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VOORSTEL EXPERTMEETING DELTAPROGRAMMA  
Met het oog op de uitwerking van de termijnagenda van RGW zet ik mijn ideeën op papier over een 
Expertmeeting Deltaprogramma, juist omdat het idee van zo’n expertmeeting nu net geschrapt is. 
Gelukkig is tegelijk een ‘jaarlijkse waterdag met maatschappelijke partners’ toegevoegd. Hieronder 
geef ik een voorzet voor de invulling van zo’n waterdag. 
 
Ik bewaar goede herinneringen aan de expertmeeting over de Kaderrichtlijn Water die we vorig 
najaar hebben gehad, waarbij ook bestuursleden van de drie waterschappen aanwezig waren. Juist 
de combinatie van statenleden, waterschapsbestuurders en belangenbehartigers met kennis over 
het waterbeheer leverde een uiterst nuttige bijeenkomst op. Ik pleit ervoor om vergelijkbare sessies 
te organiseren rond de politieke keuzes die we in het kader van het Deltaprogramma moeten maken. 
 
In het kader van het Deltaprogramma zijn we als provincie Utrecht betrokken bij allerlei projecten 
rond waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Als het gaat om waterveiligheid is het project 
Grebbedijk-Deltadijk het meest in het oog springende project, als het gaat om de 
zoetwatervoorziening gaat het om de zoetwateraanvoer via de Hollandse IJssel naar het Groene 
Hart. We moeten binnenkort een keus maken tussen de opwaardering van de kleinschalige 
wateraanvoer (KWA+) en het creëren van een permanente oostelijke aanvoer (POA). Beide opties 
geven allerlei meekoppelkansen voor provinciale belangen als natuurontwikkeling en recreatie. 
 
PS krijgen eenmaal per jaar een rapportage over de stand van zaken rond alle projecten van het 
Deltaprogramma. We krijgen deze rapportages steevast ter kennisname, niet ter bespreking. Ik heb 
nu al twee keer deze jaarrapportage ter bespreking gevraagd, maar beide keren is mijn verzoek niet 
gehonoreerd. Dat is  jammer, want op het Deltacongres hoorde ik dat de lokale overheden op dit vlak  
wel degelijk toe zijn aan keuzes en dat er langzamerhand wel degelijk opties afvallen. 
 
Het officiële Utrechtse beleid is dat we alle opties open houden en daarmee dus ook alle 
mogelijkheden voor meekoppelkansen. Maar ik vraag me af of dat klopt als het gaat om de 
zoetwatervoorziening via de Hollandse IJssel. Op het Deltacongres hoorde ik dat het proces van ‘fact 
finding’ bijna is afgerond en dat de lokale overheden eind januari 2017 toe zijn aan het maken van 
een politieke keus. 
 
We moeten binnenkort kiezen tussen de optie van het vergroten van de kleinschalige wateraanvoer 
(KWA+) en het creëren van een permanente oostelijke aanvoer (POA). Ik ben benieuwd naar de voor- 
en nadelen van deze twee opties en naar de bijbehorende meekoppelkansen. 
 
Tijdens de RGW vergadering van december heb ik bij de behandeling van de PRS en bij de 
behandeling van de Natuurvisie gevraagd naar de visie van ons college op dit punt. Maar bij beide 
agendapunten kregen de gedeputeerden zoveel vragen dat mijn vraag over het Deltaprogramma 
ondergesneeuwd raakte. Daarom wil ik dolgraag een speciale expertmeeting over deze keuze 
organiseren. 
 
Ik heb gemerkt dat dit onderwerp tot nu toe eveneens ontbrak op bestuursvergaderingen van het 
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Daarom wil ik voor de expertmeeting graag samenwerken 
met de waterschapsbestuurders. 
 
Als de formule van een gezamenlijke expertmeeting met waterschapsbestuurders opnieuw bevalt, 
zouden we te zijner tijd een vergelijkbare expertmeeting kunnen organiseren met de 
waterschapsbestuurders van Vallei en Veluwe over het project Grebbedijk-Deltadijk, zodra daar 
politieke keuzes moeten worden gemaakt, die invloed hebben op de meekoppelkansen. 
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