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Geachte heer Glas,

Op 9 april jongstleden heeft een OFL-overleg plaatsgevonden over het 
Deltaprogramma. Ik waardeer het dat u de tijd nam om aanwezig te zijn bij dit 
overleg en kennis te maken met de deelnemers.

Aan de orde kwamen de zes-jaarlijkse herijking van het Deltaprogramma en het 
Deltaprogramma 2020. Een aantal punten van de deelnemers aan het overleg 
breng ik graag bij u onder de aandacht.

Zes-jaarlijkse herijking:
• Er is grote instemming met de lijn van het Deltaprogramma
• Er zijn veel kennisvragen. Onderzoek is daarom van belang. Kennisvragen 

gaan bijvoorbeeld over de samenhang tussen systemen.
• Het is goed dat niet alleen op nationaal, maar ook op regionaal niveau 

wordt gesproken over het Deltaprogramma
• Internationale afstemming is belangrijk

Deltaprogramma 2020:
Zoetwater en droogte

• Er is een spanning tussen enerzijds de zoetwatervoorziening en anderzijds 
de energietransitie. Grondwater kan voorzien in een deel van het 
benodigde zoetwater. De combinatie met het halen van warmte uit de 
bodem kan moeilijk zijn. Graag uw aandacht hiervoor.

• Het is essentieel om belanghebbenden in de koude fase te betrekken bij 
het overleg over de verdringingsreeks. Dan is er ruimte om met elkaar 
afwegingen te maken en die met elkaar te doorgronden.

• Evenwichtige opbouw van kennis over wat ons deze eeuw te wachten 
staat is belangrijk. Ook fundamenteel onderzoek is belangrijk. Co-
financiering is daarvoor nodig.

• Acties vanuit de Droogtetafel zijn naar verschillende partijen uitgezet. Dat 
verdient waardering. We werd aandacht gevraagd voor de borging van die 
acties.
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Waterveiligheid
• Betrek hierbij ook provincies en andere partijen. Het is goed dat de 

governance van waterveiligheid onder het Deltaprogramma valt.
• Belangrijk is een evenwichtige, alternatieve robuuste financiering van de 

hoogwaterveiligheid, in combinatie met de rivierverruiming, als 
voorwaarde voor een goed samenspel van dijkversterking en 
rivierverruiming.

Kennisprogramma zeespiegelstijging
• Er is steun voor het kennisprogramma
• Leg verband met de nationale omgevingsvisie (novi)

Ik zie graag uw reactie tegemoet.

Hoogachtend,

J. Cohen
Voorzitter OFL








