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Adviescommissie Water adviseert over Deltawet
De Adviescommissie Water (AcW) vindt het voorstel voor een Deltawet Waterveiligheid en
Zoetwatervoorziening een bondige, robuuste wet, die ruimte biedt voor toekomstige nieuwe
inzichten over klimaatverandering. De Commissie geeft in haar advies aan de Staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat een aantal concrete aanbevelingen voor de Deltawet en de nadere
uitwerking daarvan.
De wet legt de basis voor het Deltaprogramma, het Deltafonds en de aanstelling van de
Deltacommissaris. De Commissie is verheugd met de toegenomen aandacht voor waterveiligheid
en de zoetwatervoorziening en ziet met veel belangstelling uit naar de daadwerkelijke vormgeving
van het Deltaprogramma.
In de Deltawet wordt de Deltacommissaris geïntroduceerd. De AcW staat achter de instelling van
deze persoon die er voor moet zorgen dat waterveiligheid en zoetwatervoorziening ook in de
toekomst worden zekergesteld. Tegelijkertijd wijst de Commissie erop dat de Deltacommissaris dan
ook werkelijk de bevoegdheden moet krijgen die daarvoor nodig zijn. De Commissie adviseert in de
Deltawet en het aanstellingsbesluit van de Deltacommissaris het mandaat van de Deltacommissaris
te versterken, door hem bevoegdheden te geven van alle betrokken bewindspersonen.
De Commissie heeft in eerdere adviezen steeds gepleit voor een langere termijn vastlegging van
middelen voor de financiering van maatregelen voor de waterveiligheid. De Commissie is daarom
verheugd dat er een Deltafonds komt waarin geld wordt gereserveerd voor de uitvoering van het
Deltaprogramma.
Wel heeft de AcW zorgen over de voeding van het Deltafonds. De Commissie heeft de indruk dat
het door het Kabinet toegezegde bedrag van tenminste 1 miljard per jaar vanaf 2020 voor een
substantieel deel een voortzetting is van de huidige budgetten voor waterveiligheid. Dat lijkt niet
voldoende om aan de eerder door de Deltacommissie geschetste uitdagingen het hoofd te bieden.
Gezien het grote belang van waterveiligheid vindt de Commissie het heel belangrijk dat er vanaf
2020 voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om het Deltaprogramma te kunnen uitvoeren.
Daarom dringt de Commissie erop aan dat het Kabinet snel duidelijkheid biedt over de beschikbare
budgetten.
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