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Betreft Gevolgen PAS-uitspraak voor het Deltaprogramma

Geachte heer Remkes,

De commissie Veerman heeft in 2010 vastgesteld dat het ook op lange termijn
mogelijk is om in onze laaggelegen delta te blijven wonen, maar alleen als er flink
geïnvesteerd zou worden om aan de existentiële voorwaarden van waterveiligheid
en zoetwaterbeschikbaarheid te kunnen voldoen. In navolging van dit advies is het
Deltaprogramma gestart, onder regie van mijn voorganger Wim Kuijken als
deltacommissaris. Het Deltaprogramma moet Nederland beschermen tegen
overstromingen, zorgen voor voldoende zoetwater en bijdragen aan een
klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland. Dit zijn grote
opgaven voor nu, en voor de toekomst. Het Deltaprogramma zorgt voor een
koersvaste aanpak van deze opgaven. Als deltacommissaris heb ik de taak om de
voortgang van het Deltaprogramma te bewaken, daarover te rapporteren en te
adviseren. Dat doe ik o.a. in het voorstel voor het Deltaprogramma dat ik jaarlijks
aan de betrokken ministers voorleg.

De uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29
mei 2019 over het programma aanpak stikstof 2015-2021 kan gevolgen hebben
voor veel Deltaprogramma projecten, omdat bij de uitvoering hiervan sprake kan
zijn van een stikstofdepositie op een Natura 2000 gebied. Dat baart mij zorgen.

Uw college is gevraagd1 te adviseren over de wijze waarop en de voorwaarden
waaronder op korte termijn toestemming kan worden verleend voor activiteiten
die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden en zo mogelijk een
afwegingskader hiervoor aan te reiken. Voor de langere termijn werkt uw college
aan een advies omtrent het ontwikkelen van een nieuwe aanpak voor stikstof.

Diverse projecten die onder de vlag van het Deltaprogramma worden uitgevoerd,
zijn opgenomen in de inventarisatie van projecten die mogelijk gevolgen
ondervinden van de uitspraak van de Afdeling2.Dit betreft zowel projecten van het
Rijk (onder meer de Afsluitdijk, Kustlijnzorg, de Noordervaart en dijkversterkingen

1 Kamerstuk 32 670, nr. 164 dd. 12 juli 2019
2 Brief minister van LNV, kenmerk DGNVLG-NP/19219179, dd. 13 september 2019
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bij Marken) als projecten van medeoverheden (hoogwaterprojecten en het
hoogwaterbeschermingsprogramma). Naast deze projecten die op korte termijn
worden beïnvloed, gaat het juist in het Deltaprogramma ook om de lange termijn.
Daarbij richt ik mij op mijn wettelijke opdracht die ziet op de periode tot 2050,
maar met het vizier gericht op de verder gelegen toekomst. Ons land kan het zich
immers niet veroorloven om te stoppen met het werken aan water.

Er kan mijns inziens geen discussie over bestaan dat de projecten onder het
Deltaprogramma, in het belang van de waterveiligheid van het laaggelegen
Nederland, de hoogste prioriteit dienen te krijgen in uw adviezen.

Ik ben vanzelfsprekend te allen tijde beschikbaar om het voorgaande nader toe te
lichten.

Met vriendelijke groet,

Peter Glas

Deltacommissaris
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Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma

Afschrift aan:
De minister van Infrastructuur en Waterstaat
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
De minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De voorzitter van het Interprovinciaal Overleg
De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
De voorzitter van de Unie van Waterschappen
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