WATERSCHAPPEN
GAAN MET HET
DELTAPROGRAMMA
2015 AAN HET WERK
Waterschappen vragen de minister van
Infrastructuur en Milieu wel aandacht voor een
aantal zaken.
Reactie Unie van Waterschappen op het
Deltaprogramma 2015
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WATERSCHAPPEN GAAN MET HET DELTAPROGRAMMA
2015 AAN HET WERK
WATERSCHAPPEN VRAGEN WEL AANDACHT VOOR EEN AANTAL ZAKEN
De waterschappen zijn tevreden met het Deltaprogramma 2015 dat er nu ligt
en gaan er nu mee aan de slag. Ook zijn zij tevreden over de aanpak: in een
intensief proces onder regie van de Deltacommissaris is er samengewerkt
tussen Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten. De Unie van
Waterschappen vraagt aandacht voor drie zaken: de relatief korte periode
waarvoor het Deltafonds geldt, de watertoets op plannen voor de ruimtelijke
ordening en een snelle uitvoeringsregeling voor de zoetwatervoorziening .
e

Het Deltaprogramma 2015 is het Deltaplan van de 21 eeuw en stippelt de koers uit
om Nederland op lange termijn te beschermen tegen overstromingen en van
voldoende zoetwater te voorzien. Essentieel in het Deltaprogramma is een nieuwe
veiligheidsnorm. De oude was alleen gebaseerd op de kans dat er water over de dijk
ging. De nieuwe norm betekent voor iedereen in Nederland die binnendijks woont,
dat de kans dat je verdrinkt nooit groter is dan één honderdduizendste per jaar.
Deltafonds
De waterschappen en Rijkswaterstaat staan nu aan de lat om Nederland veilig te
maken tegen overstromingen. De lengte van de dijken en duinen langs kust, rivieren
en meren die moet worden aangepakt wordt geschat op 1500 kilometer van de totaal
3700 kilometer in Nederland. Daarvan is 3500 kilometer in beheer bij waterschap pen
en 200 kilometer bij Rijkswaterstaat. De zeekeringen zijn voor het grootste deel op
orde. De grootse opgaven liggen in het rivierengebied. De totale investeringsopgave
wordt geschat op 15 miljard euro, dat is ongeveer 7 tot 9 miljoen euro per kilometer .
De waterschappen hebben met het Rijk de afspraak gemaakt dat tot 2028 jaarlijks 362
miljoen euro wordt geïnvesteerd voor de versterking van de primaire keringen die bij
de waterschappen in beheer zijn.181 miljoen euro door waterschappen en 181
miljoen euro door het Rijk. De Unie van Waterschappen houdt een pleidooi voor
verlenging van het Deltafonds tot 2050 waardoor financiële middelen zijn
gewaarborgd tot het programma is uitgevoerd .
Watertoets
De waterschappen hebben erbij het maken van het Deltaprogramma 2015 voor
gepleit dat Nederland ook waterbestendig wordt gemaakt: de ruimtelijke adaptatie.
Bebouwing, maar vooral hoofdverbindingen en essentiële infrastructuur moeten
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bestand zijn tegen een mogelijke overstroming. De waterschappen pleiten voor een
stevige verankering van de watertoets in de nieuwe Omgevingswet. Van belang is dat
dit ‘wateradvies’ over de gevolgen van ruimtelijke maatregelen voor het waterbeheer
niet vrijblijvend, ma ar sturend is.
Zoet water
Wij hebben in de toekomst naar verwachting steeds meer te maken met hele natte en
ook hele droge perioden. Ook in droge perioden moeten wij verze kerd zijn van water
voor de landbouw, productie - en koelwater voor de industrie, als grondstof voor ons
drinkwater maar ook voor natuur.
De maatregelen om de zoetwatervoorziening robuuster te maken vergen naar
inschatting van de Deltacommissaris een investering van ten minste 470 miljoen euro.
Het Rijk draagt h iervan 150 miljoen euro tot 2021 . Het overige deel komt voor
rekening van de regio , zoals de direct belanghebbenden en de waterschappen . Ook
hier doen de waterschappen een beroep op de minister. Op korte termijn moet er
een eenvoudige uitvoerings regeling zijn waarmee de 150 miljoen euro ook concreet
voor de uitvoering van de geplande zoetwatermaatregelen beschikbaar komt.
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