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Koninklijke Hoogheid, 

Het Deltaplan nieuwe stijl heeft als doel ons land nu en in de toekomst te 
beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde te houden. 
Daarbij spelen veel aspecten een rol, zowel op het gebied van leefomgeving en 
economie als op het vlak van natuur, landbouw en recreatie. Het Deltaprogramma 
zoekt naar de meest optimale invulling van de verschillende vraagstukken. 

Het Deltaprogramma Zoetwater werkt binnen het Deltaprogramma aan de vraag 
hoe we kunnen zorgen voor voldoende zoet water op de juiste plek, op het juiste 
moment en van de juiste kwaliteit. De vraag naar zoet water neemt toe, 
bijvoorbeeld vanuit de land- en tuinbouw en de industrie. Door de bevolkingsgroei 
gebruiken burgers ook steeds meer zoet water. Tegelijkertijd kan door 
klimaatverandering het aanbod van zoet water afnemen. Het Deltaprogramma 
Zoetwater neemt het huidige beleid onder de loep en brengt de problemen en 
mogelijke oplossingen in kaart. 

Uit analyse blijkt dat er in perioden van droogte verschillende knelpunten 
ontstaan, zoals onvoldoende water in rivieren en kanalen en verzilting. Afhankelijk 
van de toekomstige ontwikkelingen in wateraanbod en -vraag nemen deze 
knelpunten toe. 

Om een oplossing voor deze knelpunten te vinden, worden mogelijke strategieën 
ontwikkeld en onderzocht op hun hydrologische en economische effecten. De 
verschillende strategieën worden ontwikkeld op basis van een aantal bestuurlijke 
keuzen. Deze keuzen zijn; 

 In hoeverre is de zoetwatervoorziening een publieke of private taak? 
 Wat is het schaalniveau voor de sturing van zoet water: regionaal, 

nationaal of internationaal? 
 Welke grondslag kiest Nederland voor de financiering: het solidariteits- of 

profijtbeginsel? 
 Is het aanbod of de vraag sturend (volgt het water of stuurt het water)? 
 Is het wenselijk zoet water op een nieuwe manier toe te delen aan 

functies en regio's of blijft de huidige verdeling het uitgangspunt? 
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In het nu lopende proces om te komen tot een voorkeursstrategie voor een Ministerie van 
duurzame zoetwatervoorziening, zal invulling moeten worden gegeven aan de infrastructuur en Miüeu 
bovenstaande bestuurlijke keuzen. Daartoe worden verschillende 
maatschappelijke partijen uitgenodigd hun visie neer te leggen. Om tot een betere onsi<enmeri( 
afweging te kunnen komen verzoek ik uw Commissie advies uit te brengen over IENM/BSK-2012/193392 
de argumenten, waarmee invulling gegeven kan worden aan bovenstaande 
keuzen. 

Ik zie uw reactie graag begin 2013 tegemoet, zodat deze kan worden 
meegenomen in het verdere proces richting het bepalen van de meest kansrijke 
strategieën voor de zoetwatervoorziening. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

Joop Atsma 
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