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AD VI ES D ELTAW ET
1 . I nleidin g
De St aat ssecret aris van Verkeer en Wat erst aat heeft de Adviescom m issie Wat er om
advies gevraagd over de Delt awet . Daart oe ont ving de AcW het concept voorst el van
Wet en de bij behorende Mem orie van Toelicht ing, versie 25 august us 2009.
De AcW heeft haar bevindingen naar aanleiding van de verst rekt e docum ent en in een
gesprek op 23 sept em ber 2009 aan de st aat ssecret aris overgebracht . Het voorliggende
advies is grot endeels een weergave van dat m ondelinge advies en is op een aant al
punt en aangevuld op basis van act uele ont wikkelingen en nader inzicht .
De AcW heeft reeds eerder geadviseerd over het Kabinet sst andpunt naar aanleiding van
het uit gebracht e advies van de Delt acom m issie 2008 ( AcW- 2008/ 333 d.d. 24 okt ober
2008) , alsm ede over het ont werp Nat ionaal wat erplan ( AcW- 2009/ 256 d.d. 18 j uni
2009) .

2 . Be sch ou w in ge n Com m issie
2 .1 D elt a w e t
De Com m issie const at eert dat dit Voorst el van Wet een kort e, bondige wet bet reft , die
beperkt is t ot het noodzakelij ke. De wet bevat aanvullingen op de Wat erwet en de Wet
I nfrast ruct uurfonds. De Wat erwet wordt uit gebreid m et art ikelen om de realisat ie van
m aat regelen t er bescherm ing t egen overst rom ing en m et het oog op de zorg voor de
zoet wat ervoorziening op de kort e en lange t erm ij n t e kunnen accom m oderen ( Delt awet
wat erveiligheid en zoet wat ervoorziening) . De Com m issie kan zich hier goed in vinden.
Tevens const at eert de Com m issie dat de wet robuust is. De wet houdt rekening m et de
inhoudelij ke dynam iek van de t oekom st ige opgaven en wij zigende exogene
om st andigheden en kan zodoende een t ij d m ee.
Met inst em m ing const at eert de Com m issie dat in het voorliggende concept van de
Delt awet en m et nam e in de Mem orie van Toelicht ing veel aanbevelingen uit eerdere
AcW adviezen zij n overgenom en ( Advies over wat erveiligheid ( 2006) , Advies over het
Kabinet sst andpunt over het advies van de Delt acom m issie ( 2008) , Advies over het
ont werp Nat ionaal Wat erplan ( 2009) ) .
2 .2 D elt a pr ogr a m m a
De Com m issie is verheugd m et de t oegenom en aandacht voor wat erveiligheid en de
zoet wat ervoorziening en ziet uit naar de daadwerkelij ke vorm geving van het
Delt aprogram m a. De AcW onderschrij ft de m ening van de Delt acom m issie ( 2008) dat de
opgaven urgent zij n, m aar de lange t erm ij n bet reffen. Dat bet ekent dat een grot e m at e
van uit houdingsverm ogen nodig is om noodzakelij ke m aat regelen daadwerkelij k
uit gevoerd t e krij gen en het onderwerp wat erveiligheid en zoet wat ervoorziening voor
lange t ij d op de agenda t e 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 Wat erplan een lange t erm ij n visie op de wat erveiligheid wordt opgenom en. I n
het volgende NWP ( 2015) kan deze visie naar de m ening van de Com m issie nog verder
worden verst erkt t en opzicht e van het huidige ont werp ( 2009) . Dan zij n de kort e
t erm ij n m aat regelen ( Ruim t e voor de Rivier, Maaswerken, Zwakke Schakels) im m ers
afgerond, zij n belangrij ke nieuwe inzicht en verkregen bij de derde t oet sing van de
prim aire wat erkeringen, VNK- 2 en Wat erveiligheid 21 e eeuw en zij n de eerst e
onderzoeksresult at en bekend van het Delt aprogram m a.
De relat ie t ussen het Nat ionaal Wat erplan en het Delt aprogram m a is in de Mem orie van
Toelicht ing bij de wet duidelij k uit gewerkt . De Com m issie beveelt daarnaast ook aan om
t oe t e licht en hoe het Delt aprogram m a zich verhoudt t ot de
St room gebiedbeheerplannen, waar in 2015 m aat regelen t er im plem ent at ie van de EU
Richt lij n Overst rom ingsrisico’s deel van zullen uit m aken. Tevens adviseert de Com m issie
aandacht t e best eden aan de relat ie m et de beleidsplannen van provincies en de
beheerplannen van de wat erschappen voor de niet - rij kswat eren.
Maat regelen t en behoeve van de ecologische kwalit eit vallen onder het Delt aprogram m a
voor zover die sam enhangen m et m aat regelen voor wat erveiligheid en/ of
wat erschaarst e. De Com m issie gaat er vanuit dat m aat regelen sec voor de uit voering
van de Kaderricht lij n Wat er niet onder het Delt aprogram m a vallen ( en dus ook niet
worden bekost igd uit het Delt afonds) .
De Com m issie m ist in de Delt awet en de Mem orie van Toelicht ing aandacht voor
t erugblik en evaluat ie van het Delt aprogram m a. De Com m issie is van m ening dat de
Delt acom m issaris j aarlij ks m oet rapport eren over de voort gang in de uit voering van het
Delt aprogram m a. Daarnaast zou er elke 6 j aar een m eer diepgaande evaluat ie van het
result at en van het Delt aprogram m a m oet en plaat svinden door een onafhankelij ke part ij .
De result at en van die evaluat ie dienen als input voor een volgend NWP.
Het Delt aprogram m a wordt volgens de Mem orie van Toelicht ing vooral gebiedsgericht
ingest oken. Er wordt daarvoor verwezen naar de gebiedsgericht e program m a’s van het
MI RT. De AcW pleit ervoor dat wat er een gelij kwaardig onderwerp wordt in deze
afweging t en opzicht e van bij voorbeeld ruim t elij ke ont wikkelingsproj ect en of m obilit eit .
I n de Mem orie van Toelicht ing wordt de m ogelij kheid geboden het MI RT- spelregelkader
zonodig aan t e passen. De Com m issie adviseert dit voort varend op t e pakken.
2 .3 D elt a com m issa r is
Conform het voorst el van de Delt acom m issie wordt in de Delt awet de Delt aregisseur
geïnt roduceerd. De AcW st aat acht er de inst elling van deze persoon om de best uurlij ke
doorzet t ingsm acht t e vergrot en. I nm iddels heeft de Delt aregisseur de st at us van
Regeringscom m isaris gekregen en de t it el Delt acom m issaris, en is het Kabinet t ot een
benoem ing gekom en. De Com m issie vert rouwt op een voort varende st art van de
Delt acom m issaris.
De Com m issie const at eert dat t en opzicht e van het advies van de Delt acom m issie en de
kabinet sreact ie daarop de posit ie en signat uur van de Delt acom m issaris in de t hans
voorliggende t ekst is verzwakt . I n het Voorst el van Wet krij gt de Delt acom m issaris wel
t aken, m aar niet de bevoegdheden om die naar behoren uit t e kunnen voeren.
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De Delt acom m issie 2008 st ond een Delt aregisseur voor die onder regie van de Minist erPresident knopen zou kunnen doorhakken, schot t en t ussen m inist eries en t ussen de
nat ionale en regionale overheden zou kunnen slecht en en vaart zou zet t en en houden in
het wat erveiligheid- en zoet wat erdossier. De AcW om arm t een dergelij ke aanpak nog
st eeds om dat er bij de opst elling en uit voering van het Delt aprogram m a vooral behoeft e
is aan doorzet t ingsm acht 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 beslot en
dat er een m andaat regeling kom t op basis waarvan de Delt acom m issaris bevoegdheden
van de Minist er kan uit oefenen. Bovendien krij gt de Delt acom m issaris de st at us van
Regeringscom m issaris. De Com m issie krij gt daarm ee de indruk dat de bevoegdheden
van de Delt acom m issaris zij n verst erkt t en opzicht e van het concept Wet svoorst el van
august us 2009. De Com m issie waardeert dat en adviseert bij de uit werking van de
m andaat regeling de Delt acom m issaris daadwerkelij k doorzet t ingsm acht t e geven. De
Com m issie adviseert het m andaat van de Delt acom m issaris niet t e beperken t ot
bevoegdheden van de Minist er van V&W, m aar uit t e breiden m et bevoegdheden van
alle bewindspersonen die deel uit m aken van de m inist eriële st uurgroep. Dat is van
belang waar het gaat om int egrale proj ect en die ook int egraal bekost igd zullen worden.
De Com m issie kij kt uit naar de verdere uit werking van de Wet en het m andaat besluit op
dit punt .
De Com m issie adviseert in de Delt awet en het aanst ellingsbesluit een helder
onderscheid aan t e brengen t ussen de t aken en verant woordelij kheden van de
bewindspersoon van Verkeer en Wat erst aat en die van de Delt acom m issaris waar het
gaat om de wat erveiligheid en int egraal wat erbeleid ( incl. zoet wat ervoorziening) . Om dat
de Delt acom m issaris j uist wordt aangest eld voor het st uren op t ij dige en int egrale
uit voering van deze proj ect en is die duidelij kheid niet alleen van belang voor beide
genoem de part ij en. Juist voor andere overheden en derden is het van groot belang t e
wet en bij wie ze m et bepaalde vragen t erecht kunnen.
I n de Delt awet en onderliggende regelingen m oet het Kabinet duidelij k aangeven hoe de
Delt acom m issaris wordt geposit ioneerd in het t ot aal van best uursorganen. Naast zij n rol
t en opzicht e van het Kabinet en de Tweede Kam er, m oet daarbij m et nam e ingegaan
worden op zij n posit ie t en opzicht e van overheden en belanghebbende organisat ies in de
regio.
De Com m issie adviseert t e overwegen de adviezen en het j aarverslag van de
Delt acom m issaris aan het kabinet openbaar t e lat en zij n. Een dergelij ke werkwij ze zou
een kracht ige ext erne werking kunnen hebben.
De eerst e Delt acom m issaris is voor een periode van zeven j aar benoem d. De AcW ziet
in de periode t ot 2020 een accent verschuiving in de t aken van de Delt acom m issaris. I n
de periode 2009- 2015 wordt het Delt aprogram m a opgest art en een aanvang gem aakt
m et de benodigde onderzoeken. Vanaf 2015 m oet de Delt acom m issaris echt knopen
kunnen ( lat en) doorhakken. Alle lopende program m a’s van hoogwat erbescherm ing zij n
dan afgerond en de uit voering van het nieuwe Delt aprogram m a m oet worden opgest art .
De planvorm ing van de eerst e t ranche ( m eest urgent e) proj ect en is gereed en de
overst ap m oet worden gem aakt naar regionale uit voering; dikwij ls m et nieuwe spelers
m et andere bevoegdheden. Andere accent en m oet en worden gelegd, m ede gericht op
best em m ingsplanwij zigingen, grondverwerving, ont eigening. Noodzakelij k werk voordat
een paar j aar lat er de schop echt in de grond kan. Op dat m om ent zal de
Delt acom m issaris m et nam e de part ner m oet en zij n van de regionale overheden.
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Tegelij kert ij d zal hij m oet en bevorderen dat een t weede t ranche van
planvorm ingsproj ect en in gang wordt gezet .
2 .4 D elt a fonds
De Com m issie heeft in eerdere adviezen st eeds gepleit voor een langere t erm ij n
vast legging van m iddelen voor m aat regelen voor de wat erveiligheid, om t e voorkom en
dat deze st eeds opnieuw m oet en concurreren m et ander overheidsbeleid. De Com m issie
is daarom verheugd dat er een Delt afonds kom t waarin geld wordt gereserveerd voor de
uit voering van het Delt aprogram m a. Wel heeft de AcW zorgen over de voeding van het
Delt afonds.
De Delt acom m issie heeft in haar advies aangegeven dat voor de uit voering van het
Delt aprogram m a t ot 2050 een bedrag van 1,2 à 1,6 m ilj ard euro per j aar nodig is. Dat
bedrag is ext ra t en opzicht e van de budget t en die nu zij n vast gelegd in begrot ingen
voor het op orde brengen van de wat erkeringen om deze aan de nu geldende norm en
voor wat erveiligheid t e lat en voldoen. Jaarlij kse kost en voor beheer en onderhoud zij n
daarin niet opgenom en.
I n het aanvullend beleidsakkoord is aangegeven dat het Delt afonds m et t enm inst e 1
m ilj ard euro per j aar vanaf 2020 wordt gevoed, t eneinde een voort varende uit voering
van het Delt aprogram m a m ogelij k t e m aken. Daarin wordt niet gesproken van een ext ra
bedrag t en opzicht e van huidige budget t en. De Com m issie krij gt daarm ee de indruk dat
het bedrag van 1 m ilj ard per j aar voor een subst ant ieel deel een voort zet t ing is van de
huidige budget t en voor wat erveiligheid van het m inist erie van V&W.
I n het concept voorst el van wet wordt aangegeven dat t en last e van het Delt afonds niet
alleen uit gaven voor aanleg en verbet ering van werken kom en, m aar ook voor beheer,
onderhoud en bediening van wat erst aat swerken van het Rij k en voor het inwinnen,
bewerken en verspreiden van gegevens. Het is de Com m issie niet duidelij k geworden
hoe in het Delt afonds de budget t en voor deze t aken, die niet t ot het Delt aprogram m a
zij n t e rekenen, zij n gewaarborgd. Wanneer de voeding van het Delt afonds t ot 1 m ilj ard
per j aar beperkt zou blij ven en beheer en onderhoud ook daaruit bekost igd m oet en
worden, is er dus van ext ra budget voor het uit voeren van het Delt aprogram m a m aar
zeer beperkt sprake.
De Com m issie acht het van groot belang dat er vanaf 2020 voldoende financiële
m iddelen beschikbaar zij n om voort varend uit voering t e kunnen geven aan het
Delt aprogram m a. Daarom dringt de Com m issie erop aan dat het Kabinet snel
duidelij kheid biedt over de beschikbare budget t en.
Tót 2020 wordt het Delt afonds gevoed m et de huidige budget t en voor wat erveiligheid.
De Com m issie vraagt aandacht voor de financiering van benodigde ext ra m aat regelen
t ot 2020. De Com m issie acht het van belang dat nieuwe m aat regelen, die voort vloeien
uit de derde t oet sing van de prim aire wat erkeringen ( in 2011) , ook uit gevoerd kunnen
worden om nieuwe acht erst anden in het onderhoud van de keringen t e voorkom en.
Daarnaast is het van belang om in 2020 goede plannen gereed t e hebben zodat dan
voort varend van st art gegaan kan worden m et de uit voering van het Delt aprogram m a.
Voor de benodigde verkenningen, zoals die worden aangekondigd in het Nat ionaal
Wat erplan, m oet t ij dig geld worden gereserveerd.
De AcW is van m ening dat het een goed idee is om een experim ent eerart ikel in de wet
op t e nem en m et bet rekking t ot int egrale bekost iging van m aat regelen op het gebied
van wat erveiligheid, zoet wat ervoorziening en daarm ee sam enhangende m aat regelen op
het gebied van nat uur, m ilieu en ruim t elij ke kwalit eit . De Com m issie st aat acht er de
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voorwaarde dat daarvoor eerst addit ionele voeding voor het Delt afonds vanuit andere
sect oren noodzakelij k is. De Com m issie benadrukt in dit verband het grot e belang van
evaluat ie van dit experim ent eerart ikel, waarbij m oet worden bezien hoe afwegingen t ot
st and kom en binnen deze int egrale proj ect en en hoe de posit ie van wat erveiligheid zich
verhoudt t en opzicht e van andere belangen.
Tenslot t e const at eert de Com m issie dat de wet het m ogelij k m aakt dat m aat regelen
buit en Nederland, m aar wel binnen Europa, worden bekost igd uit het Delt afonds. De
Com m issie gaat ervan uit dat dit geoperat ionaliseerd wordt als bet reffende m aat regelen
binnen de Europese st room gebieden. De Com m issie st aat daar acht er, m it s
gezam enlij ke inspanningen worden gedaan om een grensoverschrij dend lange t erm ij n
st reefbeeld voor de wat erveiligheid op t e st ellen. Dat kan in het kader van de uit voering
van de EU Richt lij n Overst rom ingsrisico’s.

