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Deltaprogramma 2020
Doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid

Vandaag heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Deltaprogramma 2020 aan de Staten-Generaal 
aangeboden. In de reeks jaarlijkse Deltaprogramma’s is dit de tiende op rij, maar het is het eerste Deltaprogramma 
waarvoor ik in mijn rol als deltacommissaris een voorstel heb mogen doen aan het kabinet.

U opent DP2020 door hier te klikken. DP2020 is tevens te vinden op www.deltacommissaris.nl.

In het DP2020 kunt u lezen dat de geplande maatregelen voor waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie 
op schema liggen. Nederland kreeg het afgelopen jaar te maken met extreme weersomstandigheden. Na 
een ongebruikelijk lange droogteperiode in de zomer van 2018, kampten de Hoge Zandgronden afgelopen 
zomermaanden opnieuw met forse neerslagtekorten. Ook sneuvelde het nationaal hitterecord uit 1944. Deze 
droogte benadrukte nogmaals dat we moeten blijven werken aan onze zoetwatervoorziening en onderstreept de 
urgentie van het Deltaplan Zoetwater, waarvoor fase 2 wordt voorbereid. 

Het hoogwaterbeschermingsprogramma werkt met nog meer focus aan de noodzakelijke dijkversterkingen, en de 
beoordelingen van de primaire waterkeringen zijn in volle gang. De innovaties die het HWBP verkent leveren al 
miljoenen aan besparingen op voor de geprogrammeerde dijkversterkingen. Voor vrijwel alle gemeenten is met 
de stresstest de kwetsbaarheid voor extreem weer in beeld gebracht als onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijke 
adaptatie. Het aantal overheden dat aan de slag is met risicodialogen en het opstellen van een uitvoeringsagenda 
groeit. 

Advies deltacommissaris
Om voorbereid te zijn op toenemende wateroverlast, droogte, hitte en het beperken van de effecten van een 
eventuele overstroming moet klimaatadaptief en waterrobuust bouwen en ontwikkelen het ‘nieuwe normaal’ worden. 
Om deze ambitie waar te kunnen maken is het van belang dat overheden zelf het goede voorbeeld geven én 
bevorderden dat ook burgers en het bedrijfsleven hun aandeel gaan leveren. 
Ik hecht eraan dat bij de ruimtelijke ordening op alle schaalniveaus water als ordenend principe wordt gehanteerd. 
Daarom heb ik het kabinet geadviseerd om de doelen en gezamenlijke opgaven voor het Deltaprogramma integraal 
door te laten werken in de samenwerkingsafspraken met de medeoverheden op basis van de definitieve Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI) en deze ook gebiedsgericht uit te werken in de beoogde Omgevingsagenda’s. Het kabinet 
heeft dit advies overgenomen. 

Zesjaarlijkse herijking en Kennisprogramma Zeespiegelstijging
Naast doen wat op korte termijn nodig is, moeten we onze blik ook op de toekomst blijven richten. Dit tiende 
Deltaprogramma laat zien dat de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën van Deltaprogramma 2015 (DP2015) 
robuust zijn tot 2050 en nog steeds de goede weg beschrijven. Wel blijkt uit de eerste aanzet voor de zesjaarlijkse 
herijking – die in 2021 gereed is – dat beperkte aanpassingen nodig zijn. Om op de goede weg te blijven, is 
het bovendien cruciaal aan de delta te blijven werken en de maatregelen uit de deltaplannen Waterveiligheid, 
Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie voortvarend uit te voeren. Door de nieuwe inzichten in mogelijk versnelde 
zeespiegelstijging nemen onzekerheden over maatregelen na 2050 toe. Dat vraagt om onderzoek naar wat op korte 
termijn nodig is om opties voor de lange termijn open te houden. Om beter zicht te krijgen op het tempo waarin de 
zeespiegelstijging zich na 2050 ontwikkelt, start het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.

Nationaal Deltacongres 2019
Het Nationaal Deltacongres 2019 op donderdag 14 november in Goes staat geheel in het teken van
‘Doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid’. Het Tiende Nationaal Deltacongres is een coproductie van 
alle partners in het Deltaprogramma: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen. Aanmelden kan via:  
https://www.deltacommissaris.nl/nationaaldeltacongres/tiende-nationaal-deltacongres-2019.

Ik hoop u daar te ontmoeten.

Peter Glas
Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma
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