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Doel Deltaprogramma

veilig én aantrekkelijk Nederland, met voldoende zoet
water, nu en in de toekomst
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Deltaprogramma inhoud
3g
generieke p
programma’s:
g
‐Veiligheid
‐Zoetwater
‐Nieuwbouw en herstructurering
6 gebiedsgerichte programma’s:
‐IJsselmeergebied
‐Rivieren
‐Kust
K t
‐Rijnmond‐Drechtsteden
‐Zuidwestelijke Delta
‐Waddengebied
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Deltabeslissingen
Belangrijke samenhangende beslissingen
5 stuks in 2014:
1.
2.
3.
4.
5
5.

actualiseren veiligheidsnormen primaire waterkeringen
zoetwaterstrategie lange termijn
peilbeheer IJsselmeer
bescherming Rijn‐Maasdelta
nationaal beleidskader voor de (her)ontwikkeling van bebouwd gebied
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Doel deelprogramma N&H
realiseren van een toekomstbestendige inrichting van
bestaand en nieuw bebouwd gebied
rekening houdend met water, bodem en
klimaat(verandering)
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Opdracht N&H
Opstellen van een nationaal beleidskader met daarin aandacht voor:
Het onderzoeken/analyseren van:
• Om welke problemen gaat het nu en in de toekomst (probleemanalyse)
• Welke acties kunnen daartoe genomen worden (handelingsperspectieven)
• En wie zou dat moeten doen (verantwoordelijkheidsverdeling)
Het formuleren van generieke en gebiedsspecifieke randvoorwaarden of prestatie‐
eisen om waterrobuust en toekomstbestendig te bouwen
Het stimuleren van een toekomstbestendige ontwikkeling door bijvoorbeeld het
verbeteren van ruimtelijke afwegings‐ en besluitvormingsprocessen en
bijbehorend instrumentarium (financieel, juridisch, ..)
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Onderwerpen
Bouwen en waterveiligheid (rijksrol = duidelijkheid geven / keuzes voorbereiden):
a
a.
Bouwen binnen dijken
b.
bouwen buiten dijken
c.
bouwen op en rond dijken
Bouwen en overlast (rijksrol = agenderend / regie):
a.
wateroverlast
b.
droogte
c.
bodemdaling
d.
verzilting
Bouwen en gezondheid (rijksrol= agenderend !?):
a.
tegengaan hittestress (slachtoffers, arbeidsproductiviteit, etc.)
b.
voorkomen problemen luchtkwaliteit (‘zomersmog’)
c.
voorkomen problemen waterkwaliteit (o.a. botulisme)
Instrumentarium: ruimtelijk, financieel, juridisch
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Organisatie

Opdrachtgever
I&M
Programma‐organisatie
I&M (DGR en DGW), EL&I, IPO, VNG, UvW
Aansturing
 Bestuurlijke Contactgroep (partners)
Maatschappelijke betrokkenheid
 Maatschappelijke contactgroep
 Platform Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
 OWN tijdig + volledig informeren
 Regionale Overlegorganen DP
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Planning
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