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36 120 J Wijziging van de begrotingsstaat van het 
Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging 
samenhangende met de Voorjaarsnota) 

Nr. 3  NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 4 juli 2022 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

A 

De begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2022 komt te 
luiden: 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2022 (bedragen 
x € 1.000) 

Art. Omschrijving Stand 1e suppletoire begroting 

Verplich-

tingen 

Uitgaven Ontvangsten 

1 Investeren in waterveiligheid 855.748 522.931 170.506 
2 Investeren in zoetwatervoorzie-

ning 300.075 154.465 
3 Exploitatie, onderhoud en 

vernieuwing 250.992 266.472 
4 Experimenteren cf. art. III 

Deltawet 277.412 124.283 
51 Netwerkgebonden kosten en 

overige uitgaven 347.963 367.307 
6 Bijdragen andere begrotingen 

Rijk 1.069.777 
7 Investeren in waterkwaliteit 155.019 91.860 1.002 

Subtotaal 2.187.209 1.527.318 1.241.285 

5.10 Voordelig eindsaldo (cumulatief) 
vorig jaar 286.033 
Subtotaal 2.187.209 1.527.318 1.527.318 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) 
huidig jaar 0 
Totaal 2.187.209 1.527.318 1.527.318
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TOELICHTING  

Algemeen 

Na verzending van de Voorjaarsnota aan het parlement is gebleken dat 
per abuis de overboeking van deze middelen niet opgenomen te zijn. 
Gezien het belang dat gehecht wordt aan de met deze middelen te 
financieren maatregelen en om ervoor te zorgen dat de middelen tijdig tot 
besteding kunnen komen, wordt deze boeking nog in de eerste supple-
toire begroting verwerkt. 

Middels deze nota van wijziging wordt € 225 miljoen overgeboekt 
binnen het Deltafonds van artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige 
uitgaven naar artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen ten behoeve 
van de uitvoering van de tweede fase Deltaplan Zoetwater. Om deze 
middelen over te boeken wordt er eerst een kas- en verplichtingenschuif 
doorgevoerd om de middelen in het juiste ritme te zetten op artikel 5. 

De middelen op artikel 5 zijn gereserveerd voor de uitvoering van de 
tweede fase Deltaplan Zoetwater, maar kunnen op dat artikel niet verplicht 
en uitgegeven worden. In het Deltaplan Zoetwater 2022–2027 zijn 
maatregelen opgenomen voor de 2e fase van het Deltaprogramma 
Zoetwater. Met als doel om Nederland weerbaar te maken tegen droogte 
en watertekorten. De middelen zijn bestemd voor de specifieke uitkering 
zoetwater. Om ervoor te zorgen dat de middelen tijdig tot besteding 
kunnen komen, wordt deze boeking nog in de eerste suppletoire 
begroting verwerkt. 

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen 

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid 

Op artikel 5 wordt een kasschuif doorgevoerd om de reservering voor 
het Deltaplan zoetwater in het juiste ritme te zetten. Deze kasschuif wordt 
op artikel 1 in het tegenovergestelde ritme gemuteerd zodat de kasschuif 
geen effect heeft op de uitgavenkaders. 

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen 

De middelen voor de subisidieregeling Deltaplan zoetwater worden 
toegevoegd aan artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening. 
Op dit artikel zal de verplichting aangegaan worden en uitgaven worden 
gedaan voor de specifieke uitkering. Om de volledige verplichting die 
volgt uit de specifieke uitkering aan te gaan wordt een schuif naar voren 
doorgevoerd op het verplichtingenbudget. 

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 

De middelen voor de subsidieregeling Deltaplan zoetwater worden 
vanuit de reservering zoetwater overgeboekt naar artikel 2. Aangezien de 
middelen niet in het juiste ritme stonden gereserveerd, wordt er een 
kasschuif doorgevoerd om de middelen in het juiste ritme te zetten. Deze 
kasschuif wordt op artikel 1 in het tegenovergestelde ritme gemuteerd 
zodat de kasschuif geen effect heeft op de uitgavenkaders 

Meerjarige doorwerking 

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen eerste supple-
toire begroting 2022 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen 
suppletoire begroting 2022 na nota van wijziging meerjarig opgenomen. 
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Tabel 2 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000) 

Art. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2 Investeren in zoetwater-
voorzieningen 
Stand vóór nota van 
wijziging 132.310 114.928 810 3.640 1.091 934 934 
Overboeking Deltaplan 
zoetwater 19.000 15.000 32.000 37.000 48.000 74.000 
Verplichtingenschuif 
Deltaplan zoetwater 148.765 – 15.000 – 32.000 – 37.000 – 48.000 – 16.765 
Stand na nota van 
wijziging 300.075 114.928 810 3.640 1.091 58.169 934 

5 Netwerkgebonden kosten 
en overige uitgaven 
Stand vóór nota van 
wijziging 366.963 393.571 522.157 684.633 513.759 644.983 526.003 
Overboeking Deltaplan 
zoetwater – 19.000 – 15.000 – 32.000 – 37.000 – 48.000 – 74.000 
Stand na nota van 
wijziging 347.963 378.571 490.157 647.633 465.759 570.983 526.003

 
Tabel 3 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000) 

Art. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 Investeren in waterveilig-
heid 
Stand vóór nota van 
wijziging 541.931 622.076 702.967 577.207 543.598 356.781 537.414 
Kasschuif Deltaplan 
zoetwater – 19.000 – 15.000 3.000 18.000 7.000 – 9.000 15.000 
Stand na nota van 
wijziging 522.931 607.076 705.967 595.207 550.598 347.781 552.414 

2 Investeren in zoetwater-
voorzieningen 
Stand vóór nota van 
wijziging 135.465 120.670 13.076 6.342 1.091 934 934 
Overboeking Deltaplan 
zoetwater 19.000 15.000 32.000 37.000 48.000 74.000 
Stand na nota van 
wijziging 154.465 135.670 45.076 43.342 49.091 74.934 934 

5 Netwerkgebonden kosten 
en overige uitgaven 
Stand vóór nota van 
wijziging 367.307 393.575 522.116 684.642 513.768 645.402 526.012 
Kasschuif Deltaplan 
zoetwater 19.000 15.000 – 3.000 – 18.000 – 7.000 9.000 – 15.000 
Overboeking Deltaplan 
zoetwater – 19.000 – 15.000 – 32.000 – 37.000 – 48.000 – 74.000 
Stand na nota van 
wijziging 367.307 393.575 487.116 629.642 458.768 580.402 511.012

 
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
M.G.J. Harbers
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