, en voor zover nodig, 
afspraken voor laagwater maken

Voor stroomgebied van de Rijn staat in oktober 2013 de 
klimaatadaptatiestrategie  voor hoog- en laagwater op de 
agenda van de Rijnministersconferentie.  Voor stroomgebied 
Maas is de droogteproblematiek inmiddels geïnventariseerd. 
Eind 2013 staat een plan van aanpak op de agenda van de 
internationale Maascommissie. 

Blijvend onder de aandacht 
brengen. 

Infrastructuurfonds en Deltafonds zodanig 
ontvlechten dat de wateropgaven de komende 
decennia geloofwaardig en binnen een redelijke 
termijn kunnen worden aangepakt

Sinds 1 januari 2013 zijn het Infrastructuurfonds 
en het Deltafonds ontvlochten.   

Jaarlijks analyse en advies van 
de deltacommissaris over de 
financiële borging van het 
Deltaprogramma op lange 
termijn.
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Adviezen DP2013

Omschrijving Stand van zaken Vervolg

Zo spoedig mogelijk beschikbaar stellen 
afwegingskader Deltadijken, voor gebruik en 
selectie kansrijke oplossingen.

Dit afwegingskader is begin 2013 beschikbaar 
gekomen en opgenomen in het DP2014.

Afgerond

Nagaan of kennisontwikkeling op het gebied van 
morfologische processen voldoende aansluit bij 
de benodigde verkleining van de onzekerheden 
en bij de benodigde maatregelen in het 
Deltaprogramma.

Rijkswaterstaat is dit nagegaan. Er is veel kennis 
beschikbaar, maar de onzekerheden zijn soms 
groot. 

Korte termijn: bepalen hoe 
gaan we met de 
onzekerheden om. Langere 
termijn: onzekerheden 
verkleinen door meer 
kennisontwikkeling. Dit wordt 
opgepakt in een gezamenlijke 
kennisagenda.  

Daar waar mogelijk werken met meerjarige 
(bouw- en) onderhoudscontracten en de 
komende jaren concreet te verkennen welke 
projectspecifieke mogelijkheden er zijn voor 
haalbare en efficiënte DBFM-contracten en deze 
contractvorm waar mogelijk toe te passen.

Rijkswaterstaat heeft groot deel kustlijnzorg via 
meerjarig contract aanbesteed. Ook binnen 
nHWBP wordt naar concrete toepassing 
innovatieve contracten gezocht. 

Blijvend onder de aandacht 
houden, onder andere  binnen 
nHWBP en binnen het 
toekomstige Deltaplan 
Waterveiligheid en 
Zoetwatervoorziening. 

Bij de maatregelen en de bijbehorende inpassing 
wordt ingezet op het bevorderen van het 
meekoppelen van ambities en het stimuleren 
van innovaties.

In het opstellen van de  kansrijke strategieën is 
hier ruim aandacht voor geweest (zie paragraaf 
3.3, 4.4 en 4.5).  

Onder aandacht brengen bij 
alle partijen bij het opstellen 
van de voorkeursstrategieën 
(DP2015) en bij de pilots 
meerlaagsveiligheid.
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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


