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Vragen van de leden Minhas en Van den Hil (beiden VVD) aan de Minister 
van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Kwart Zeeuwse 
waterkeringen voldoet niet aan veiligheidsnorm» (ingezonden 22 september 
2022). 

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Kwart Zeeuwse waterkeringen voldoet niet 
aan veiligheidsnorm»?1 

Vraag 2
Klopt het dat ruim een kwart van de duinen en zeedijken in Zeeland niet 
voldoet aan de gestelde veiligheidsnorm en – als gevolg van de door het Rijk 
bijgestelde Waterwet – de waterkeringen voor 2050 moeten worden versterkt 
om aan de veiligheidseisen te voldoen? Zo ja, kunt u dit toelichten? 

Vraag 3
Klopt het dat het versterken van de waterkeringen richting 2050 zo’n 
1,5 miljard euro zal bedragen? Zo ja, hoe is dit bedrag tot stand gekomen? Zo 
nee, hoeveel gaat deze operatie wel kosten? 

Vraag 4
Kunt u toelichten waarom het waterschap Scheldestromen 114 kilometer 
zeewering heeft afgekeurd uit het totale aantal waterkeringen van 425 kilome-
ter? 

Vraag 5
In hoeverre verhoudt zich dit tot de verhoging van de wettelijke veiligheids-
norm door het Rijk in 2017? 

Vraag 6
Heeft u in beeld hoe de overige 90% van de kosten van de versterkingsopera-
tie exact zal worden verdeeld over het Rijk en alle waterschappen in 
Nederland? 

1 NOS.nl, 19 september 2022 (https://nos.nl/artikel/2445238-kwart-zeeuwse-waterkeringen-
voldoet-niet-aan-veiligheidsnorm)
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Vraag 7
Op welke wijze wordt voorkomen dat waterschappen de kosten van de 
versterkingsoperatie op de lange termijn niet kunnen betalen? En welke 
maatregelen gaat u treffen als een of meerdere waterschappen niet aan de 
betalingsverplichting van de herstelkosten kunnen voldoen? 

Vraag 8
Hoe gaat u ervoor zorgen dat de versterkingsoperatie daadwerkelijk in 2050 is 
afgerond en de veiligheidseisen niet alsnog in het geding komen? 

Vraag 9
Heeft u in beeld hoe hoog de zeespiegel tot 2050 maximaal mag stijgen 
zonder dat hierbij acute veiligheidsproblemen optreden? Op welke wijze 
wordt rekening gehouden met het scenario dat de zeespiegel in 2050 sneller 
zou kunnen stijgen dan verwacht?
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