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ONGECORRIGEERD STENOGRAM 
Maandag 5 december 2011 
 
VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG 

 

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu<1> heeft op 5 december 2011 
overleg gevoerd met staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu over de 
begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (33000-XII), onderdeel 
Water. 
 
(eerste termijn) 
 
De heer Paulus Jansen (SP): Voorzitter. Ik dank de goedheiligman voor de 
prachtige kaart van alle waterprojecten. Ik reken erop dat al die mooie natte 
natuurprojecten op deze kaart staan die dankzij de motie-Paulus Jansen c.s. gered 
worden. De staatssecretaris heeft dat nog even vergeten, maar ik ga ervan uit dat 
Sinterklaas daar toch wel rekening mee gehouden heeft. Ik kom daar nog op terug. 
 Nederland laat zich voorstaan op zijn kwalitatief hoogstaand waterbeheer. Het 
is een exportproduct waar de staatssecretaris al menig buitenlandse reis aan 
besteed heeft in het afgelopen jaar. 
Wellicht moet de staatssecretaris er echter toch iets meer tijd in investeren om thuis 
orde op zaken te stellen. Hier dreigt Hans Brinker binnenkort weer zijn vinger in een 
dijk te moeten steken. In het Infrafonds is een gapend gat gevallen van 4,8 mld. in 
het noodzakelijke budget tot en met 2020 voor het hoofdwegennet, het 
hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem. Dat lijkt de SP-fractie geen brevet 
voor kwaliteit. Ik weet niet of de staatssecretaris op zijn reizen door Vietnam of China 
moet zwaaien met de kaartjes van de Derde Toetsingsronde Primaire Waterkeringen. 
Die zien eruit alsof er langs de grote rivieren alleen nog stoplichten staan met geel, 
oranje of rood licht. Dat lijkt mij voor een gidsland op het gebied van waterkwaliteit 
geen erg logisch beeld. 
 Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat hij in 2013 een sluitende 
begroting heeft voor het op peil brengen en vervolgens houden van onze 
waterkeringen en vaarwegen? De SP-fractie had begrepen dat het Deltafonds vooral 
bedoeld was om nu voor eens en altijd tot een deugdelijke structurele financiering 
van de waterveiligheid te komen, ver van het politieke opportunisme dat de 
kabinetten van links, rechts of midden vertonen. Mijn indruk is echter dat het 
Deltafonds voorlopig nog een grabbelton is voor een kabinet dat niet verder dan 
2015 kijkt, onder het motto "na ons de zondvloed". Onderschrijft de staatssecretaris 
de noodzaak om de voeding van het Deltafonds te versterken, dan wel de opname 
van middelen uit het fonds strakker in te kaderen? 
 Een flink deel van de problematiek van het achterstallige onderhoud van 
dijken en kustwerken is doorgeschoven naar de waterschappen via het 
Bestuursakkoord Water. Dat moet maar liefst 750 mln. per jaar aan efficiency 
opleveren. De staatssecretaris is bezig met de opzet van een monitor, zodat wij 
kunnen zien of wij op koers liggen. Kunnen wij bij het jaarverslag 2011, in mei 
volgend jaar, de eerste resultaten daarvan tegemoet zien? 
 De uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 loopt bepaald 
niet op rolletjes. De SP-fractie dringt daarom aan op een aanscherping van de 
informatievoorziening aan de Kamer. Ik denk bijvoorbeeld aan een 
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accountantsrapportage bij iedere voortgangsrapportage, de presentatie van 
informatie op projectniveau, garanties dat vertragingen en budgetoverschrijdingen 
niet worden doorgeschoven naar het Hoogwaterbeschermingsprogramma 3 en een 
duidelijke eind- en eindevaluatiedatum van dit grote project. Een onzekere factor 
voor het bepalen van het benodigde budget voor de waterveiligheid is het nieuwe 
normenstelsel. Kloppen de geluiden die ons bereiken dat de staatssecretaris 
daarvoor nog wat meer tijd wil nemen? Dat zou ik niet verstandig vinden. 
 Omwille van de tijd sluit ik mij voor Veessen-Wapenveld aan bij de woorden 
van mevrouw Jacobi hierover. 
 Ik kom op het project Bypass Kampen, een onderwerp dat zich al enkele jaren 
in mijn grote belangstelling mag verheugen. Na vier keer herinneren en aanmanen, 
hebben wij van de staatssecretaris een brief gekregen met een bijlage van een paar 
kilo. De essentie daarvan is: wij denken er toch nog een halfjaartje langer over na. 
Een van die bijlagen was een rapport van een aantal ingenieursbureaus uit 2003. 
Destijds kostte het referentiealternatief voor dijkversterking, voor de dijkkringen 10 en 
11 bij Kampen, slechts 46 mln. Als je dat indexeert, kom je op een bedrag van onder 
de 60 mln. Als ik dat vergelijk met de 167 mln. die de staatssecretaris nu al heeft 
gereserveerd voor de bypass, terwijl hij gemakshalve een flink aantal kustwerken is 
vergeten -- die komen er nog bovenop -- dan heb ik er moeite mee om nog langer te 
geloven in het no-regretkarakter van het project. Ik proef bij een aantal collega's 
hetzelfde gevoel. Misschien moeten wij daarover eens een motie indienen. 
 Het viel mij op dat in het degelijke rapport van de Waterdienst van 
Rijkswaterstaat de erg voor de hand liggende variant van dijkversterking, de 
referentievariant, ontbreekt. De SP-fractie zou hiervan graag een update krijgen, 
omdat het het kader betreft op grond waarvan wij alternatieven kunnen bekijken. 
 De Unie van Waterschappen meldt dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat de 
doelen van de Kaderrichtlijn Water worden gehaald door de bezuiniging van 150 mln. 
per jaar, in combinatie met de gigabezuiniging op natuurontwikkeling. Ook dat lijkt mij 
geen reclame voor Nederland als waterexportland. Sowieso is in de begroting de 
aandacht van de staatssecretaris voor waterkwaliteit, wat mij betreft net zo belangrijk 
als waterkwantiteit en -veiligheid, heel erg mager. Kan de staatssecretaris aangeven 
welke selling points hij ziet voor de export van waterkwaliteitkennis? Wat is zijn 
reactie op de voorspelling van de Unie van Waterschappen dat wij straks een boete 
van de Europese Unie kunnen krijgen wegens het niet nakomen van onze 
afspraken? 
 Net voor het zomerreces is een motie van mijn hand (27625, nr. 221) 
aangenomen. Daarnaar is zojuist al verwezen. 
In die motie wordt de regering gevraagd om in de begroting voor 2012, die al enige 
tijd geleden is ingediend, helderheid te verschaffen over de effecten van de 
bezuinigingen op natuurontwikkeling op de planning en doorgang van projecten op 
het gebied van de waterhuishouding. De staatssecretaris heeft ruim een week 
geleden gemeld dat hij met regionale overheden bekijkt hoe het moet worden 
ingevuld. Wat mij betreft was de boodschap van de motie echter dat de 
staatssecretaris ook zou uitspreken: wij geven binnen het natuurbeleid prioriteit aan 
natte natuur, omdat daarmee twee vliegen in een klap konden worden geslagen. Dat 
was de essentie van de motie. Daarom vraag ik de staatssecretaris het volgende. 
Wat doet hij, behalve doorpraten met de regio -- dat moet je natuurlijk altijd doen -- 
om ervoor te zorgen dat nattenatuurprojecten met voorrang doorgaan? De suggestie 
van mevrouw Jacobi om meevallers in de infrastructuur eens te gebruiken voor een 
doel zoals dit, ondersteun ik van harte. Ik constateer namelijk dat meevallers uit de 
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hoek van water of spoor heel vaak in de richting van wegen gaan, maar er mag ook 
wel eens iets de andere kant op. 
 Ik kom op de Zuidwestelijke delta. De SP is er altijd voorstander van geweest 
dat wij in dit gebied, maar ook in andere gebieden, samenhangend investeren in 
zaken die te maken hebben met vervoer over water, waterveiligheid, waterkwaliteit, 
zoetwatervoorziening en een aantal zaken op het gebied van recreatie en economie. 
Helaas dreigt met een bezuiniging uit het regeerakkoord zand in de machine te 
worden gegooid. Dat lijkt ons buitengewoon kwalijk, omdat investeringen in water 
een heel lange doorlooptijd hebben. Wij hebben er dus nog vijftig jaar of langer last 
van als wij een foute investering doen. De SP-fractie dringt er daarom op aan dat in 
2012 een samenhangend besluit wordt genomen over de toelating van het getij in 
Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Anders komt de ontwikkeling van recreatie in 
dit gebied compleet stil te leggen. 
 Concluderend merk ik het volgende op. Na het lezen van de stukken voor de 
begroting en de overige agendapunten bekruipt mij het gevoel dat de 
staatssecretaris van water het komend jaar moet proberen om zijn binnenlandse 
selling points voor exportbevordering eens op te poetsen. 
 
(tweede termijn) 
 
De heer Paulus Jansen (SP): Voorzitter. De staatssecretaris is een optimistisch 
mens. Hij vindt de waterkwaliteit in Nederland hartstikke goed. De SP-fractie vraagt 
zich of af hij wel realistisch is. In antwoord op een vraag van mevrouw Van Tongeren 
zei hij dat bedrijven wel gek zijn om hun warme water te lozen. Alleen al het warme 
water dat elektriciteitscentrales in Nederland lozen is voldoende om alle Nederlandse 
gebouwen twee keer te verwarmen. Zijn die Nederlandse bedrijven nu gek of is het 
micro-economisch heel gunstig om het water te lozen, maar slecht voor het milieu? Ik 
denk het laatste. Kan de staatssecretaris daar nog op ingaan? 
 Daarmee kom ik op mijn moties. 
 
*M 
 
De Kamer, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
overwegende dat: 
- het "Ruimte voor de Rivier"-programma de veiligheid moet garanderen bij een 
maatgevende afvoer van 16.000m3/s van de Rijn; 
- maatregelen voor 18.000m3/s kunnen worden meegenomen als ze een no-
regretkarakter hebben; 
- het bypassproject een no-regretkarakter zou moeten hebben; 
- de maatgevende variant dijkversterking voor IJsseldijken behorend tot dijkring 10-
11 niet is meegenomen in de alternatievenstudie van de Waterdienst; 
 
verzoekt de regering om genoemde variant alsnog uit te werken voor er definitieve 
besluitvorming plaats vindt over het bypassproject, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Paulus Jansen, Van 
Tongeren en Jacobi. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende 
ondersteund. 
 Zij krijgt nr. 75 (33000-XII). 
** 
 
De heer Paulus Jansen (SP): Mijn volgende motie moet bevestigen dat de 
staatssecretaris het waterveiligheidsgeld ook alleen aan dat doel besteedt. 
 
*M 
 
De Kamer, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
overwegende dat: 
- de kosten voor dijkversterking van de dijkringen 10-11 in 2003 geraamd werden op 
46 mln.; 
- na inflatiecorrectie deze kosten in 2011 ca. 60 mln. zouden bedragen; 
- als rijksbijdrage voor de bypass op dit moment 167 mln. aan waterveiligheidsgeld is 
uitgetrokken, waarbij nog additioneel budget voor enkele kunstwerken moet worden 
opgeteld, 
 
constaterende dat er grote tekorten zijn op het reguliere onderhoudsbudget van 
waterkeringen; 
 
spreekt uit dat de rijksbijdrage uit waterveiligheidsbudget ten behoeve van het 
bypassproject niet hoger mag zijn dan de kosten voor de goedkoopste oplossing, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Paulus Jansen. Naar mij blijkt, 
wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 
 Zij krijgt nr. 76 (33000-XII). 
** 
 
De heer Paulus Jansen (SP): Mijn laatste motie gaat over de zuidwestelijke delta. In 
eerste termijn heb ik gepleit voor een integrale afweging van de besluiten. In mijn 
motie pak ik er een punt uit dat in 2012 speelt en waarbij die integrale afweging aan 
de orde is. 
 
*M 
 
De Kamer, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
overwegende, dat: 
- in 2012 een besluit genomen moet worden over de uitbreiding van de 
Volkeraksluizen; 
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- de vormgeving van dit project grote effecten heeft op het waterbeheer in de 
zuidwestelijke delta op de langere termijn; 
 
spreekt uit dat de vormgeving van de vernieuwde Volkeraksluizen geschikt is voor 
het scheiden van zoet/zout water, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Paulus Jansen en Jacobi. 
Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 
 Zij krijgt nr. 77 (33000-XII). 
** 


