
Factsheet Deltaprogramma

Wat is het?
In 2008 heeft de Deltacommissie onder leiding van Veerman de waterveiligheid van Nederland beschouwd. 

Één van de adviezen was het oprichten van het Deltaprogramma waarin samenhangend naar het Neder-

landse waterbeheer werd gekeken. In 2010 is hiermee gestart, onder leiding van de Deltacommissaris: Wim 

Kuiken. In drie nationale en zes gebiedsgerichte deelprogramma’s is door de overheden in gezamenlijkheid 

toegewerkt naar zes Deltabeslissingen en voorkeursstrategieën die in belangrijke mate structurerend zullen 

zijn voor het waterbeheer in de komende decennia. Een uitgebreide toelichting van de Deltabeslissingen is 

te vinden op www.deltacommissaris.nl.

Waarom is het belangrijk?
In het Deltaprogramma 2015 zijn de deltabeslissingen voorgesteld die worden vastgelegd in het Nationaal 

Waterplan. De maatregelen die volgen uit deze beslissingen zullen veelal op gemeentelijk grondgebied hun 

uitwerking krijgen. Ook kan het gevolgen hebben hoe gemeenten hun ruimtelijke ontwikkelingsproces-

sen vorm geven. Het is dus belangrijk dat het gemeentelijk perspectief duidelijk over het voetlicht gebracht 

blijft wordt zodat beleidskeuzes goed aansluiten op de gemeentelijke praktijk. Wij zullen hier ook aandacht 

voor blijven vragen voor de borging van een integrale aanpak en de betrokkenheid van gemeenten bij keu-

ze voor maatregelen en strategiën. Wij hechten eraan dat uiterlijk eind 2014 de nieuwe governancestruc-

tuur helder in beeld is.

Om de afspraken uit het Deltaprogramma te bekrachtigen is door de overheden afgesproken de bestuurs-

overeenkomst Deltaprogramma te ondertekenen. Hiermee onderstrepen het Rijk en de koepels de intentie 

gezamenlijk uitvoering te geven aan het Deltaprogramma.  De beleidsmatige verankering, uitwerking en 

uitvoering van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën is namelijk een verantwoordelijkheid van alle 

betrokken overheden. Deze bestuursovereenkomst is een aanvulling op het Bestuursakkoord Water dat wij 

in april 2011 hebben gesloten. Gemeenten zijn op ambtelijk en bestuurlijk niveau nauw betrokken geweest 
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bij de totstandkoming van het Deltaprogramma. VNG onderkent het belang van een integrale aanpak van de 

wateropgaven in Nederland. Met een bestuursakkoord spreken we af om uitvoering te geven aan de deltabeslis-

singen. Zo werken we gezamenlijk aan een toekomstbestendig Nederland waarbij ruimtelijke en wateropgaven 

in samenhang opgepakt worden.

Voor gemeenten is de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie het meest van belang. Hierin worden perspectieven 

gegeven over de klimaatbestendige aanpak van stedelijk waterbeheer. Het vele werk dat gemeenten op dit ge-

bied al doen wordt niet overal herkend en erkend als klimaatadaptatie. Zo is in de gemeentelijke rioleringsplan-

nen het beleid vastgelegd voor omgaan met hemelwater en grondwater. Hemelwater wordt in toenemende mate 

bovengronds geborgen of afgevoerd via bijvoorbeeld wadi’s, groenstroken en daarvoor ingerichte wegen. Dat is 

een kosteneffectieve aanpak die ook bijdraagt aan een integrale benadering van groen, wegen en riolering en 

helpt bij het beperken van hitte. Investeringen in het stedelijk waterbeheer worden gebaseerd  op de klimaatsce-

nario’s van het KNMI en gaan over integrale oplossingen voor wateroverlast, hittestress en leefbaarheid. Samen 

met de instrumenten uit het Deltaprogramma, zoals de klimaatscan, zetten we ons in om in de komende periode 

dit werk wat meer gestructureerd op te pakken en het beleid voor klimaatadaptatie, stedelijk waterbeheer, groen 

en wegen gezamenlijk op te pakken en de benodigde werkzaamheden slim te koppelen. 

Bestuursovereenkomst Deltaprogramma: 
De gemeenten zijn door middel van een ledenpeiling in juli-augustus 2014 om advies gevraagd over de onder-

tekening van deze bestuursovereenkomst. Ruim 88% van de reacties steunt het voornemen om de bestuursover-

eenkomst te ondertekenen. In de peiling zijn wel enkele aandachtspunten benoemd voor de uitvoering en het 

verdere traject van het Deltaprogramma. De bestuursovereenkomst is op Prinsjesdag 2014 ondertekend door 

mevrouw Adema, voorzitter van de VNG commissie water. Eind dit jaar zal de deltacommissaris met de koepels in 

overleg treden over de gewenste governance van het Deltaprogramma. De huidige structuur, met zes regionale 

stuurgroepen en drie nationale stuurgroepen per deelprogramma en een overkoepelende landelijke stuurgroep 

zal waar gewenst worden aangepast. De aandachtspunten zullen hierin worden meegenomen

Deltabeslissingen op hoofdlijnen: 
Waterveiligheid: Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen voor het (stedelijk) waterbeheer. De rivierafvoeren 

worden extremer, met meer variatie in de waterpeilen: zowel hoger als lager dan we nu gewend zijn. Nieuwe 

kennis over het bezwijken van dijken en overstromingsverloop achter de dijken vraagt om een herbezinning van 

de huidige aanpak van waterveiligheid. Door nieuwe veiligheidsnormen voor de waterkeringen is Nederland 

beter beschermd tegen overstromingen.Daarbij speelt niet alleen de kans dat het water over de dijk komt een 

rol, maar uitdrukkelijk ook de gevolgen voor inwoners en economie. In plaats van verschillende veiligheidsnor-

men voor verschillende delen van ons land, kan iedereen achter de dijken in de toekomst rekenen op een gelijk 

beschermingsniveau van tenminste 1 op 100.000. Dat betekent dat de jaarlijkse kans om te overlijden als gevolg 

van een overstroming nergens groter is dan 0,001%. Op plekken waar veel slachtoffers kunnen vallen en veel 

schade ontstaat, wordt geïnvesteerd in extra bescherming. Vooral in het Rivierengebied wordt flink geïnvesteerd. 

Het Deltaprogramma 2015 geeft ruim 200 dijkvakken nieuwe normen. De nieuwe normen worden verankerd in 

de wet.

In het nieuwe waterveiligheidsbeleid krijgen ruimtelijke ordening en calamiteitenbeheersing meer dan voorheen 

een rol. Dit wordt door gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk onder andere uitgewerkt in het Delta-

programma. Het wordt voor gemeenten nog belangrijker het waterbelang gelijkwaardig en vroegtijdig mee te 

wegen door vroegtijdig contact met de waterbeheerder. Dit vraagt om een actieve betrokkenheid en uitwisseling 

van en tussen planologie, gebiedsinrichting en waterbeheer.

Zoetwatervoorziening: De zoetwatervoorziening is in Nederland altijd als zekerheid gezien. Klimaatverande-

ring zorgt voor langere perioden van droogte en meer regionale verschillen in wateraanbod en -behoefte. Een 

beleidswijziging is nodig om ook in de toekomst aan de waterbehoeften te kunnen voldoen. Een betere zoetwa-

tervoorziening is nodig om ons te wapenen tegen verzilting en langere perioden van droogte. Rijk, provincies, ge-

meenten en waterschappen maken afspraken om tekorten aan zoetwater als drinkwater, voor landbouw, natuur, 
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nutsfuncties en economie te voorkomen en zoetwater efficiënter te gebruiken. Er komt een nieuwe aanpak voor 

hoge gebieden, zoals de Peel en gebieden die dreigen te verzilten, zoals delen van Zuid-West Nederland. Daar-

voor investeren Rijk en regio de komende jaren ruim 450 miljoen euro in de zoetwatervoorziening. Voor de lange 

termijn wordt de locatiekeuze van verschillende soorten landgebruik belangrijker.

Ruimtelijke inrichting: Klimaatbestendigheid raakt aan de kerntaken van gemeenten op het gebied van ruimte-

lijke ordening en waterbeheer, maar zoekt ook nadrukkelijk naar slimme oplossingen op het gebied van volks-

gezondheid (bijvoorbeeld een hitteplan), communicatie en burgerparticipatie en calamiteitenbeheersing. Alle 

overheden hebben met de Bestuursovereenkomst Deltaprogramma de afspraak gemaakt om steden en dorpen 

waterbestendig in te richten en het water waar nodig de ruimte te geven. Dat kan bijvoorbeeld door het opvan-

gen van water op waterpleinen, drijvende woningen, meer groen of verplaatsing van vitale infrastructuur. In 2050 

moet heel Nederland meer klimaatbestendig zijn ingericht. In het Deltaprogramma is hiervoor een klimaatscan 

uitgewerkt waarmee gemeenten in kaart kunnen brengen waar de kansen liggen voor een klimaatbestendige 

inrichting.  Gemeenten hebben specifieke kennis van integrale gebiedsontwikkeling en stedelijk waterbeheer. Ze 

spelen hierdoor een belangrijke rol in het verbeteren van de relatie tussen water, klimaat en ruimtelijke ordening. 

Als geen ander zijn zij in staat samenhang in verschillende opgaven te onderkennen, in beeld te brengen en te 

benutten. Ook als het gaat om opgaven die gerelateerd kunnen zijn aan waterbeheer, zoals funderingsproblema-

tiek.

Er komen verschillende (maatschappelijke) opgaven op gemeenten af, en de financieringsruimte wordt minder. 

Door slim maatregelen met elkaar te koppelen (in tijd, maar ook in functie) komen kansen in beeld voor samen-

werking, innovatieve oplossingen. Slim (tijdelijk) grondgebruik zoals tijdelijke natuur kunnen kosten zo laag 

mogelijk gehouden worden en overlast voor de burger zoveel mogelijk vermeden. Dit biedt mogelijkheden voor 

recreatie en natuurbeleving. Als natuur op braakliggende terreinen haar gang kan gaan ervaren mensen eerder 

en vaker groen. 

Rijn-Maasdelta: het gebied waar Rijn en Maas uitmonden in de Noordzee, met de haven van Rotterdam en de 

vele steden eromheen, krijgt een betere bescherming. Een van de kwetsbaarste plekken van Nederland, waar veel 

mensen wonen en veel geld wordt verdiend, krijgt sterkere dijken en een waterbestendigere ruimtelijke inrich-

ting. Het Deltaprogramma onderzoekt of de capaciteit van de rivieren omhoog moet en verhogen de effectiviteit 

van de Maeslantkering als belangrijkste zeewering in het gebied.

IJsselmeergebied: door een flexibel waterpeil in het IJsselmeer kan er meer zoetwater vast gehouden worden en 

is de voorraad beter te benutten. Pompen in de Afsluitdijk zorgen dat het water wanneer nodig goed afgevoerd 

kan worden. De oevers van het IJsselmeer moeten ingericht zijn op een flexibel  waterpeil.

Daarnaast is in het Deltaprogramma de strategische beslissing Zand genomen: Zandsuppleties houden de kustlijn 

op zijn plek en zo wordt de economie van de kustplaatsen versterkt.

Meer informatie
• Lbr.10/065  - Gemeenten en het Deltaprogramma (10 juni 2010) 

http://www.vng.nl/brieven/gemeenten-en-het-deltaprogramma 

• Uitgebreide informatie over de inbreng aan de Tweede Kamer (25 juni 2009, pdf) 

http://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Milieu/Water%20en%20riolering/Schriftelijke_reactie_

VNG_%20op%20nationaal%20waterplan_en_deltaplan_%20ronde_tafel_25_juni_2009_def_20090618_.pdf 

• http://www.vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/water-en-riolering/nieuws/bestuursovereenkomst-

deltaprogramma-getekend

• Deltacommissie (advies, film bij het advies, samenvatting) http://www.deltacommissie.com/ 

• www.deltacommissaris.nl 
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