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Toespraak Deltacommissaris Wim Kuijken bij persbijeenkomst 
Deltaprogramma 2018, 19 september 2017  
 
Excellentie,  Dames en Heren 
 
Ondanks de demissionaire situatie staan we hier. Wij kunnen dankzij de 
Deltawet met ons werk aan de delta actief doorgaan. 
 
Het Deltaprogramma 2018, het 8e deltaprogramma alweer, is 
waarschijnlijk één van de weinige beleidsrijke onderdelen van de 
Rijksbegroting voor komend jaar.  
 
We meten, we weten en we handelen.  
 
We proberen te voorkomen dat we in dit laaggelegen land opnieuw 
worden verrast door een overstroming.  
Dat we ook in drogere perioden beter voorbereid zijn, met voldoende 
zoetwater voor de drinkwatervoorziening, natuur en voor onze economie.   
Én dat we onze openbare ruimten zo inrichten dat we de extremen van de 
natuur beter aan kunnen in de toekomst.  
 
Voor waterveiligheid en zoetwater zijn er reeds deltaplannen in uitvoering.  
Daar wordt planmatig gewerkt aan de vastgestelde strategie.  
Adaptief, zodat we kunnen reageren op veranderende omstandigheden. 
  
Het deltaprogramma kent een uitgewerkte opgave tot 2050.  
Elk jaar rapporteren we en stellen we concrete projecten voor de volgende 
jaren voor.  
Het werkt. Het trekt aandacht, met name ook internationaal.  
 
Ongeveer een miljard euro per jaar uit het Deltafonds verspijkeren wij aan 
de bescherming van ons land.  
Onze investeringen in de bescherming van ons land zijn grotendeels 
rendabele investeringen. Daarnaast onderhouden de waterschappen en 
Rijkswaterstaat de dijken en duinen.  
 
In 2014 stonden wij hier ook, met het 5e deltaprogramma.  
Het deltaplan voor de 21e eeuw met de normerende en kaderstellende 
deltabeslissingen. De basis voor ons werk in de komende decennia 
 
Nu staan we hier weer.  
Want dit jaar is wederom een bijzonder jaar voor het Deltaprogramma.  
We presenteren vandaag  een nieuw deltaplan onder het 
Deltaprogramma: het deltaplan ruimtelijke adaptatie.  
 
Het drieluik is nu compleet.  
We gaan vanaf nu planmatig in alle gemeenten op de zo kenmerkende 
wijze van samenwerken in het deltaprogramma aan de slag.  
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Gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk werken samen om ons 
beter voor te bereiden op wateroverlast, droogte en hitte met name in 
steden.  
 
Het is de hoogste tijd dat heel Nederland zich bewust wordt van de 
effecten van klimaatverandering voor ons land.  
Het wordt warmer, het wordt natter en het wordt droger in de toekomst.  
We zien én meten al dat het sneller gaat dan verwacht.  
 
Het is een enorme opgave, die decentraal wordt uitgevoerd en vele jaren 
in beslag zal nemen.  
In de afgelopen eeuw hebben we ons kunnen beschermen met grote, 
zichtbare waterwerken. Maar in de komende decennia werken we overal. 
De deltawerken van de 21e eeuw maken we in de haarvaten van onze 
woon- en leefomgeving.   
En onder de regie van het deltaprogramma bewaken we de voortgang en 
stimuleren we de uitvoering.  
 
Weten, willen, werken staat centraal.  
Zeven ambities zijn in dit nieuwe deltaplan gedefinieerd.  
 
Er ligt een verzoek op de formatietafel komende jaren middelen aan het 
deltafonds toe te voegen om de medeoverheden te ondersteunen.  
Het leeuwendeel wordt door hen betaald.  
Ik hoop dat de urgentie tot de onderhandelende partijen is doorgedrongen 
met niet alleen de voorbeelden van schade en ontwrichting in ons eigen 
land, maar vooral ook de recente extremere voorbeelden in het Caribische 
gebied de USA en Azië. 
 
Vreselijke beelden. Beelden hebben geen woorden. 
 
Het opruimen van de ellende kost door de bank genomen 7x zoveel als 
het voorkomen ervan. Toch doet bijna geen land dit.  
Harvey kost 180 miljard dollar.  
Voor 25 miljard dollar was er heel wat bescherming mogelijk geweest.  
De cost gaat echt voor de baet uit en Nederland is daarin het grote 
voorbeeld in de wereld.   
Maar ook wij hebben nog een lange weg te gaan. Niet in de laatste plaats 
door de noodzaak te onderkennen dat we de opwarming van de aarde tot 
staan moeten brengen.  
Ander wordt het alsnog "dweilen met de kraan open". Wat zeer risicovol is 
op heel veel plekken in de wereld, ook ik NL. We kunnen niet verzaken. 
Het tempo moet er in blijven.  
 
Ik ben oprecht trots om vandaag dit Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie te 
mogen aanbieden aan de Minister van Infrastructuur en Milieu.  
Ik doe dat namens de deltacommunity van gemeenten, waterschappen, 
provincies en het rijk die samen met veel  partijen, bedrijven en 
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maatschappelijke organisaties, dag in dag uit werken aan onze delta met 
grote en kleine projecten. Met aandacht voor de omgeving en 
betrokkenheid van burgers. 
 
Wij stelden het programma en de plannen ook dit jaar samen op, als 
gezamenlijke eigenaren, ik bracht het als deltacommissaris namens de 
gezamenlijkheid op de kabinetstafel via de verantwoordelijke Minister.  
Zij speelt daarbij een beslissende rol.  
Al vele jaren.  
We gaan haar missen.  
Als een van de laatste hoogtepunten van haar afgelopen ministers-periode 
overhandig ik het nieuwe deltaplan RA symbolisch aan Melanie Schultz 
van Haegen.  
Het is vooral ook haar Deltaplan.  
 
Een eer en genoegen. 
 
 


