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Deltaplan Zoetwater - Routekaart naar fase 2 | toelichting
In de routekaart zijn de bestuurlijke mijlpalen opgenomen. Daarmee heeft het Bestuurlijk Platform Zoetwater (BPZ) inzicht in wanneer waarover
besloten moet worden, wanneer wat beschikbaar komt en wat de samenhang is. De oranje lijn beschrijft de nationale bestuurlijke keuzes
richting fase 2. De (meeste) mijlpalen worden in het voorjaar in het BPZ in discussie gebracht en in het najaar ter besluitvorming voorgelegd.
De routekaart laat zien hoe we toewerken naar het Deltaplan Zoetwater fase 2 (2022-2027).
Op basis van de nu in uitvoering zijnde maatregelen, de resultaten van de (regionale) dialogen
over waterbeschikbaarheid en de onderbouwing op basis van analyses, berekeningen en
kennisontwikkeling maken we inzichtelijk welke maatregelen als volgende stap uitgevoerd
gaan worden. Die maatregelen kunnen mede gefinancierd worden uit het Deltafonds.

Nationale zoetwaterdoelen
● In stand houden en bevorderen
gezond en evenwichtig
watersysteem
● Beschermen van cruciale
gebruiksfuncties
● Stimuleren om beschikbare water
effectief en zuinig te gebruiken
● Bevorderen concurrentie positie
van Nederland wat betreft watergerelateerde economie
● Ontwikkelen van waterkennis,
-kunde en –innovatie voor
zoetwaterdoelen
● Waterbewustzijn vergroten

De maatregelen uit het Deltaplan Zoetwater fase 1 (2016-2021)
zijn in uitvoering of in voorbereiding. Het gaat om meer dan
honderd maatregelen in het hele land, variërend van capaciteitstoename van de Klimaatbestendige Wateraanvoer West-Nederland
tot diverse lokale maatregelen op de hoge zandgronden.
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Droogte raakt zowel Ruimtelijke Adaptatie
als Zoetwater. In het Deltaprogramma is
afgesproken dat de focus van Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie op
droogte in de stad ligt, en Deltaprogramma
Zoetwater zich meer richt op droogte op
het platteland. Omdat er geen strikte
grenzen zijn tussen stad en platteland, en
vanwege de samenhang, zal hier goede
afstemming plaatsvinden.

Het is belangrijk om het nieuwe
zoetwaterbeleid en de
gemaakte afspraken te vertalen
naar de ruimtelijke implicaties
en te verankeren in de nieuwe
beleidsplannen op basis van de
omgevingswet. Omgekeerd
kunnen keuzes in andere
dossiers gevolgen hebben voor
zoet water.

In afstemming met de dialoog over waterbeschikbaarheid wordt regionaal en
nationaal gewerkt aan een actualisatie van de onderbouwing. Dit gebeurt
nationaal via uitgebreide berekeningen aan de hydrologie van Nederland
m.b.v. het Nationaal Watermodel en d.m.v. maatschappelijke kosten baten
analyses. Waar relevant wordt dit aangevuld met regionale analyses. Dit geeft
een beeld waar bovenregionale afwegingen van de waterverdeling of
aanvullende maatregelen nodig zijn. Zover relevant worden in deze analyses
ook de bestuurlijke ambities meegenomen.
Er is een continue wisselwerking tussen de waterbeschikbaarheidsdialoog en
de uitwerking in de nationale er regionale knelpuntenanalyses.

De waterbeschikbaarheid in normale en droge
situaties, nu en in de toekomst, wordt per zoetwaterregio en voor het hoofdwatersysteem besproken
tussen overheden en watergebruikers. De resultaten
van deze dialoog worden vastgelegd in afspraken
over de inspanningen van overheden en gebruikers en
kans op tekorten, rekening houdend met de huidige
waterbeschikbaarheid, ruimtelijke ontwikkelingen en
mogelijke optimalisaties in de aanvoer en het gebruik.
Hierdoor weten gebruikers wat ze kunnen verwachten van de overheid en hoe ze zelf kunnen anticiperen
op veranderingen in de beschikbaarheid van zoet
water.
De uitwerking vindt plaats op diverse niveaus: lokaal,
regionaal, hoofdwatersysteem en nationaal, waarbij
synergie en aansluiting bij andere gebiedsprocessen
wordt gezocht. Dit vraagt een goede afstemming en
vaststellen van de regionale en nationale ambities.
We brengen op nationaal niveau alles samen in het
BPZ om de overkoepelende keuzes te maken. De
waterbeschikbaarheid moet conform de deltabeslissing in 2021 landsdekkend in beeld zijn. Dat zal niet
overal op hetzelfde detailniveau zijn omdat een deel
van de gebiedsprocessen langer doorloopt en omdat
niet alle gebieden in gelijke mate toekomstige
zoetwater problemen voorzien. De wijze van
vastlegging (in wat voor beleidsinstrument en op
welk detailniveau) van de gemaakte afspraken kan
verschillen. Het streven is om de afspraken te
verankeren in de formele (ruimtelijke) plannen,
peilbesluiten en gewenst grond- en oppervlaktewater
regime (GGOR), maar ook vastleggen in bestuursovereenkomsten of waterakkoorden is een optie.
Doelen waterbeschikbaarheid
● Transparantie geven over beschikbaarheid van zoet
water
● (Grens) verantwoordelijkheden expliciteren (rollen
en taken)
● Verbeteren relatie met ruimtelijke ordening
● Optimalisaties (o.a. vergroten doelmatigheid) en
afspraken vastleggen
● Waterbewustzijn vergroten

