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LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal
vragen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
inzake de Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het
jaar 2020 (Kamerstuk 35 300 J, nrs. 1, 2 en 3).
De voorzitter van de commissie,
Agnes Mulder
De griffier van de commissie,
Israel

nds-tk-2019D40291

1

Nr
1
2
3
4

5

6
7

8

9

10

11

12

13
14
15

16
17

18
19

20

21

Vraag
Waarom ontbreken de cijfers ten aanzien van dijken/duinen en
kunstwerken, bladzijde 38 Begroting, in het Deltafonds?
Waarom zijn er geen recentere cijfers betreffende veiligheid van
dijken/duinen en kunstwerken?
Op welke termijn voldoen de dijken/duinen en kunstwerken die nu
nog niet voldoen?
Zijn ruimtelijke adaptatie en klimaatadaptatie verschillende zaken,
aangezien dit door elkaar wordt gebruikt in de begroting? Wat
wordt onder beide verstaan?
Op welke manier wordt er gestreefd naar hoge waterkwaliteit in de
kleine wateren, in het verlengde van doelen uit de Kaderrichtlijn
Water?
Hoe is de uitschieter in investering in waterveiligheid voor 2022 te
verklaren?
Kan het verschil in uitgaven op de posten
Hoogwaterbeschermingsprogramma-Rijksprojecten en Waterschapsprojecten tussen 2020 en 2021 worden toegelicht?
Welke relatie ziet u precies gezien de tekst in het Deltafonds dat er
nu al knelpunten zijn dat dat deze toenemen bij klimaatverandering, tegen de achtergrond dat het KNMI stelt dat het niet droger
wordt in Nederland en de zeespiegel niet ernstig stijgt?
Heeft de wijziging in het budget (€ 200.465 in 2019 naar € 133.253
in 2020) gevolgen voor de kwaliteit en veiligheid van de uitvoering
van art. 3 beheer, onderhoud en vervanging?
Op welke wijze wordt gevolg gegeven aan de waarschuwingen dat
er steeds meer moeite gedaan moet worden om drinkwater van
hoge kwaliteit te houden? Wordt hier extra in geïnvesteerd en/of
regelgeving voor herzien?
Kan er op (middellange) termijn een tekort aan drinkwater
ontstaan? Zo nee, hoe wordt hier zorg voor gedragen? Zo ja, hoe
wordt hier op geanticipeerd?
Kunt u nader specificeren hoe aan de doelstelling vorm wordt
gegeven van het kunnen beschikken over voldoende water in de
rijkswateren, zodat kan worden voldaan aan de behoeften die
voortvloeien uit de gebruiksfuncties?
Kunt u nader uiteenzetten hoe de faalkansen van de waterkeringen
zijn bepaald?
Kunt u de reden van de vertraging bij de ontwikkeling van het
nieuwe besturingssysteem in de Maeslantkering nader toelichten?
Waarom bedragen de risicoreserveringen 600 miljoen euro? En
wat zegt dit bedrag over de staat van het huidige risicomanagement?
Waaraan is het geld van het stimuleringsprogramma ruimtelijke
adaptatie in 2019 tot nu toe aan uitgegeven?
Waar en voor hoeveel geld worden de kleinere wateren meegenomen in de Delta Aanpak Waterkwaliteit waarvoor 39 miljoen euro
is gereserveerd?
Hoe worden veiligheidsbelangen en natuurbelangen ten aanzien
van het Grevelingenmeer tegen elkaar afgewogen?
Welke stappen worden op korte termijn genomen om de natuur in
het Grevelingenmeer te herstellen?
Welke stappen worden op middellange termijn genomen om de
natuur in het Grevelingenmeer te herstellen?
Komen de meevallers van 52 miljoen euro in het programma
Ruimte voor de Rivier alsnog ten goede van ruimte maken voor de
rivieren en watermanagement samen met de natuur? Kunt u uw
antwoord toelichten?
Waar worden de meevallers zoals beschreven op bladzijde 76 aan
uitgegeven?
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Welke gevolgen heeft het nieuwe peilbesluit voor de visserij op het
IJsselmeer en het Markermeer, aangezien er mogelijk negatieve
effecten zijn voor de recreatievaart?
Kan de opdracht Duurzaam voor Elkaar nader worden
gespecificeerd?
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