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Adviescommissie Water adviseert minister over zoetwatervoorziening 

 

Nederland heeft veel belang bij de beschikbaarheid van voldoende zoet water van de juiste 

kwaliteit. Door klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen komt deze 

beschikbaarheid echter onder druk te staan door. De Adviescommissie Water (AcW) vindt dat 

overheden en sectoren er ook in de toekomst voor moeten zorgen dat er zo min mogelijk gebrek 

aan zoet water ontstaat. Daar zijn wel grenzen aan. Daarom moeten we ons nu al voorbereiden op 

een situatie waarin de beschikbaarheid van zoet water minder vanzelfsprekend is. Zij benadrukt 

dan ook het belang van de aparte aandacht die het Deltaprogramma geeft aan de 

zoetwatervoorziening. 

 

De aanleg van grootschalige nieuwe waterwerken is naar de mening van de Commissie op dit 

moment niet nodig. Op de lange termijn zullen ingrijpende veranderingen, zowel fysiek als 

institutioneel, wel noodzakelijk zijn. Voor de korte termijn adviseert de AcW het huidige 

watersysteem te optimaliseren. Een goed voorbeeld vindt de Commissie de keuze om in het 

IJsselmeer in stappen een flexibel peilbeheer in te voeren. Naast aanpassingen in het 

watersysteem moet worden ingezet op innovaties die leiden tot minder watergebruik, tot 

wateropslag of tot bijvoorbeeld de ontwikkeling van zouttolerante gewassen. De Commissie raadt 

aan te oefenen met besluitvorming rond acute droogtesituaties, naar analogie van de oefeningen 

die worden gehouden voor hoogwatersituaties. 

 

Nederland is voor een groot deel van haar zoetwateraanvoer afhankelijk van de grote rivieren. De 

AcW adviseert daarom dat het Kabinet op een termijn van 10 jaar afspraken vastlegt over de 

verdeling van Rijn- en Maaswater met de landen bovenstrooms van ons land. 

 

De Commissie ziet de verdeling van het zoete water over het land en de watergebruikers primair 

als een publieke taak. Ook de drinkwatervoorziening behoort daartoe, vindt de AcW. In aanvulling 

daarop ziet de Commissie een rol voor private partijen, namelijk bij een vraag naar extra water of 

naar water van een betere kwaliteit. De AcW ondersteunt initiatieven voor onderzoek naar verdere 

beprijzing van water volgens het profijtbeginsel. Beprijzen van water moet naar de mening van de 

Commissie worden gemotiveerd vanuit kostenterugwinning en het stimuleren van innovaties. 

 

Noot voor de redactie 

Het advies is op de website van de commissie te lezen en te downloaden: 

www.adviescommissiewater.nl  

Contactpersoon: Sofie Stolwijk, plaatsvervangend secretaris Adviescommissie Water 

telefoon: 06 52 59 60 05. email: sofie.stolwijk@adviescommissiewater.nl 
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