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Inbreng SP

Algemeen
De leden van de SP-fractie hebben met kritische belangstelling kennis genomen van het 
wetsvoorstel Deltawet. Zij onderschrijven de noodzaak om de organisatie en 
financiering van de waterveiligheid,de watervoorziening en de bestrijding van 
wateroverlast te verankeren in een wet. Ook spreken zij hun waardering uit dat het 
wetsvoorstel een aantal aanpalende thema’s op het gebied van klimaatadaptatie heeft 
meegenomen, zij het dat dit op een halfslachtige manier gebeurd is. Bovendien wordt 
voor mitigatiemaatregelen –die zich richten op de oorzaak van de klimaatverandering-
in het geheel geen wettelijk kader voorgesteld.
Is de regering bereid om het wetsvoorstel op het punt van mitigatie alsnog uit te 
breiden? Zo nee, hoe denkt de regering dan te verzekeren dat het mitigatieprogramma, 
zoals ingezet met Schoon en Zuinig ook op lange termijn wordt doorgezet? Kan een 
overzicht worden gegeven van de wijze waarop andere EU-lidstaten die voorop lopen 
met hun energie- en klimaatbeleid financiering en organisatie geregeld hebben? 

Deltacommissaris
Kan de regering een toelichting geven of -en zo ja: welke- bevoegdheden de 
Deltacommissaris zal krijgen ten aanzien van het Nationaal Waterplan?
kan de regering aangeven of zij aanbeveling 4 van het advies van de Raad voor Verkeer 
en Waterstaat (juni 2009) overneemt? Zo ja, moet dat niet expliciet tot uitdrukking 
komen in de formulering van het wetsvoorstel?

Deltaprogramma
Waarom is er niet voor gekozen om het Hoogwaterbeschermingsprogramma te 
integreren in het Deltaprogramma, terwijl de financiering in de toekomst wel via het 
Deltafonds geregeld wordt?
In het jaarlijks te actualiseren Deltaprogramma wordt onderscheid gemaakt tussen de 
maatregelen die binnen zes jaar zullen worden uitgevoerd en maatregelen die zijn 
voorzien binnen een termijn van 12 jaar. De leden van de SP-fractie vinden dit geen 
indeling die logisch aansluit bij de ontwikkelcyclus van grote infrastructurele projecten. 
Waarom wordt hier niet aangesloten bij de systematiek van het MIRT  (onderzoek-
verkenning-planstudie-realisatie-beheer&onderhoud)?

Deltafonds
Tijdens de hoorzitting over de Deltawet is door een groot aantal deskundigen en 
maatschappelijke organisaties aangegeven dat ze betwijfelen of de voeding van het 
Deltafonds voldoende robuust is.
Zo is er sprake van een “mogelijke voeding” vanuit het FES-fonds. Dat is geen 
geruststellende formulering. 
Kan de regering reageren op deze kritiek? Moet niet een geïndexeerde ondergrens voor 
de voeding worden opgenomen in de wet?



Ook zijn er twijfels over de beschikbaarheid van voldoende middelen voor 
waterveiligheid tot 2020, waardoor het achterstallig onderhoud aan dijken en 
kunstwerken ten opzichte van de oude Deltanorm van 1960 niet op tijd kan worden 
weggewerkt.
Waarom wordt in het wetsvoorstel niet ingezet op een robuuste financiering van de 
waterveiligheid met directe ingang?

Ook aan de uitgavenzijde is de leden van de SP-fractie niet volstrekt duidelijk welke 
uitgaven wel en niet vanuit het Deltafonds gefinancierd worden.
Zo geeft art.7.22d van de Waterwet Onze Minister de bevoegdheid om subsidies te 
verstrekken voor de aanleg, verbetering, beheer, onderhoud en bediening van 
waterstaatswerken die niet bij het Rijk in beheer zijn. Deze bevoegdheid is 
geformuleerd als kan-bepaling, terwijl het niet meer dan redelijkheid om lagere 
overheden de zekerheid te geven dat als zij delen van het Deltaprogramma gaan 
uitvoeren ze ook zeker zijn van de bijbehorende financiering.

Integrale projecten, waarbij waterveiligheid gecombineerd wordt met bv. 
Natuurontwikkeling of verbetering van het milieu of de ruimtelijke kwaliteit, kunnen in 
het kader van het experimenteerartikel voor maximaal tien jaar medegefinancierd 
worden vanuit het Deltafonds, mits er sprake is van voldoende cofinanciering vanuit 
andere partijen.
Waarom wil de regering dit slechts de eerste tien jaar mogelijk maken? En hoe wordt 
verzekerd/bevorderd dat de geldstromen vanuit andere ministeries, nodig om de 
integrale aanpak mogelijk te maken, er ook daadwerkelijk komen?


