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Indien u geen e-mail over het jaarlijkse Deltaprogramma wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via: info@deltacommissaris.nl.

Vandaag heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het Deltaprogramma 2022 aangeboden aan de Tweede 
Kamer. Nieuw in de vormgeving van dit Deltaprogramma zijn een leeswijzer en een infographic die inzoomt en 
doorklikt naar gebieden en thema’s. We hopen dat het Deltaprogramma hiermee toegankelijker wordt voor mensen 
die er niet dagelijks bij betrokken zijn.

Hierbij wil ik iedereen bedanken die een bijdrage aan dit Deltaprogramma heeft geleverd: Rijksoverheid,  
provincies, waterschappen en gemeenten, maar ook bedrijven, veiligheidsregio’s, kennisinstellingen en maat-
schappelijke organisaties met wie we samengewerkt hebben.
We zien dat er afgelopen jaar door iedereen weer hard gewerkt is om ons land klimaatbestendiger te maken, door 
o.a. maatregelen te nemen voor ruimtelijke adaptatie, voldoende zoetwater en waterveiligheid. 

Toch moet er nog heel veel gebeuren. Versterkte inzet op klimaatadaptatie is nodig om de gevolgen van klimaat-
verandering - extremer weer, meer kans op overstromingen, droogte en hittestress - op te vangen. Het klimaat lijkt 
wereldwijd steeds sneller te veranderen. Dat heeft Nederland spijtig genoeg ook zelf ervaren, met name in Limburg 
in juli bij wateroverlast, lokale overstromingen en hoogwater op de Maas.

Met de keuzes die het kabinet komende jaren maakt voor woningbouw, landbouw, energie, natuur en economisch 
herstel wordt de ruimtelijke inrichting van Nederland voor de komende decennia vormgegeven. We moeten zorgen 
dat deze keuzes en maatregelen klimaatbestendig zijn zodat we in onze laaggelegen delta een goede toekomst 
hebben en Nederland ook aantrekkelijk blijft als vestigingsplaats voor bedrijven. 

Ik ben daarom blij dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat mij in de  
zomer hebben gevraagd advies uit te brengen over woningbouw en klimaatadaptatie. In mijn briefadvies van  
1 september schrijf ik dat het nodig is dat het Rijk in afspraken met de regio’s borgt dat in de gebouwde omgeving 
en op grootschalige woningbouwlocaties overal klimaatbestendig wordt gebouwd, als het ‘nieuwe normaal’.

Adviezen aan het kabinet
Bovenstaande is een van mijn adviezen aan het kabinet die ik ook in de aanbiedingsbrief bij het Deltaprogramma 
heb voorgelegd aan de Minister. In die brief vraag ik verder om extra investeringen die nodig zijn om de maatregel-
en van het Deltaprogramma op tijd uit te kunnen voeren. Ik adviseer te komen tot een extra impuls van 800 miljoen 
voor de komende kabinetsperiode en 100 miljoen per jaar voor daarna.
Voorts doe ik een oproep aan alle overheden en maatschappelijke partners om zelf óók substantieel te investeren 
in de verbinding van klimaatadaptatie met andere opgaven. Dit vraagt om versterking van de uitvoeringskracht op 
regionaal en landelijk niveau. Ik raad het kabinet aan de uitvoeringskracht bij zowel Rijk als regio te versterken, door 
te investeren in voldoende kwaliteit én capaciteit bij alle partijen, voor nu en voor de toekomst. 

Daarnaast zie ik graag dat waterbeheerders, vanuit hun rol en verantwoordelijkheden aan de voorkant van het  
proces in de NOVI-gebieden aan tafel zitten, o.a. bij het combineren van maatschappelijke opgaven waar het water- 
en bodemsysteem de drager voor is: het Deltaprogramma in verbinding met o.m. de landbouwtransitie, de energie-
transitie, de woningbouwopgave en verbetering van de biodiversiteit. 

Met het oog op de mogelijk grote gevolgen van (versnelde) klimaatverandering voor onze rivieren adviseer ik het 
kabinet budget vrij te maken voor een Kennisprogramma grensoverschrijdende rivierafvoeren en afvoerverdeling 
(hoog- en laagwater). 
Tot slot pleit ik in de brief voor concretisering van de inhoudelijke doelen voor ruimtelijke adaptatie, in samenspraak 
met de betrokken partijen. Er is brede behoefte aan richtlijnen en kaders vanuit het Rijk, daarmee bieden we ook 
helderheid aan de markt. 

Extra geld in tweede fase voor Deltaplan Zoetwater
In deze mail breng ik graag nog de verhoging van de investering voor het Deltaplan Zoetwater onder de aandacht. 
In het Deltafonds is € 250 miljoen gereserveerd voor de tweede fase 2022-2027 van het Deltaprogramma Zoet-
water. Samen met een regionale cofinanciering van € 540 miljoen wordt in de tweede fase een maatregelenpakket 
uitgevoerd met een omvang van circa € 800 miljoen. Een verdubbeling t.o.v. de eerste fase 2015-2021. De maat-
regelen zijn gericht op vasthouden en benutten van het zoetwater dat we hebben, en moeten leiden tot een grotere 
weerbaarheid in perioden van schaarste. Dat is goed nieuws, want ondanks de natte zomer van 2021 hebben we 
in sommige delen van ons land nog steeds te maken met droogte en moeten we ook in de toekomst zorgen voor 
voldoende zoetwater.

Nederland gaat de komende jaren op de schop. Laten we samen de kansen benutten om ons land klimaatbestendig 
en mooier te maken! 

U opent DP2022 door hier te klikken. DP2022 is tevens te vinden op www.deltaprogramma.nl. 

Peter Glas
Deltacommissaris
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