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Introductiefilmpje 
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Deltabeslissingen Prinsjesdag 2014 

1. Waterveiligheid 
2. Zoetwaterstrategie 
3. Ruimtelijke adaptatie 

 
4. RijnMaasDelta 
5. IJsselmeergebied 
6. Zand 

 
 

 
  

 Deltaprogramma 2015  

  

 Werk aan de Delta
  

De beslissingen om Nederland 

veilig en leefbaar te houden 

 

 

Alles in het teken van preventie i.p.v. herstel 



Deltabeslissing Zoetwaterstrategie 

Beperken van watertekorten en het 
optimaal benutten van zoetwater 
voor economie, ecologie en 
nutsfunctie 
 
1. Voorzieningenniveau(s) 

 
2. Deltaplan 

 
3. Deltafonds 

 
4. Efficiënt en zuinig watergebruik 



Voorzieningenniveaus 

Beschikbaarheid (bandbreedte) en 
kwaliteit van zoetwater helder en 
voorspelbaar maken voor normale 
en droge situaties.  
 
1. Plan van aanpak 2015 

 
2. Pilots/evaluatie 2018 

 
3. Gereed 2021 



Voorkeursstrategie Zoetwater Zuidwestelijke Delta 

Onderscheid gebieden MET en ZONDER aanvoermogelijkheden 

 



Voorkeurstrategie Zoetwater Zuidwestelijke Delta 

Gebieden MET aanvoermogelijkheden 

• Heeft betrekking op Hollandsch Diep en Haringvliet en daaraan 
gekoppeld het Volkerak-Zoommeer, het enige gebied dat direct 
voor Zeeland van belang is. 

• Naast de ambities t.a.v. robuuste zoetwatervoorziening speelt bij 
het VZM ook de combinatie met compenserende maatregelen 
ingeval van een zoute toekomst van het meer. 

 

Gebieden ZONDER aanvoermogelijkheden 

• Doelstelling gericht op optimaliseren zelfvoorzienendheid met 
inspanningen voor overheid en gebruikers 



Deltaplan 

Gebieden MET aanvoermogelijkheden 

• Inhoudelijke uitwerking op hoofdlijnen 

• Verplaatsing inlaatpunten Overflakkee 

• Doorvoer Roode Vaart t.b.v. West-Brabant en 
Tholen en Sint Philipsland 

• Alternatieve aanvoer Reigersbergsche polder 

• Kosten totaal M€ 170,8 (ong. 2/3 tot 2021), 
waarvan ± 1/3 voor rekening van het rijk. 

 

Gebieden ZONDER aanvoermogelijkheden 

• Inhoudelijke uitwerking op hoofdlijnen. Detaillering 
volgt. 

• Kosten totaal M€ 6, waarvan de helft voor rekening 
van het rijk 



Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen ZWDelta 

Ondertekening in maart 

 

• Afspraken over robuuste toekomstige zoetwatervoorziening 
worden nog eens tussen regio en rijk bevestigd, mede om het 
commitment voor de langere termijn te expliciteren. 

• Vanwege de samenhang voor het gebied rond het Volkerak-
Zoommeer wordt tegelijkertijd een bestuursovereenkomst 
getekend over de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-
Zoommeer. 

• Plaveit weg voor uitvoering van maatregelen tot 2021 en 
biedt houvast voor periode 2021-2028. 



Vragen? 

Nu heeft u de gelegenheid 

 


