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ADVI ES DELTAW ET 

 

1 . I nleiding 

De Staatssecretar is van Verkeer en Waterstaat  heeft  de Adviescom m issie Water om 

advies gevraagd over de Deltawet . Daartoe ontving de AcW het  concept  voorstel van 

Wet  en de bijbehorende Mem orie van Toelicht ing, versie 25 augustus 2009. 

 

De AcW heeft  haar bevindingen naar aanleiding van de verst rekte documenten in een  

gesprek op 23 septem ber 2009 aan de staatssecretaris overgebracht . Het  voorliggende 

advies is grotendeels een weergave van dat  m ondelinge advies en is op een aantal 

punten aangevuld op basis van actuele ontwikkelingen en nader inzicht . 

 

De AcW heeft  reeds eerder geadviseerd over het  Kabinetsstandpunt  naar aanleiding van 

het  uitgebrachte advies van de Deltacommissie 2008 (AcW-2008/ 333 d.d. 24 oktober 

2008) , alsmede over het  ontwerp Nat ionaal waterplan (AcW-2009/ 256 d.d. 18 juni 

2009) . 

 

 

2 . Beschouw ingen Com m issie 

 

2 .1  Deltaw et  

De Com m issie constateert  dat  dit  Voorstel van Wet  een korte, bondige wet  bet reft , die 

beperkt  is tot  het  noodzakelij ke. De wet  bevat  aanvullingen op de Waterwet  en de Wet  

I nfrast ructuurfonds. De Waterwet  wordt  uitgebreid m et  art ikelen om  de realisat ie van 

m aat regelen ter bescherm ing tegen overst rom ing en met  het  oog op de zorg voor de 

zoetwatervoorziening op de korte en lange term ijn te kunnen accomm oderen (Deltawet  

waterveiligheid en zoetwatervoorziening) . De Com missie kan zich hier goed in vinden. 

Tevens constateert  de Commissie dat  de wet  robuust  is. De wet  houdt  rekening met  de 

inhoudelij ke dynam iek van de toekomst ige opgaven en wijzigende exogene 

om standigheden en kan zodoende een t ij d m ee. 

Met  instem ming constateert  de Com missie dat  in het  voorliggende concept  van de 

Deltawet  en m et  nam e in de Mem orie van Toelicht ing veel aanbevelingen uit  eerdere 

AcW adviezen zijn overgenom en (Advies over waterveiligheid (2006) , Advies over het  

Kabinetsstandpunt  over het  advies van de Deltacomm issie (2008) , Advies over het  

ontwerp Nat ionaal Waterplan (2009) ) . 

2 .2  Deltaprogram m a 

De Com m issie is verheugd m et  de toegenom en aandacht  voor waterveiligheid en de 

zoetwatervoorziening en ziet  uit  naar de daadwerkelij ke vorm geving van het  

Deltaprogramm a. De AcW onderschrij ft  de mening van de Deltacommissie (2008)  dat  de 

opgaven urgent  zijn, maar de lange term ijn bet reffen. Dat  betekent  dat  een grote mate 

van uithoudingsverm ogen nodig is om  noodzakelij ke maat regelen daadwerkelij k 

uitgevoerd te kr ijgen en het  onderwerp waterveiligheid en zoetwatervoorziening voor 

lange t ij d op de agenda te houden. 
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De Com m issie is van m ening dat  het  een zeer goede zaak is dat  in het  kom ende 

Nat ionaal Waterplan een lange term ijn visie op de waterveiligheid wordt  opgenom en. I n 

het  volgende NWP (2015)  kan deze visie naar de mening van de Com m issie nog verder 

worden versterkt  ten opzichte van het  huidige ontwerp (2009) . Dan zijn de korte 

term ijn m aat regelen (Ruim te voor de Rivier, Maaswerken, Zwakke Schakels)  immers 

afgerond, zijn belangrij ke nieuwe inzichten verkregen bij  de derde toetsing van de 

prim aire waterkeringen, VNK-2 en Waterveiligheid 21e eeuw en zijn de eerste 

onderzoeksresultaten bekend van het  Deltaprogram m a. 

 

De relat ie tussen het  Nat ionaal Waterplan en het  Deltaprogram m a is in de Mem orie van 

Toelicht ing bij  de wet  duidelij k uitgewerkt . De Com m issie beveelt  daarnaast  ook aan om  

toe te lichten hoe het  Deltaprogram m a zich verhoudt  tot  de 

St roomgebiedbeheerplannen, waar in 2015 m aat regelen ter im plementat ie van de EU 

Richt lij n Overst rom ingsrisico’s deel van zullen uitmaken. Tevens adviseert  de Commissie 

aandacht  te besteden aan de relat ie met  de beleidsplannen van provincies en de 

beheerplannen van de waterschappen voor de niet - r ij kswateren. 

 

Maat regelen ten behoeve van de ecologische kwaliteit  vallen onder het  Deltaprogram m a 

voor zover die sam enhangen m et  m aatregelen voor waterveiligheid en/ of 

waterschaarste. De Com missie gaat  er vanuit  dat  m aatregelen sec voor de uitvoering 

van de Kaderricht lijn Water niet  onder het  Deltaprogram m a vallen (en dus ook niet  

worden bekost igd uit  het  Deltafonds) . 

 

De Com m issie m ist  in de Deltawet  en de Mem orie van Toelicht ing aandacht  voor 

terugblik en evaluat ie van het  Deltaprogram m a. De Com m issie is van m ening dat  de 

Deltacom m issaris jaar lij ks m oet  rapporteren over de voortgang in de uitvoering van het  

Deltaprogramma. Daarnaast  zou er elke 6 jaar een meer diepgaande evaluat ie van het  

resultaten van het  Deltaprogram m a m oeten plaatsvinden door een onafhankelij ke part ij .  

De resultaten van die evaluat ie dienen als input  voor een volgend NWP. 

 

Het  Deltaprogram m a wordt  volgens de Mem orie van Toelicht ing vooral gebiedsgericht  

ingestoken. Er wordt  daarvoor verwezen naar de gebiedsgerichte program m a’s van het  

MI RT. De AcW pleit  ervoor dat  water een gelij kwaardig onderwerp wordt  in deze 

afweging ten opzichte van bij voorbeeld ruim telij ke ontwikkelingsprojecten of m obiliteit .  

I n de Memorie van Toelicht ing wordt  de mogelij kheid geboden het  MI RT-spelregelkader 

zonodig aan te passen. De Commissie adviseert  dit  voortvarend op te pakken. 

2 .3  Deltacom m issaris 

Conform het  voorstel van de Deltacomm issie wordt  in de Deltawet  de Deltaregisseur  

geïnt roduceerd. De AcW staat  achter de instelling van deze persoon om de bestuurlij ke 

doorzet t ingsmacht  te vergroten. I nm iddels heeft  de Deltaregisseur de status van 

Regeringscommisaris gekregen en de t itel Deltacomm issaris, en is het  Kabinet  tot  een 

benoem ing gekomen. De Commissie vert rouwt  op een voortvarende start  van de 

Deltacom m issaris.  

 

De Com m issie constateert  dat  ten opzichte van het  advies van de Deltacom m issie en de 

kabinetsreact ie daarop de posit ie en signatuur van de Deltacom m issaris in de thans 

voorliggende tekst  is verzwakt . I n het  Voorstel van Wet  kr ijgt  de Deltacom m issaris wel 

taken, m aar niet  de bevoegdheden om  die naar behoren uit  te kunnen voeren. 
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De Deltacommissie 2008 stond een Deltaregisseur voor die onder regie van de Minister-

President  knopen zou kunnen doorhakken, schot ten tussen m inister ies en tussen de 

nat ionale en regionale overheden zou kunnen slechten en vaart  zou zet ten en houden in 

het  waterveiligheid-  en zoetwaterdossier. De AcW om arm t  een dergelij ke aanpak nog 

steeds om dat  er bij  de opstelling en uitvoering van het  Deltaprogramm a vooral behoefte 

is aan doorzet t ingsmacht  en regie.  

 

De Com m issie heeft  begrepen dat  het  Kabinet  naar aanleiding van de advisering door de 

verschillende com m issies, waaronder het  m ondelinge advies van de AcW, heeft  besloten 

dat  er een m andaat regeling kom t  op basis waarvan de Deltacom m issaris bevoegdheden 

van de Minister kan uitoefenen. Bovendien kr ijgt  de Deltacom m issaris de status van 

Regeringscomm issaris. De Com m issie kr ij gt  daarmee de indruk dat  de bevoegdheden 

van de Deltacom m issaris zijn versterkt  ten opzichte van het  concept  Wetsvoorstel van 

augustus 2009. De Commissie waardeert  dat  en adviseert  bij  de uitwerking van de 

mandaat regeling de Deltacommissaris daadwerkelij k doorzet t ingsm acht  te geven. De 

Com m issie adviseert  het  mandaat  van de Deltacomm issaris niet  te beperken tot  

bevoegdheden van de Minister van V&W, maar uit  te breiden met  bevoegdheden van 

alle bewindspersonen die deel uitm aken van de m inister iële stuurgroep. Dat  is van 

belang waar het  gaat  om  integrale projecten die ook integraal bekost igd zullen worden. 

De Com m issie kij kt  uit  naar de verdere uitwerking van de Wet  en het  m andaatbesluit  op 

dit  punt . 

 

De Com m issie adviseert  in de Deltawet  en het  aanstellingsbesluit  een helder 

onderscheid aan te brengen tussen de taken en verantwoordelij kheden van de 

bewindspersoon van Verkeer en Waterstaat  en die van de Deltacomm issaris waar het  

gaat  om  de waterveiligheid en integraal waterbeleid ( incl. zoetwatervoorziening) . Om dat  

de Deltacommissaris juist  wordt  aangesteld voor het  sturen op t ij dige en integrale 

uitvoering van deze projecten is die duidelij kheid niet  alleen van belang voor beide 

genoemde part ijen. Juist  voor andere overheden en derden is het  van groot  belang te 

weten bij  wie ze met  bepaalde vragen terecht  kunnen. 

I n de Deltawet  en onderliggende regelingen moet  het  Kabinet  duidelij k aangeven hoe de 

Deltacommissaris wordt  geposit ioneerd in het  totaal van bestuursorganen. Naast  zijn rol 

ten opzichte van het  Kabinet  en de Tweede Kamer, moet  daarbij  met  name ingegaan 

worden op zijn posit ie ten opzichte van overheden en belanghebbende organisat ies in de 

regio. 

De Com m issie adviseert  te overwegen de adviezen en het  jaarverslag van de 

Deltacommissaris aan het  kabinet  openbaar te laten zijn. Een dergelij ke werkwijze zou 

een kracht ige externe werking kunnen hebben. 

 

De eerste Deltacom m issaris is voor een periode van zeven jaar benoem d. De AcW ziet  

in de periode tot  2020 een accentverschuiving in de taken van de Deltacom m issaris. I n 

de periode 2009-2015 wordt  het  Deltaprogram m a opgestart  en een aanvang gem aakt  

m et  de benodigde onderzoeken. Vanaf 2015 m oet  de Deltacom missaris echt  knopen 

kunnen ( laten)  doorhakken. Alle lopende program m a’s van hoogwaterbescherm ing zijn 

dan afgerond en de uitvoering van het  nieuwe Deltaprogram m a m oet  worden opgestart .  

De planvorm ing van de eerste t ranche (meest  urgente)  projecten is gereed en de 

overstap moet  worden gemaakt  naar regionale uitvoering;  dikwij ls met  nieuwe spelers 

met  andere bevoegdheden. Andere accenten moeten worden gelegd, mede gericht  op 

bestemmingsplanwijzigingen, grondverwerving, onteigening. Noodzakelij k werk voordat  

een paar jaar later de schop echt  in de grond kan. Op dat  moment  zal de 

Deltacom m issaris met  name de partner m oeten zijn van de regionale overheden. 
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Tegelij kert ijd zal hij  moeten bevorderen dat  een tweede t ranche van 

planvorm ingsprojecten in gang wordt  gezet . 

2 .4  Deltafonds 

De Com m issie heeft  in eerdere adviezen steeds gepleit  voor een langere term ijn 

vast legging van m iddelen voor m aatregelen voor de waterveiligheid, om  te voorkom en 

dat  deze steeds opnieuw moeten concurreren m et  ander overheidsbeleid. De Commissie 

is daarom verheugd dat  er een Deltafonds komt  waarin geld wordt  gereserveerd voor de 

uitvoering van het  Deltaprogram m a. Wel heeft  de AcW zorgen over de voeding van het  

Deltafonds. 

 

De Deltacommissie heeft  in haar advies aangegeven dat  voor de uitvoering van het  

Deltaprogramm a tot  2050 een bedrag van 1,2 à 1,6 m iljard euro per jaar nodig is. Dat  

bedrag is ext ra ten opzichte van de budget ten die nu zijn vastgelegd in begrot ingen 

voor het  op orde brengen van de waterker ingen om deze aan de nu geldende normen 

voor waterveiligheid te laten voldoen. Jaarlij kse kosten voor beheer en onderhoud zijn 

daarin niet  opgenomen. 

I n het  aanvullend beleidsakkoord is aangegeven dat  het  Deltafonds m et  tenm inste 1 

m iljard euro per jaar vanaf 2020 wordt  gevoed, teneinde een voortvarende uitvoering 

van het  Deltaprogram m a mogelij k te m aken. Daarin wordt  niet  gesproken van een ext ra 

bedrag ten opzichte van huidige budget ten. De Commissie kr ijgt  daarmee de indruk dat  

het  bedrag van 1 m iljard per jaar voor een substant ieel deel een voortzet t ing is van de 

huidige budget ten voor waterveiligheid van het  m inister ie van V&W. 

I n het  concept  voorstel van wet  wordt  aangegeven dat  ten laste van het  Deltafonds niet  

alleen uitgaven voor aanleg en verbeter ing van werken kom en, m aar ook voor beheer, 

onderhoud en bediening van waterstaatswerken van het  Rij k en voor het  inwinnen, 

bewerken en verspreiden van gegevens. Het  is de Commissie niet  duidelij k geworden 

hoe in het  Deltafonds de budget ten voor deze taken, die niet  tot  het  Deltaprogramm a 

zijn te rekenen, zijn gewaarborgd. Wanneer de voeding van het  Deltafonds tot  1 m iljard 

per jaar beperkt  zou blij ven en beheer en onderhoud ook daaruit  bekost igd moeten 

worden, is er dus van ext ra budget  voor het  uitvoeren van het  Deltaprogramma maar 

zeer beperkt  sprake. 

De Com m issie acht  het  van groot  belang dat  er vanaf 2020 voldoende financiële 

m iddelen beschikbaar zijn om  voortvarend uitvoering te kunnen geven aan het  

Deltaprogramma. Daarom dr ingt  de Commissie erop aan dat  het  Kabinet  snel 

duidelij kheid biedt  over de beschikbare budget ten. 

 

Tót  2020 wordt  het  Deltafonds gevoed met  de huidige budget ten voor waterveiligheid. 

De Commissie vraagt  aandacht  voor de financier ing van benodigde ext ra m aatregelen 

tot  2020. De Commissie acht  het  van belang dat  nieuwe maat regelen, die voortvloeien 

uit  de derde toetsing van de prim aire waterkeringen ( in 2011) , ook uitgevoerd kunnen 

worden om  nieuwe achterstanden in het  onderhoud van de keringen te voorkomen. 

Daarnaast  is het  van belang om  in 2020 goede plannen gereed te hebben zodat  dan 

voortvarend van start  gegaan kan worden met  de uitvoering van het  Deltaprogram m a. 

Voor de benodigde verkenningen, zoals die worden aangekondigd in het  Nat ionaal 

Waterplan, moet  t ij dig geld worden gereserveerd. 

 

De AcW is van m ening dat  het  een goed idee is om  een experimenteerart ikel in de wet  

op te nemen m et  bet rekking tot  integrale bekost iging van maat regelen op het  gebied 

van waterveiligheid, zoetwatervoorziening en daarm ee sam enhangende m aatregelen op 

het  gebied van natuur, m ilieu en ruim telij ke kwaliteit .  De Com m issie staat  achter de 
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voorwaarde dat  daarvoor eerst  addit ionele voeding voor het  Deltafonds vanuit  andere 

sectoren noodzakelij k is. De Com m issie benadrukt  in dit  verband het  grote belang van 

evaluat ie van dit  experimenteerart ikel, waarbij  m oet  worden bezien hoe afwegingen tot  

stand komen binnen deze integrale projecten en hoe de posit ie van waterveiligheid zich 

verhoudt  ten opzichte van andere belangen. 

 

Tenslot te constateert  de Com m issie dat  de wet  het  m ogelij k m aakt  dat  m aat regelen 

buiten Nederland, maar wel binnen Europa, worden bekost igd uit  het  Deltafonds. De 

Com m issie gaat  ervan uit  dat  dit  geoperat ionaliseerd wordt  als bet reffende m aat regelen 

binnen de Europese st roomgebieden. De Com m issie staat  daar achter, m its 

gezamenlij ke inspanningen worden gedaan om  een grensoverschrijdend lange term ijn 

st reefbeeld voor de waterveiligheid op te stellen. Dat  kan in het  kader van de uitvoering 

van de EU Richt lij n Overst rom ingsrisico’s. 
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