
Het nationale Deltaprogramma omvat negen deelprogramma’s.  

Vijf deelprogramma’s bereiden een beslissing voor die essentieel  

is voor de toekomst van onze delta. Deze richtinggevende ‘delta-

beslissingen’ over de veiligheid en de watervoorziening van de 21e 

eeuw worden voorgelegd aan het kabinet door de deltacommissaris. 

Het gaat om de volgende ‘deltabeslissingen’:

Principebesluit Normering in 2011 (Deltaprogramma Veiligheid);

Deltabesluit Rijnmond open – dicht in 2014  

(Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden);

Deltabesluit Zoetwatervoorziening in 2014  

(Deltaprogramma Zoetwater);

Deltabesluit IJsselmeergebied in 2014  

(Deltaprogramma IJsselmeergebied);

Deltabesluit Nieuwbouw en Herstructurering in 2014/15 

(Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering).

Welke consequenties kunnen deze ‘deltabeslissingen’ hebben voor 

het rivierengebied en daarmee voor het Deltaprogramma Rivieren?

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden:  
Rijnmond open/dicht
In 2014 wordt een voorstel gedaan voor de bescherming van de 

Rijn-/Maasdelta op de lange termijn. Dit verstedelijkte gebied 

kenmerkt zich door een groot inwonerstal en een groot geïnves-

teerd vermogen. 

Mogelijke consequentie voor Deltaprogramma Rivieren

Wanneer gekozen wordt voor een afsluitbare Rijnmond zal dit 

natuurlijk consequenties hebben voor de afvoer van het rivierwater. 

De waterstanden in de Waal en Merwedes zullen worden opge-

stuwd, waardoor een extra opgave ontstaat voor het 

Deltaprogramma Rivieren.

Deltaprogramma IJsselmeergebied: lange termijn 
peilbeheer IJsselmeer
In 2014 wordt voor het IJsselmeer een voorstel gedaan over het 

peilbeheer op de lange termijn, gericht op zoetwatervoorziening in 

Nederland en op de veiligheidsopgave in het gebied. Het peilbeheer 

is gekoppeld aan rivieren (Zwarte Water en IJssel) en de Wadden, en 

aan een groot gebied dat voor zoet water aWankelijk is van het 

IJsselmeer. 

Mogelijke consequentie voor Deltaprogramma Rivieren

De keuze voor een hoger waterpeil op het IJsselmeer heeX ook 

gevolgen voor waterstanden en afvoermogelijkheden op delen  

van de IJssel. Hierdoor kan een extra opgave ontstaan voor 

Deltaprogramma Rivieren. 
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Deltaprogramma Veiligheid: nieuwe veiligheidsnormen 
In 2011 stelt de minister van Infrastructuur en Milieu een principe-

beslissing voor over de actualisering van de veiligheidsnormen voor 

primaire water keringen. Deze normen bepalen het veiligheids-

niveau in Nederland en zijn kaderstellend voor de maatregelen in de 

deelprogramma’s. Het is daarom van belang een principebeslissing 

in 2011 te nemen zodat plannen voor maatregelen in verschillende 

deelprogramma’s mede hierop gebaseerd kunnen worden. Na 2011 

worden de principenormen vertaald op hun effecten in gebieden. 

Mogelijke consequentie voor Deltaprogramma Rivieren

Nieuwe, hogere veiligheidsnormen kunnen leiden tot extra aanpas-

singen in het rivierengebied of versnelde uitvoering van maatregelen.

Deltaprogramma Zoetwatervoorziening: lange termijn 
zoetwatervoorziening
In 2014 wordt een voorstel gedaan over een voorkeursstrategie voor 

de watervoorziening in Nederland voor de lange termijn inclusief 

infrastructurele maatregelen. Mogelijke vragen hierbij zijn: 

In hoeverre kan de regio dit zelf oppakken? 

Hoe bieden we weerstand tegen het oprukkende zoute water?

Moeten we ons grondgebruik aanpassen en/of ons zoet water 

beprijzen? 

Mogelijke consequentie voor Deltaprogramma Rivieren

Het waarborgen van voldoende beschikbaarheid van zoetwater in de 

toekomst kan vragen om aanpassingen in het rivierengebied.

Deltaprogramma Nieuwbouw en herstructurering: 
Waterveilige stedenbouwkundige (her)ontwikkeling
Eind 2013 worden concrete voorstellen gedaan voor generieke en 

gebiedsgerichte randvoorwaarden en instrumenten voor de (her)

ontwikkeling van bebouwd gebied. De voorstellen hebben 

betrekking op het beheersen van de risico’s van waterveiligheid, 

wateroverlast, droogte en verzilting bij nieuwbouwactiviteiten en 

herinrichting van het bebouwde gebied. Ook het omgaan met de 

effecten van bodemdaling, de bijzondere eigenschappen van veen- en 

kleigebieden en het voorkomen van hi_estress komen aan de orde. 

Mogelijke consequentie voor Deltaprogramma Rivieren

Nieuwe regels voor stedenbouwkundige (her-)ontwikkeling van 

gebieden (binnen dijkringen en rivierbed) kunnen voor 

Deltaprogramma Rivieren een rol spelen bij het bepalen van een 

voorkeurstrategie om de waterveiligheidsopgave integraal op te 

lossen.

Negen deltaprogramma’s in beeld
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