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Elsbeth Mensink

Van: Bestuurszaken
Onderwerp: FW: Deltaprogramma 2021 Koersvast werken aan een klimaatbestendig Nederland

 
 

 

Van: info-deltacommissaris [mailto:info@deltacommissaris.nl]  
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 16:03 
Onderwerp: Deltaprogramma 2021 Koersvast werken aan een klimaatbestendig Nederland 
 

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de pdf versie.   

 

Vandaag, op deze anders-dan-anders Prinsjesdag, is Deltaprogramma 2021 door de Minister 
van Infrastructuur en Waterstaat aan de Staten-Generaal aangeboden. Ook het 
Deltaprogramma is dit jaar bijzonder. In het Deltaprogramma 2021 staan de uitkomsten van 
de eerste zesjaarlijkse herijking en de voorstellen voor herijkte deltabeslissingen en 
voorkeursstrategiëen. 
 
U opent DP2021 door hier te klikken. DP2021 is tevens te vinden 
op www.deltaprogramma.nl. 
 
Ik ben er als deltacommissaris trots op dat we gezamenlijk hebben kunnen doorwerken aan 
het nationaal Deltaprogramma, de waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en 
waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting in ons land. Ondanks het COVID19-virus en 
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de daaruitvolgende maatregelen die de wereld momenteel in hun greep houden. 
 
Het Deltaprogramma 2021 laat zien dat de koers die is ingezet de goede is, maar het is nodig 
het werken aan de delta te versnellen en te intensiveren. Opeenvolgende jaren met perioden 
van droogte en hitte en vele hoosbuien bevestigen die noodzaak. Daarnaast is het van 
belang om nu al verder vooruit te kijken, naar de periode na 2050. De wateropgave wordt 
dan alleen maar groter. Dit doen we de komende vijf jaar onder andere in het 
Kennisprogramma Zeespiegelstijging. 
 
Om de doelen van het Deltaprogramma te halen is het nodig dat water onderdeel uitmaakt 
van de ruimtelijke afwegingen over andere opgaven in het fysieke domein. De wateropgaven 
zullen meer sturend moeten zijn en randvoorwaarden aangeven voor de keuzes in de 
ruimtelijke inrichting van Nederland. De partners in het Deltaprogramma willen daarom de 
komende jaren de samenhang tussen de drie Deltaprogramma-opgaven versterken. 
Daarvoor start dit najaar onder meer een verkenning of de huidige (herijkte) 
voorkeursstrategieën doorontwikkeld kunnen worden naar regionale deltastrategieën, waarin 
waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid, ruimtelijke adaptatie en de verbinding met 
andere transities op het nationale niveau in samenhang worden uitgewerkt. 
 
Adviezen deltacommissaris 
Het belang om de waterveiligheid in 2050 op orde te hebben, wil ik nogmaals benadrukken. 
De urgentie neemt toe door het veranderend klimaat, maar ook omdat deze investeringen 
juist nu cruciaal zijn om onze economie te stimuleren en de maatschappij weerbaarder te 
maken. In mijn aanbiedingsbrief bij het Deltaprogramma 2021 heb ik de keringbeheerders 
en alle betrokken partijen opgeroepen om alles op alles te zetten om dit te realiseren. Mijn 
tweede advies is om het werken aan het klimaatbestendig maken van vitale en kwetsbare 
functies te intensiveren. De afgelopen maanden hebben we meer dan ooit ervaren hoe 
belangrijk het is dat onze vitale sectoren zoals de zorg, ICT en energie, gas- en 
drinkwatervoorziening kunnen blijven functioneren tijdens een crisis. 
Tenslotte heb ik het kabinet opgeroepen om te voorkomen dat de COVID19- crisis er toe leidt 
dat het werk aan de delta stagneert door een eventueel gebrek aan financiën. 
 
Ik ben verheugd dat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, in lijn met adviezen bij 
eerdere Deltaprogramma’s, € 200 miljoen beschikbaar stelt voor cofinanciering van 
maatregelen tegen wateroverlast. Bovendien heeft de Minister de intentie om € 100 miljoen 
extra uit het Deltafonds beschikbaar te stellen voor fase 2 van het Deltaprogramma 
Zoetwater. Samen met de toegezegde 75% cofinanciering uit de regio komt het totale 
budget voor fase 2 daarmee op ruim € 800 miljoen. 
 
Nationaal Deltacongres 2020 
Tijdens het Nationaal Deltacongres 2020 op donderdag 12 november kunt u zich laten 
informeren en meepraten over actuele onderwerpen in het Nationaal Deltaprogramma. Voor 
het eerst is het een online congres, live uitgezonden vanuit diverse studio’s in de Jaarbeurs in 
Utrecht. Via een livestream-verbinding kunt u een uitzending van ‘De Delta Draait Door’ 
bijwonen. Aansluitend kunt u deelnemen aan twee rondes met inhoudelijke sessies over 
onder andere droogte, klimaatbestendige woningbouw, Integraal Riviermanagement, 
Ruimtelijke adaptatie & de energietransitie, hittestress en zeespiegelstijging. Begin oktober 
worden de digitale uitnodigingen verstuurd. 
 
Het congres is een coproductie van alle partners in het Deltaprogramma: gemeenten, 
provincies, waterschappen en de rijksoverheid. Tenslotte attendeer ik u graag op de nieuwe 
vormgeving en naambeeld van het nationaal Deltaprogramma dat vandaag eveneens zijn 
vuurdoop beleeft. Het naambeeld geeft nog beter de gezamenlijkheid weer waarin we met de 
gehele deltacommunity werken en kan door alle partners – waar passend binnen of 
aansluitend bij de eigen communicatie – gebruikt worden. 
 
Peter Glas 
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Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma 
   

   
   
   

   

Indien u geen e-mail over het jaarlijkse Deltaprogramma wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via: info@deltacommissaris.nl.    
  

   
   
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  


