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Samenwerken aan  
waterbeschikbaarheid
Sinds mijn start als deltacommissaris in 2010 zijn we zes jaar aan de slag in 

het Deltaprogramma, met een bijzondere aanpak. Naast waterveiligheid heeft 

de Deltawet een tweede doel geformuleerd: de zoetwatervoorziening en dus 

de waterbeschikbaarheid op orde houden. We hebben daarvoor samen een 

nieuwe strategie ontwikkeld en een investeringsprogramma vastgesteld voor 

de komende zes jaar. We doen meer dan alleen rekening houden met de ver-

dringingsreeks. Dat moet ook vanwege de klimaatverandering. Nederland loopt 

daarin voorop.

De afgelopen jaren bezocht ik in Brabant, Friesland en Den Haag productielo-

caties voor drinkwater. Een indrukwekkend kijkje in de keuken van het werk 

binnen Vewin. Ik ben blij met onze samenwerking. Elk jaar overleg ik met het 

bestuur. Verbinden op een gezamenlijk doel, dat is de opdracht. Er bestaat in 

ons land groot vertrouwen in ‘ons water’. Het is belangrijk om met de drinkwa-

tersector, als een van de partners in het Deltaplan Zoetwater, goede afspraken 

te maken.

De kennis bij de sector is groot en dat benutten we graag. Joint fact finding is een 

van de principes in het Deltaprogramma. We innoveren daardoor ook. Een voor-

beeld hiervan is de met positief resultaat afgeronde innovatieve klimaatpilot 

Subinfiltratie met effluent in de Hoge Zandgronden Oost. De drinkwatersector 

en STOWA hebben aangegeven vanaf 2017 mee te willen doen met een vervolg.

Er komen afspraken over de waterbeschikbaarheid per regio, zodat de verwachte 

beschikbaarheid van zoetwater in normale en droge situaties helder is geregeld, 

nu en in de toekomst. We gaan op meerdere plekken in het hoofd- en regionale 

watersysteem gericht investeren de komende jaren, ook vanuit het Deltafonds, 

zodat de aanbodzijde verbetert.

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken samen, met inbreng van 

maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, waaronder Vewin. Regie in de 

regio gaat via de provincie, de waterschappen werken samen met gebruikers de 

vraag en beschikbaarheid uit. Het rijk heeft regie voor het hoofdwatersysteem 

en werkt hiervoor samen met gebruikers en regio’s de waterbeschikbaarheid 

uit. Gebruikers worden betrokken en verleid efficiënt gebruik te maken van wa-

ter. Gemeenten worden betrokken voor bijvoorbeeld de ruimtelijke inpassing.

Tijdig aan tafel en de lange termijn verbinden met de maatregelen van morgen 

en overmorgen, dat is de essentie.

Zo werken we met elkaar aan een land, een delta, waarin het niet alleen vei-

lig wonen en werken is, maar waar ook op lange termijn voldoende zoetwater  

beschikbaar is.

Ik waardeer de inzet en betrokkenheid vanuit Vewin zeer en bedank jullie  

daarvoor.
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In elke Waterspiegel vragen wij een columnist  
zijn of haar visie te geven op een actueel thema. 
Deze keer is dat deltacommissaris Wim Kuijken.

Wim Kuijken,  
deltacommissaris


