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2007: vraag 2e Deltacommissie (cie. Veerman)

“Kunnen we hier wel blijven wonen?”

Antwoord cie. Veerman: “ja, mits.....”
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Nederland klimaatadaptief voorbereiden:

verankerd
1. waterveiligheid

2. zoetwatervoorziening

3. klimaatbestendige waterrobuuste inrichting

→ ramp vóór zijn + gevolgen beperken 
→ weten wat te doen als het toch mis gaat

Deltawet (2012):

• Deltaprogramma: jaarlijks, met maatregelen 

• Deltacommissaris: voortgang, nationaal samenwerken

• Deltafonds: ca. € 1,3-1,5 miljard/jaar

Nodig: verbinden met andere transities!
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Zuidwestelijke Delta – gewaardeerde DP-partner

waterveiligheid                       voldoende zoetwater                   ruimtelijk adaptief
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IPCC en KNMI rapporten
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KNMI Klimaatsignaal '21 - Hoe het klimaat in Nederland snel verandert

https://cdn.knmi.nl/knmi/asc/klimaatsignaal21/KNMI_Klimaatsignaal21.pdf
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Kennisprogramma Zeespiegelstijging: 

I. ontwikkeling zeespiegelstijging

II. houdbaar- en oprekbaarheid voorkeursstrategieën

III. signaleringsmethodiek

IV. oplossingsrichtingen op lange termijn

V. implementatiestrategie

Animatie: https://www.rovid.nl/ienw/dgwb/2019/ienw-dgwb-20191119-idtaqp0yd-web-hd.mp4
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Spoor IV: oplossingsrichtingen op lange termijn 
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Wat levert Kennisprogramma Zeespiegelstijging op? 
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- input herijking voorkeursstrategieën en deltabeslissingen 
Deltaprogramma 2026, o.a. 
• adaptatiepaden
• kustonderhoud 
• al dan niet versnellen vervanging kunstwerken
• RO-maatregelen om opties open te houden 

- advies en aanbevelingen over vervolg 

- syntheserapport met bevindingen



Meer extreem weer – wateroverlast, droogte, hitte

✓ rekening houden met toenemende weersextremen, zoals ‘waterbom’ Limburg
✓ voorkom maatschappelijk ontwrichting door gevolgbeperking: ruimtelijke 

inrichting, bewustwording en crisisbeheersing 
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Bodem en water als basis 
bv bij woningbouw

adviezen DC op verzoek BZK & IenW
• 820.000 woningen gepland in slap, nat, 

verzilt of overstroombaar gebied
• waar bouwen we en hoe?
• nationale aanpak met doelen, regelgeving 

en regie!
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[enkele adviezen van DC over woningbouw]
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Ambitie ZWD:  eerste klimaatbestendige delta in 2050! 

Belangrijke aandachtspunten hierbij:
• toekomst is al begonnen - NU in actie komen!
• water en bodem als basis - iedere schop in grond  klimaatbestendig 
• doe actief mee met Kennisprogramma Zeespiegelstijging
• lange termijnopties openhouden!
• water stelt eisen én biedt kansen, bv.

• Waterdunen - brede kustzone met natuur en recreatie
• Plan Tureluur
• meer blauw/groen in steden en dorpen

• bied perspectief voor economie/landbouw

ZW Delta: ruimte om te experimenten?
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Dank u wel voor 
uw aandacht

Peter Glas 

Deltacommissaris

@delta_comm
peter.glas@deltacommissaris.nl
www.deltaprogramma.nl
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