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Het Deltaprogramma is een programma van het Rijk in samenwerking met regionale overheden, dat 
bedoeld is om de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en zoetwatervraag voor de 
toekomst in kaart te brengen en van oplossingen te voorzien. 
Provincie Flevoland werkt mee aan dit programma als regisseur in het ruimtelijk-economisch 
domein: kunnen geplande ontwikkelingen door blijven gaan of ontstaan er juist nieuwe kansen als 
gevolg van waterhuishoudkundige ingrepen? 

Binnen het Deltaprogramma wordt toegewerkt naar de Deltabeslissingen die in september 2014 
worden genomen door het Kabinet. Deze Deltabeslissingen zullen gaan over de waterpeilen in het 
IJsselmeergebied, de waterveiligheidsnormen van de dijken, de rivierafvoerverdeling en de 
landelijke zoetwaterverdeling. 

Het Deltaprogramma is als volgt gefaseerd: 
• Fase 1: probleemverkenning (rapportage in Deltaprogramma 2012, op Prinsjesdag 2011) 
• Fase 2: opstellen mogelijke strategieën (rapportage in Deltaprogramma 2013, op Prinsjesdag 

2012) 
• Fase 3: opstellen kansrijke strategieën (rapportage in Deltaprogramma 2014, op Prinsjesdag 

2013) 
• Fase 4: opstellen voorkeursstrategie/Deltabeslissingen (rapportage in Deltaprogramma 2015, 

op Prinsjesdag 2014) 

Het werk voor fase 2 is afgerond. Het resultaat hiervan wordt aan het Kabinet aangeboden door de 
Deltacommissaris. Op Prinsjesdag 2012 wordt het Deltaprogramma 2013 gepubliceerd. 

Momenteel werken we aan fase 3: het opstellen van kansrijke strategieën. De provincies bespreken 
in deze fase de kansrijke strategieën in de regio. Dit is ter voorbereiding op de behandeling in 
Provinciale Staten. Deze raadpleging van het algemene bestuur gebeurt op verzoek van het Rijk bij 
voorkeur in de periode december 2012 - januari 2013. Deze raadplegingen worden meegenomen in 
het Deltaprogramma 2014 dat op Prinsjesdag in september 2013 verschijnt. 

De finale voorbereiding van de Deltabeslissingen volgt in fase 4, waarin Provinciale Staten opnieuw 
een (besluitvormende) rol zullen spelen. Het is nu nog niet duidelijk welke rol de Staten hebben bij 
de besluiten en bij de uitvoering van besluiten; dat hangt er van af in hoeverre de Deltabeslissingen 
buiten de kaders van het Omgevingsplan Flevoland vallen. 
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Om fase 3 goed te doorlopen worden de komende maanden de volgende activiteiten georganiseerd: 
• 18 oktober 2012: Flevolands Deltacongres: bedoeld voor o.a. raadsleden en statenleden, 

maar ook voor maatschappelijke partijen met een direct belang bij de voorgenomen 
besluitvorming: landbouw, recreatie, visserij etc. Tevens is dit de aftrap voor het 
bestuurlijk/politiek proces van het Deltaprogramma. De vooraankondiging hiervoor is reeds 
verstuurd. 

• 12 december 2012 (o.v.v. goedkeuring Presidium): Panoramaronde, informerend over het 
Deltaprogramma 2013, en de stand van zaken fase 3, kansrijke strategieën. 

• 16 januari 2013 (o.v.v. goedkeuring Presidium): Opinieronde over de kansrijke strategieën: 
de raadpleging. 


