
2022D42147 LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal 
vragen voorgelegd aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur 
en Waterstaat over het Deltaprogramma 2023 (Kamerstuk 36 200 J, 
nr. 4). 

De voorzitter van de commissie,
Tjeerd de Groot 

De griffier van de commissie,
Meedendorp 
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Nr Vraag 

1 Heeft u inzicht in de schade die bevers en rivierkreeften aan 
waterkeringen en het watersysteem veroorzaken en de financiële 
gevolgen hiervan voor de waterbeheerders? 

2 Op welke wijze zal uitvoering gegeven worden aan de afspraak uit 
het Coalitieakkoord dat de watertoets een dwingender karakter 
krijgt en dat waterschappen eerder betrokken zullen worden bij 
ruimtelijke planvorming? 

3 Kunt u aangeven hoeveel projecten voor versterking van waterke-
ringen vertraging oplopen vanwege de stikstofproblematiek? Kunt 
u enig inzicht geven in de mate van vertraging? 

4 In hoeverre worden de programmas ter ontwikkeling van nieuwe 
methoden en technieken om Nederland klimaatbestendig en 
waterrobuust te maken in de praktijk toegepast? 

5 Wat zal de inbreng van Nederland zijn tijdens de 
VN-waterconferentie in New York en wat gaat Nederland doen met 
de uitkomsten van deze conferentie? 

6 Zijn er van de in totaal 1.500 kilometer aan dijken die versterkt 
moeten worden, bepaalde kilometers die voorrang moeten krijgen 
bij het versterken omdat ze in minder goede staat zijn? 

7 Welke prioriteit heeft verspilling van zoet water door natuurlijke en 
industriële processen? 

8 Om welke standaardrekenmethoden gaat het en zijn er elders in de 
wereld standaardrekenmethoden die beter rekening kunnen 
houden met de gevolgen van klimaatverandering? 

9 Wat gaat West-Nederland op de korte termijn doen om zoetwater-
tekorten in te dammen? 

10 Wordt er ook ingezet op het filteren van zeewater als alternatieve 
bron? 

11 In hoeverre zijn de overheden verplicht om zoetwateraspecten mee 
te nemen in integrale projecten en hier uitvoering aan te geven? 

12 Wat kunnen de uitkomsten van het onderzoek van Deltares naar 
bouwstenen en adaptatiepaden voor het aanpassen aan de 
zeespiegelstijging in Nederland (september 2022) betekenen voor 
het Deltaprogramma? 

13 In hoeverre sporen de beschikbare middelen voor beheer, 
onderhoud en vervanging met de instandhoudingsopgave voor het 
watersysteem?
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