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Onderwerp Statenbrief: Betekenis Deltaprogramma 2015 voor de provincie Utrecht 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Via het Deltaprogramma is sinds het advies van de Commissie Veerman uit 2008 stap voor stap toegewerkt naar 
deltabeslissingen en voorkeursstrategieën over waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Dit proces 
nadert nu zijn afronding met de definitieve voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën. Deze 
staan in het Deltaprogramma 2015, dat op Prinsjesdag 2014 als bijstuk bij de Rijksbegroting en het Deltafonds is 
vrijgegeven.  
De Statencommissie RGW wordt jaarlijks geïnformeerd over de betekenis van het jaarlijkse Deltaprogramma voor 
de provincie Utrecht. Bijgevoegd is hiertoe de notitie ´Betekenis van het Deltaprogramma 2015 voor de provincie 
Utrecht´. 
 
Aanleiding 
Op Prinsjesdag jl. is het Deltaprogramma 2015 als bijlage bij de Rijksbegroting vrijgegeven. 
 
Voorgeschiedenis 

Sinds het uitkomen van het eerste Deltaprogramma in het najaar 2010 wordt de Statencommissie RGW jaarlijks 
via een notitie geïnformeerd over de betekenis van het jaarlijkse Deltaprogramma voor de provincie Utrecht. 
 
Essentie / samenvatting: 
Op Prinsjesdag is het Deltaprogramma 2015 vrijgekomen, evenals een tussentijdse wijziging van het Nationaal 
Waterplan. Hierin staan de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën over waterveiligheid, zoetwater en 
ruimtelijke adaptatie centraal.  In bijgevoegde notitie wordt ingegaan op de betekenis hiervan voor de provincie 
Utrecht. De Utrechtse dijken langs de Neder-Rijn en Lek krijgen een hogere waterveiligheidsnorm, passend bij 
het aantal mensen en economische waarden achter de dijken. Grootschalige dijkversterking van C-kering langs 
de gekanaliseerde Hollandse IJssel is niet meer nodig. De Kleinschalige Wateraanvoer vanaf de Lek en het 
Amsterdam-Rijnkanaal naar West-Nederland wordt vergroot vanwege droogteperioden. De provincies gaan het 
initiatief nemen om tot voorzieningenniveaus m.b.t. zoetwater voor regionale watersystemen te komen. En de 
overheden gaan meer acties ondernemen t.a.v. de rampenbeheersing bij overstromingen, overstromingsrobuust 
inrichten en de klimaatbestendige stad (mede vanwege wateroverlast en watertekort). 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Via het Deltaprogramma is toegewerkt naar vijf deltabeslissingen, die in de provincie Utrecht zullen leiden tot de 
verbetering van de waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Het accent verschuift nu naar de uitwerking en de 



 

  

uitvoering van de waterveiligheids- en zoetwatermaatregelen. Deze zullen mede op het grondgebied van de 
provincie Utrecht worden gerealiseerd. 
 
Financiële consequenties 

Als uitwerking van het Deltaprogramma zullen er in de provincie Utrecht veel investeringen plaatsvinden. Via het 
Deltafonds zullen de dijkversterkingen aan de Neder-Rijn en Lek en de opschaling van de Kleinschalige 
wateraanvoer grotendeels gefinancierd worden. Ook zullen investeringen plaatsvinden voor de ontwikkeling van 
het voorzieningenniveau, lokale maatregelen in het veld etc. De bijdrage van de provincie Utrecht aan deze 
werkzaamheden is relatief beperkt en wordt gefinancierd uit de lopende begrotingsposten. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Eind 2014: beleidsmatige verankering van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën in een tussentijdse 
wijziging van het Nationaal Waterplan; 
September 2015: uitkomen Deltaprogramma 2016;  
December 2015: verankering van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën in het provinciale Bodem-, Water- 
en Milieuplan. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


