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ADVI ES ONTW ERP NATI ONAAL W ATERPLAN 

 

1 . I nleiding 

 

De Staatssecretar is van Verkeer en Waterstaat  heeft  op 22 decem ber j l.  het  ontwerp 

van het  eerste Nat ionaal Waterplan uitgebracht . Het  doel van het  Waterplan is 

geformuleerd als “Nederland een veilige en leefbare Delta, nu en in de toekom st ” . Het  

Waterplan geeft  de beleidskaders van het  Rij k voor het  waterbeleid voor de kom ende 

zes jaar met  een doorkij k naar de lange term ijn. Het  plan bevat  het  nieuwe beleid op 

het  gebied van waterveiligheid, de ontwerp st room gebiedbeheerplannen, het  I Jsselm eer 

en de Noordzee en een eerste uitwerking van het  advies van de Deltacom m issie. Het  

Kabinet  zal het  Nat ionaal Waterplan na verwerking van inspraakreact ies op 22 

decem ber 2009 vaststellen. 

 

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  heeft  in haar br ief van 26 juni 2008 aan 

de Adviescommissie Water (AcW) gevraagd advies uit  te brengen over het  Ontwerp 

Nat ionaal Waterplan (oNWP). Zij  heeft  daarbij  de volgende specifieke vragen aan de 

Commissie voorgelegd:  

1. Wat  is de algem ene react ie van de Com missie op het  ontwerp van het  Nat ionaal 

Waterplan? 

2. Biedt  het  Nat ionaal Waterplan voldoende handvat ten om  een im puls in de uitvoering 

van het  waterbeleid te geven? Wat  is er volgens de Com m issie voor nodig om  in de 

planperiode 2009-2015, en ook erna, de beleidskeuzes daadwerkelij k tot  uitvoeríng 

te laten kom en? 

3. Wat  is de m ening van de Com m issie over de invulling van het  st ructuurvisiedeel van 

het  Nat ionaal Waterplan en de keuze voor de inst rum enten ten behoeve van de 

realisat ie van het  ruim telij ke waterbeleid? 

4. De Com m issie heeft  in haar advies op de Watervisie van 20 december 2007 een 

aantal aandachtspunten m eegegeven voor het  Nat ionaal Waterplan. I s de 

Com m issie van m ening dat  genoem de punten voldoende in het  Nat ionaal Waterplan 

worden geadresseerd en concreet  uitgewerkt? 

5. Zijn er andere opm erkingen die de Com missie wil meegeven? 

  

De AcW geeft  in dit  advies haar bevindingen weer ten aanzien van het  oNWP. De 

Com m issie geeft  aan welke stappen volgens haar noodzakelij k zijn om  tot  een 

daadwerkelij ke uitvoering te komen van het  beleid zoals geform uleerd in het  Nat ionaal 

Waterplan. De Com m issie geeft  daarbij  zowel aanbevelingen die nog verwerkt  kunnen 

worden in het  definit ieve Nat ionaal Waterplan, als aanbevelingen voor het  

Deltaprogramma en voor het  waterbeleid op de langere term ijn.  

 

De Com m issie heeft  ervoor gekozen dit  advies te presenteren vanuit  een aantal 

overkoepelende them a’s:  Posit ie Nat ionaal Waterplan, Ruim telij ke doorwerking, Stur ing 

waterbeheer en Financier ing. Daarnaast  gaat  de Commissie kort  in op de vier 

inhoudelij ke beleidsvelden die als bij lagen bij  het  oNWP zijn gevoegd:  I Jsselmeer, 

Noordzee, St room gebiedbeheerplannen en Waterveiligheid. Aanvullend daarop besteedt  
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de Commissie aandacht  aan de grote r ivieren en aan de internat ionale am bit ies van het  

waterbeleid. De vragen van de Staatssecretar is worden in deze opzet  im pliciet  

beantwoord.  

 

De AcW bouwt  in haar advies over het  ontwerp Nat ionaal Waterplan voort  op haar 

eerdere adviezen, in het  bij zonder:  

 Advies over de Watervisie “Nederland veroveren op de toekom st ” , Kabinetsvisie op 

het  Waterbeleid (AcW-2007/ 215) .  

 Nederlands waterbeheer in Europees en grensoverschrijdend perspect ief (AcW-

2007/ 249) . 

 Kabinetsstandpunt  over het  advies van de Deltacommissie (AcW-2008/ 333) . 

De Com m issie zal het  voorliggende ontwerp Nat ionaal Waterplan (oNWP) specifiek 

beschouwen op de punten die zij  in deze eerdere adviezen naar voren heeft  gebracht . 

 

Ter voorbereiding van het  advies heeft  de Com m issie bilaterale gesprekken gevoerd met  

bestuurders, deskundigen uit  de wetenschappelij ke wereld en am btelij k bet rokkenen bij  

het  waterbeleid. 

 

 

2 . Hoofdlijnen advies 

 

Algemene react ie 

De Com m issie is van m ening dat  het  kabinet  m et  het  ontwerp voor dit  eerste Nat ionale 

Waterplan, een belangrij ke stap heeft  gezet  van de Watervisie op weg naar een 

waterbeleid dat  zowel een lange term ijn perspect ief biedt  alsook concrete voornem ens 

bevat  voor de korte term ijn. Het  Waterplan geeft  een duidelij ke r icht ing voor de 

toekom st  aan en geeft  een beeld hoe zal worden om gegaan m et  de grote en deels nog 

onzekere uitdagingen voor het  waterbeleid. De Comm issie constateert  dat  nog veel 

onderzoek nodig is om  deze onzekerheden te reduceren. De Com m issie is dan ook van 

mening dat  het  in het  oNWP aangekondigde onderzoek voortvarend opgepakt  dient  te 

worden door onderzoeksinstellingen en bedrij fsleven in nauwe samenwerking met  

waterbeheerders en beleidsm akers. 

 

De Commissie ondersteunt  de adapt ieve aanpak van het  waterbeleid die het  oNWP 

voorstaat . ‘Werkenderwijs’, stapje voor stapje met  gebruikmaking van de nieuwste 

kennis, no- regret  m aat regelen uitvoerend m et  het  langere term ijn st reefbeeld voor 

ogen, steeds lerend van behaalde resultaten en zich aanpassend aan veranderende 

(exogene)  omstandigheden en inzichten. 

 

De Com m issie heeft  in haar advies over de Watervisie reeds gepleit  voor een sterkere 

nadruk op evaluat ie van het  waterbeleid. De Com missie constateert  m et  instem m ing dat  

het  Kabinet  de noodzaak van het  leren van succes-  en faalfactoren van eerder 

waterbeleid in dit  Nat ionaal Waterplan erkent , m aar m ist  een concrete uitwerking. Een 

groot  deel van het  beleid dat  in het  oNWP is vastgelegd, moet  nader worden uitgewerkt  

in gebiedsprocessen op decentraal niveau. Dat  betekent  dat  ook de evaluat ie van dit  

beleid niet  slechts top-down m oet  worden uitgevoerd. De Com m issie beveelt  aan dat  op 

korte term ijn een gezam enlij ke evaluat iest rategie wordt  opgezet   en geïm plementeerd 

door Rijk, waterschappen, provincies, gemeenten en andere relevante stakeholders. Het  

uitvoeren van de evaluat ie van het  NWP in 2013 zou bij  voorkeur moeten gebeuren door 

een externe onafhankelij ke part ij .  
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Ruim telij ke doorwerking 

De Com m issie constateert  dat  er in het  oNWP terecht  veel aandacht  wordt  besteed aan 

de plaats van water in de ruim telij ke ordening. De Comm issie is van m ening dat  er 

voldoende inst rumentar ium is voor de ruim telij ke doorwerking van het  waterbeleid. Het  

beschikbare inst rum entarium  wordt  echter niet  voldoende benut .  

De Structuurvisiestatus van de ruim telij ke onderdelen van het  oNWP op zich is niet  

voldoende voor ruim telij ke doorwerking van het  waterbeleid.  

Naast  jur idische inst rumenten voor ruim telij ke doorwerking is het  naar de mening van 

de Commissie vooral van belang dat  bestuurlij ke processen goed worden ingezet . 

Waterbeheerders m oeten in een vroeg stadium  worden bet rokken bij  provinciale en 

gem eentelij ke ruim telij ke besluitvorm ingsprocessen. De Com m issie is van mening dat  

een pro-act ieve rol van de waterschappen nodig is, waarbij  waterschappen verder kij ken 

dan het  waterbelang. De Com m issie geeft  in overweging dat  in de 

waterschapsorganisat ie op st rategisch niveau de expert ise op het  gebied van 

Ruim telij ke Ordening wordt  versterkt . De Com m issie adviseert  de Staatssecretar is de 

waterschappen in deze rol zoveel m ogelij k te ondersteunen. De Comm issie is verder van 

mening dat  de bestuur lij ke werking van het  procesinst rum ent  watertoets versterkt  m oet  

worden. Waterbeheerders zouden vaker gebruik m oeten m aken van hun formele recht  

op bezwaar en beroep wanneer hun adviezen over de plaats van water in ruim telij ke 

besluitvorm ingsprocessen niet  worden opgevolgd. De Commissie adviseert  de 

watertoets ook te gebruiken bij  het  opstellen van st ructuurvisies. 

 

Financier ing 

De Commissie is verheugd dat  het  Kabinet  een Deltafonds instelt  vanaf 2020, waarmee 

de financier ing op de langere term ijn van de waterveiligheid wordt  gewaarborgd. De 

Com m issie is van m ening dat  de m iddelen uit  het  Deltafonds prim air voor 

waterveiligheid m oeten worden ingezet , in overeenstem m ing met  de voorstellen van de 

Deltacom m issie.  

De Commissie roept  op om noodzakelij ke maat regelen tussen 2015 en 2020 die nog 

niet  financieel zijn gedekt  t ij dig van de benodigde m iddelen te voorzien. 

Wat  bet reft  de bekost iging van m aat regelen voor met  nam e zoetwatervoorziening is de 

Com m issie van m ening dat  het  pr incipe “de gebruiker betaalt ”  zoals verwoord in de 

Watervisie nog onvoldoende is uitgewerkt . 

 

I nhoudelij ke beleidsthem a’s 

 De keuze voor het  versterken van de funct ie van het  I Jsselmeer als st rategische 

zoetwatervoorraad m oet  nader worden onderzocht . De vraag naar zoet  water en het  

aanbod m oet  naar de m ening van de Com m issie op korte term ijn landelij k worden 

bekeken. De Com m issie pleit  ervoor om sterker te koersen op de regionale 

m ogelij kheden voor zoetwatervoorziening. Hiervoor m oet  de t r its “ vasthouden, 

bergen, afvoeren”  zoveel mogelij k worden benut . 

 De Commissie waardeert  de specifieke aandacht  van het  kabinet  voor de 

kustgebieden en de Noordzee. De Com m issie acht  het  noodzakelij k dat  de posit ieve 

aanzet ten die in het  oNWP gegeven worden, worden doorvertaald in een meer 

act ieve bem oeienis met  de ontwikkeling en geleiding van het  gebruik van de 

Noordzee, dan in de afgelopen decennia het  geval was. 

 De totstandkom ing van de st roomgebiedbeheerplannen is goed ver lopen. De 

Com m issie geeft  aan dat  de m anier van sam enwerken tussen Rij k en regio’s, zoals 

die bij  de totstandkom ing van de st roomgebiedbeheerplannen heeft  gewerkt , als 

voorbeeld kan dienen voor sam enwerking op andere wateronderwerpen. Wel vraagt  

de Com m issie aandacht  voor het  vr ij  lage am bit ieniveau van deze plannen in relat ie 
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tot  het  st reefbeeld in het  oNWP. Bovendien is de Comm issie van mening dat  de 

internat ionale sam enwerking in st room gebieden verder versterkt  m oet  worden. 

 I n grote lij nen onderschrij ft  de Commissie de uitgezet te r icht ing voor het  

waterveiligheidsbeleid. De Com m issie constateert  wel dat  er de afgelopen jaren 

weinig voortgang is gem aakt  m et  het  dossier Waterveiligheid 21e eeuw. Er moet  in 

de komende 15 jaar nog veel gebeuren voor de implementat ie van het  nieuwe 

veiligheidsdenken inderdaad een feit  is, waaronder het  verder uitwerken en 

toepassen van een nieuwe normeringssystem at iek. Tegelij kert ij d beseft  de 

Com m issie dat  er nog een belangrij k onderzoek loopt  (VNK I I )  waarin bouwstenen 

worden voorbereid voor de verdere uitwerking van dit  beleid.  

 

 

3 . Beschouw ingen Com m issie 

 

3 .1  Posit ie Nat ionaal W aterplan 

 

Het  eerste Nat ionaal W aterplan 

De Com m issie is van m ening dat  het  kabinet  m et  het  ontwerp van dit  eerste Nat ionale 

Waterplan een belangrij ke stap heeft  gezet  van de Watervisie naar een waterbeleid dat  

zowel een lange term ijn perspect ief biedt  als concrete voornem ens bevat  voor de korte 

term ijn. De Com m issie constateert  dat  veel van de aanbevelingen die zij  heeft  gedaan in 

haar advies over de Watervisie in dit  oNWP zijn overgenomen. Bij  onderwerpen waar 

dat  nog m inder het  geval is, zal de Commissie daar in dit  advies verder op ingaan. 

 

De opbouw van het  oNWP m et  telkens een analyse, st reefbeeld, beleidskeuze, realisat ie, 

ruim telij ke aspecten en een uitvoeringsoverzicht  is overzichtelij k en duidelij k en geeft  

handvat ten voor de uitvoering. De Com missie heeft  ook veel waardering voor de wij ze 

waarop dit  plan tot  stand is gekomen door inspanningen van Rij k en bet rokkenheid van 

andere overheden en organisat ies. 

 

Het  Waterplan geeft  een duidelij ke r icht ing voor de toekom st  aan. Wel constateert  de 

Commissie dat  de slagingskans van een groot  aantal beleidsvoornemens nog afhangt  

van veel uitwerking en onderzoek. De Com m issie is dan ook van m ening dat  dit  

voortvarend opgepakt  dient  te worden door onderzoeksinstellingen in nauwe 

sam enwerking m et  waterbeheerders, beleidsm akers en het  bedrij fsleven. 

 

Leren van eerder beleid: m onitoren en evalueren  

Het  Kabinet  geeft  aan dat  het  waterbeheer met  het  oNWP een nieuwe fase in gaat . Ten 

opzichte van de 4e Nota Waterhuishouding kij kt  het  oNWP verder vooruit  en bevat  het  

am bit ieuze lange term ijn st reefbeelden. Om  Nederland ook in de toekom st  een veilige 

en leefbare delta te laten zijn, is het  nodig nu te ant iciperen op ontwikkelingen op het  

gebied van klimaat , demografie en econom ie.  

 

De Com m issie onderschrij ft  deze opvat t ing, maar beschouwt  het  oNWP tegelij kert ijd in 

het  perspect ief van eerdere beleidsnota’s als NW3, Evaluat ienota Water, NW4, Nota 

Ruim te en WB21. De Com missie heeft  in haar advies over de Watervisie al gepleit  voor 

een sterkere nadruk op evaluat ie van het  waterbeleid. De Com missie constateert  m et  

instem m ing dat  het  Kabinet  de noodzaak van een versterking van de evaluat iefunct ie in 

dit  Nat ionaal Waterplan erkent , m aar m ist  in het  oNWP een terugblik op het  eerdere 

beleid en de lessen die get rokken kunnen worden uit  successen en falen daarvan. De 

Com m issie m ist  ook een concrete uitwerking van de wij ze waarop het  Kabinet  in de 

toekom st  de beleidsevaluat ie wil uitvoeren. 
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Om het  Nat ionaal Waterplan in 2013 op een betekenisvolle m anier te kunnen evalueren 

en te kunnen besluiten over eventuele koerswij zigingen, is het  essent ieel dat  op korte 

term ijn een gezamenlij ke evaluat iest rategie wordt  opgezet  door Rijk, waterschappen, 

provincies, gemeenten en andere stakeholders, en geïmplem enteerd. De Commissie 

adviseert  daarbij  niet  alleen terug te kij ken naar de uitvoering van het  NWP zelf, m aar 

bij  die evaluat ie ook de eerdere beleidsnota’s te bet rekken om zo alsnog lessen te 

t rekken uit  eerder beleid. De noodzaak voor een system at ische m onitor ing en evaluat ie 

van het  waterbeleid wordt  nog versterkt  door de adapt ieve aanpak die het  oNWP 

voorstaat , waarbij  beleidsontwikkeling steeds wordt  aangepast  aan de feitelij ke 

ontwikkelingen en nieuwe inzichten. 

 

De Com m issie constateert  dat  het  waterbeleid en –beheer zich de laatste jaren heeft  

ontwikkeld van een cent rale top-down benadering naar een meer bot tom -up benadering 

van “samen werken aan water” . Een groot  deel van het  beleid dat  in het  oNWP is 

vastgelegd, moet  nader worden uitgewerkt  in gebiedsprocessen op decentraal niveau. 

Dat  betekent  dat  ook de evaluat ie van dit  beleid gezamenlij k moet  worden opgezet . De 

bet rokkenheid van meer bestuurlij ke lagen (m ult i- level governance)  en de 

bet rokkenheid van steeds meer m aatschappelij ke en bestuur lij ke actoren bij  beleid en 

uitvoering vereist  aangepaste evaluat ievorm en. Het  oNWP bevat  beleidsdoelen op 

hoofdlijnen die gebiedsgericht  en in onderhandeling met  verschillende actoren nader 

vorm  kr ijgen. De Com m issie adviseert  te kiezen voor een vorm  van evaluat ie waarbij  de 

doelstellingen van alle bet rokken part ijen worden bet rokken en niet  alleen de form ele 

doelen van het  NWP. Bovendien m oet  er naast  een evaluat ie op doelniveau ook 

aandacht  zijn voor het  proces van beleidsim plementat ie en –uitvoering. Een dergelij ke 

evaluat ie m oet  naar de mening van de Com m issie door alle part ij en gezamenlij k worden 

opgezet  en worden uitgevoerd door een onafhankelij ke, externe part ij .  Het  Rijk moet  

daarbij  init iërend opt reden. 

 

NW P als langere term ijn visie 

De Commissie ondersteunt  de adapt ieve aanpak van het  waterbeleid die het  oNWP 

voorstaat . ’Werkenderwij s’, stapje voor stapje, m aar wel met  een langere term ijn 

st reefbeeld voor ogen dat  r icht ing geeft  en inspirerend werkt  voor degenen die het  

beleid verder m oeten uitwerken en uitvoeren. 

De Com m issie heeft  in haar advies over de Watervisie gevraagd om een integraal 

st reefbeeld voor “Nederland Waterland” . Dat  st reefbeeld is in het  oNWP opgenomen. De 

Com m issie is van m ening dat  het  st reefbeeld r icht ing geeft  aan uitvoering van beleid en 

daarnaast  input  levert  voor een verdere discussie over beleidskeuzen die de kom ende 

t ij d nog gem aakt  m oeten worden, zoals bij voorbeeld de belangrij ke discussie over de 

zoetwaterst rategie. Die keuzen zijn nodig, want  m et  het  beleid zoals dat  nu is voorzien 

worden de ambit ieuze st reefbeelden voor zoetwatervoorziening en veiligheid nog niet  

gehaald. 

 

De Commissie vest igt  daarbij  de aandacht  op de m iddellange term ijn. De periode na 

deze planperiode van het  NWP, 2015-2050 is dichterbij  dan we denken. Daarom moet  

nu al hard gewerkt  worden om  na 2020 relevante beleidskeuzen te kunnen m aken en 

m aat regelen tot  uitvoering te kunnen brengen. De Comm issie is van m ening dat  

lopende uitvoeringsprogram m a’s voortvarend m oeten worden afgerond. Maar wat  er 

daarna moet  gebeuren moet  nu reeds op de tekentafel komen te liggen voor studie, 

planning en advies. 
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NW P als uitvoeringsagenda w ater 2 0 0 9 - 2 0 1 5  

Het  oNWP geeft  voor de periode 2009-2015 een agenda voor de uitvoering van het  

waterbeleid. Voor een groot  deel bet reft  dat  cont inuering van bestaande 

uitvoeringsprogram m a’s. Daarnaast  wordt  een flink aantal studies aangekondigd voor 

onder andere zoetwatervoorziening, peilverhoging I Jsselmeer, zeewaartse uitbreiding 

kust , ‘afsluitbaar open’ Rijnm ond en de Zuidwestelij ke Delta. De Com m issie adviseert  

om  voor die onderwerpen, in zowel het  NWP als het  Deltaprogram m a, duidelij ker de link 

te leggen tussen de ambit ieuze st reefbeelden op de lange term ijn en de uitvoering in 

deze planperiode. Dat  kan door duidelij ker te benoemen waar de uitvoering nu al 

rekening mee m oet  houden. Ook waar die duidelij kheid nog niet  gegeven kan worden, is 

het  van belang de waterbeheerders op lokaal en regionaal niveau te bet rekken bij  

bovengenoemde studies. 

 

 

3 .2  Ruim telijke doorw erking 

Het Nat ionaal Waterplan is tevens een st ructuurvisie voor de ruim telij ke aspecten. De 

st ructuurvisiekaarten in het  NWP geven ruim telij ke beleidskeuzen weer. Deze 

st ructuurvisie is alleen bindend voor het  Rij k zelf.  Het  Rijk vraagt  provincies en 

gem eenten bij  hun st ructuurvisies wateradvies te vragen en een waterparagraaf op te 

stellen. 

De Com m issie is van m ening dat  alleen het  toekennen van de st ructuurvisiestatus niet  

voldoende is om  de daadwerkelij ke ruim telij ke doorwerking van het  waterbeleid te 

realiseren. Voor directe doorwerking van nat ionaal ruim telij k beleid is het  nodig om  

AMvB’s op te stellen of inpassingsplannen te m aken.  

Naast  deze jur idische inst rum enten voor ruim telij ke doorwerking is het  vooral van 

belang dat  bestuurlij ke processen goed worden ingezet . Waterbeheerders m oeten op 

t ij d bet rokken zijn bij  ruim telij ke besluitvorm ingsprocessen, en om gekeerd m oeten 

besluitvormers zich sterker bewust  zijn van het  belang van water en dit  bij  hun 

beslissingen laten meewegen. De Com m issie is van m ening dat , om  dit  te realiseren, 

een proact ieve rol van de waterschappen nodig is, waarbij  waterschappen verder kij ken 

dan het  waterbelang alleen. Zij  moeten volwaardig partner zijn in 

gebiedsontwikkelingen, en m inder louter faciliteren vanuit  de waterkolom . Bij  de 

totstandkom ing van de st roomgebiedbeheerplannen is daar goede ervaring mee 

opgedaan en in voorkomende gevallen hebben de waterschappen zich gemanifesteerd 

als dé regionale waterautor iteit  zonder dat  dit  tot  spanningen heeft  geleid tussen de 

funct ionele en algem ene dem ocrat ie. De Com m issie geeft  in overweging dat  in de 

waterschapsorganisat ie op st rategisch niveau de expert ise op het  gebied van 

Ruim telij ke Ordening wordt  versterkt . De Com m issie adviseert  de Staatssecretar is de 

waterschappen in deze rol zoveel mogelij k te ondersteunen. 

 

De Commissie is van mening dat  voor een goede doorwerking van het  waterbeleid 

aangesloten moet  worden bij  de acht  integrale gebiedsagenda’s die worden opgezet  

door Rij k en regio gezamenlij k. Deze landsdekkende gebiedsagenda’s vormen de 

inhoudelij ke onderbouwing voor investeringsprogramma’s (Deltaprogramma, I LG)  en 

helpen deze op elkaar af te stem men. De Com m issie heeft  echter de indruk dat  in die 

agenda’s water nog te weinig aandacht  kr ijgt . Wateropgaven voortvloeiend uit  het  oNWP 

en het  Deltaprogram m a m oeten volwaardig worden bet rokken, naast  onder meer 

woningbouw en infrast ructuur. 

Voor een goede ruim telij ke doorwerking van het  waterbeleid is integrale afstem m ing 

een voorwaarde, te beginnen bij  de gebiedsagenda’s, verder uitgewerkt  in 

gebiedsprocessen op regionaal niveau en uiteindelij k doorwerkend in de waterplannen 

van de waterschappen en op bestemm ingsplanniveau van gemeenten. De Com m issie 
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adviseert  om  in het  overleg over gebiedsagenda’s waterschappen uitdrukkelij k te 

bet rekken vanuit  hun verantwoordelij kheid voor het  regionale waterbeheer. 

 

Een belangrij k procesinst rum ent  om  ruim telij ke doorwerking van het  waterbeleid te 

realiseren is de watertoets. De afgelopen jaren is door verschillende part ij en onderzocht  

hoe de watertoets werkt  in de prakt ij k. Het  oNWP kondigt  een nieuwe evaluat ie van de 

watertoets aan in 2011.  

De Com m issie is van m ening dat  de resultaten uit  eerdere evaluat ies van de watertoets 

onvoldoende zijn bet rokken bij  de keuzen m et  bet rekking tot  de watertoets die in het  

oNWP worden gem aakt . De Com m issie is van m ening dat  de bestuurlij ke werking van 

het  procesinst rument  watertoets versterkt  m oet  worden. De toets moet  pro-act ief 

worden ingezet , niet  alleen op inr icht ingsniveau m aar ook voor locat iekeuzen. Daarnaast  

is de Comm issie van mening dat  waterbeheerders in gevallen waar, ondanks het  

inzet ten van de watertoets, water toch te weinig wordt  bet rokken bij  de ruim telij ke 

besluitvorm ing, m eer gebruik m oeten m aken van hun form ele bevoegdheden tot  

bezwaar en beroep. 

De Com m issie constateert  dat  het  toepassen van de watertoets niet  verplicht  is bij  het  

opstellen van st ructuurvisies. Juist  in de fase van het  opstellen van st ructuurvisies m oet  

de discussie plaatsvinden over de plaats van water bij  de ruim telij ke ontwikkeling. Het  

procesinst rument  van de watertoets kan daar een goed hulpm iddel bij  zijn. De 

Com m issie adviseert  daarom de versterking van de watertoets in het  definit ieve NWP 

verder vorm te geven. 

 

 

3 .3  Sturing w aterbeheer 

De Com m issie staat  achter de voorgenom en versterking van de sam enwerking tussen 

de verschillende overheden. I n haar eerdere advies over Com m unicat ie in het  

waterbeleid heeft  de Com missie al aangegeven dat  het  bet rekken van andere overheden 

en overige stakeholders in een vroeg stadium  bij  het  waterbeleid essent ieel is en 

bovendien in het  recente verleden tot  goede resultaten heeft  geleid 

(st roomgebiedbeheerplannen) . 

Het  Rijk geeft  daarbij  de kaders aan, zoals in dit  oNWP is gebeurd. Veel van de 

uitwerking van het  waterbeleid vindt  vervolgens decentraal plaats. De Com m issie 

adviseert  het  Rij k daarbij  goed bet rokken te blij ven, om  kaders daar waar nodig te 

kunnen verduidelij ken of zelfs bij  te stellen als dat  gezien nieuwe inzichten of exogene 

ontwikkelingen noodzakelij k is. Ook daarvoor is een system at ische evaluat ie met  alle 

bet rokkenen van belang. 

 

Meer concreet  adviseert  de Com m issie dat  de komende jaren de overlegst ructuren van 

de Regionale Bestuurlij ke Overleggen worden gecont inueerd zodat :  

 De uitwerkingen van de SGBP’en en de daarm ee samenhangende waterplannen van 

de waterschappen, omgevingsvisies van provincies en waterplannen van gemeenten 

goed uit  de verf komen. 

 Gezamenlij k geleerd wordt  van de evaluat ie van het  vigerende NWP (2009-2015)  

ten behoeve van het  voorsorteren op het  tweede NWP (2015-2021) .  

 Voorgesorteerd kan worden op 2015 wanneer ook de EU Richt lij n 

Overst rom ingsrisico’s m oet  worden betrokken bij  het  vorm geven van de tweede 

t ranche van de st roomgebiedbeheerplannen.  

De Commissie adviseert  bij  dit  overleg ook de waterketen te bet rekken. 

 

Veel waterbeleid wordt  steeds meer internat ionaal afgestemd in st roomgebieden. Toch 

constateert  de Com m issie dat  dit  oNWP bij  de grens lij kt  op te houden (met  
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uitzondering van de aandacht  voor delta’s in ontwikkelingslanden, hoofdstuk 6) . De 

kracht  van de Kaderricht lij n Water en de Richt lij n Overst rom ingsrisico’s ligt  juist  in de 

st roomgebiedbenadering. Uit  het  oNWP wordt  onvoldoende duidelij k in hoeverre 

beleidsdoelen deels gehaald kunnen worden door voorgenomen m aatregelen 

bovenstroom s, of daardoor juist  worden doorkruist . 

De Com m issie adviseert  de grensoverschrijdende afstem m ing van het  waterbeleid 

verder te versterken en gezamenlij k met  de buurlanden een lange term ijn st reefbeeld te 

ontwikkelen om r icht ing te geven aan de volgende generat ie 

st roomgebiedbeheerplannen. 

Daarnaast  is de Com m issie van mening dat  de koppeling m et  Europese dossiers die niet  

direct  op het  waterterrein liggen m oet  worden versterkt . Een belangrij k voorbeeld 

daarvan is de herst ructurering van het  Europese landbouwbeleid in 2013. Waterbeheer 

en watergebruik m oet  op Europees niveau bij  de formuler ing van dat  nieuwe 

landbouwbeleid worden bet rokken. 

 

 

3 .4  Financier ing 

De Com m issie heeft  in eerdere adviezen steeds gepleit  voor een langere term ijn 

vast legging van m iddelen voor m aatregelen voor de waterveiligheid, om  te voorkom en 

dat  deze steeds opnieuw moeten concurreren m et  ander overheidsbeleid. De Commissie 

is daarom verheugd dat  het  Kabinet  heeft  besloten een Deltafonds in te stellen m et  

ingang van 2020 om  geld te reserveren voor de uitvoering van het  Deltaprogram ma. De 

Com m issie heeft  daarnaast  m et  instem m ing geconstateerd dat  de uitvoering van de 

lopende maat regelen in het  hoogwaterbescherm ingsprogram m a tot  2020 financieel is 

gedekt . 

 

De Commissie vraagt  echter wel aandacht  voor de financiering van benodigde ext ra 

m aat regelen tot  2020. De Com m issie acht  het  van belang dat  nieuwe m aat regelen, die 

voortvloeien uit  de derde toetsing van de primaire waterkeringen ( in 2011) , ook 

uitgevoerd kunnen worden om  nieuwe achterstanden in het  onderhoud van de keringen 

te voorkomen. Daarnaast  is het  van belang om  in 2020 goede plannen gereed te 

hebben zodat  dan voortvarend van start  gegaan kan worden m et  de uitvoering van het  

Deltaprogramma. Voor de benodigde verkenningen, zoals die worden aangekondigd in 

het  oNWP, m oet  nu al geld worden gereserveerd.  

 

Een ander aandachtspunt  is de wijze waarop toekenning van m iddelen uit  het  

Deltafonds is geregeld. De Commissie pleit  ervoor daarbij  de ervar ingen met  de MI RT 

systemat iek te benut ten en deze daar waar nodig aan te passen aan de organisat ie van 

het  waterbeheer.  

Daarnaast  kom t  de vraag op waarvoor deze m iddelen worden benut . De Commissie is 

van m ening dat  de m iddelen uit  het  Deltafonds prim air voor waterveiligheid m oeten 

worden ingezet , in overeenstem ming met  de voorstellen van de Deltacom m issie. De 

reden om  een apart  fonds in te stellen is gelegen in de wens van het  Kabinet  m iddelen 

voor de waterveiligheid voor meerdere generat ies zeker te stellen. Het  voordeel van het  

instellen van een financieel schot  voor de herkenbaarheid van m iddelen voor 

waterveiligheid gaat  naar de mening van de Com m issie boven een mogelij k voordeel 

van flexibiliteit  en integraliteit .  De integraliteit  van het  waterbeleid m oet  vorm  kr ijgen in 

de programmering en dat  hoeft  niet  in de financier ing. 

 

Wat  bet reft  de bekost iging van waterm aat regelen is de Com m issie van m ening dat  het  

pr incipe “gebruiker betaalt ”  uit  de Watervisie nog onvoldoende worden toegepast . I n het  

bestaande beleid vindt  voor het  gebruik van zoet  water onvoldoende doorrekening 



Bladzijde 9 van 12 

Ons Kenm erk 

AcW-2009/ 256 

plaats van de kosten. De Com m issie is van m ening dat  daar het  pr incipe “de gebruiker 

betaalt ”  vaker toegepast  dient  te worden, want  beprij zen van gebruik st im uleert  het  

kosteneffect ief om gaan met  water. De keuze voor welke onderdelen van het  waterbeleid 

beprij zen een goed inst rument  is, m oet  nog verder worden uitgewerkt . De Com m issie 

adviseert  deze keuzen in het  NWP te verduidelij ken. 

 

 

3 .5  I nhoudelijke beleidsthem a’s 

 

I Jsselm eer 

De Com m issie constateert  dat  voor het  I Jsselmeer ingr ijpende plannen worden 

gepresenteerd die nog veel studie vergen. De Com m issie vraagt  zich daarbij  af of deze 

plannen nu al zo robuust  zijn dat  deze het  predicaat  st ructuurvisie verdienen. 

 

De Commissie waardeert  de versterkte aandacht  die in dit  oNWP uitgaat  naar droogte 

en zoetwatervoorziening. Het  I Jsselmeer is sinds de totstandkom ing van de Afsluitdij k 

een zeer belangrij k zoetwaterbekken in ons land en is van st rategisch belang voor het  

op peil houden van kanalen en r ivieren en vele andere funct ies in droge t ij den. 

De keuze voor het  versterken van de funct ie van het  I Jsselmeer als st rategische 

zoetwatervoorraad m oet  naar de mening van de Com missie nog wel goed worden 

doordacht . De Com m issie pleit  ervoor om sterker te koersen op de regionale 

m ogelij kheden voor zoetwatervoorziening. Hiervoor m oet  de t r its “ vasthouden, bergen, 

afvoeren”  zoveel m ogelij k worden benut . Dat  betekent  nog meer inzet ten op 

vasthouden en lokaal bergen. Het  inzet ten op één st rategische zoetwatervoorraad 

maakt  kwetsbaar. De Commissie pleit  voor een studie naar de rol die bij voorbeeld het  

Volkerak-Zoom m eer voor het  zuidwestelijke deel van het  land kan spelen. De 

Com m issie acht  het  essent ieel dat  er een goede analyse wordt  uitgevoerd hoeveel zoet  

water er op term ijn nodig is voor welke funct ies en waar. 

 

De keuze voor het  opzet ten van het  waterpeil van het  I Jsselmeer om op die wijze langer 

te kunnen blij ven spuien onder vr ij  verval op de Waddenzee heeft  grote gevolgen voor 

m ogelij kheden om  vanuit  de om liggende gebieden te spuien op het  I Jsselmeer en voor 

de veiligheid van de I Jsseldelta. De keuze om  het  Markerm eer los te koppelen van het  

I Jsselmeer betekent  een verkleining van de zo van st rategisch belang zijnde 

zoetwatervoorraad van het  I Jsselmeer. De Com m issie pleit  ervoor dat  voorafgaand aan 

besluitvorm ing hierover goed onderzoek wordt  verr icht  naar alle aspecten van deze 

keuze. Daarbij  dienen ook nadrukkelij k de consequent ies voor de omringende 

gemeenten te worden bet rokken. Voor de ontwikkeling van het  I Jsselm eergebied is naar 

de m ening van de Commissie een adapt ieve aanpak nodig.  

 

Noordzee en kust  

De Com m issie waardeert  de specifieke aandacht  van het  kabinet  voor de kustgebieden 

en de Noordzee. Deze gebieden herbergen belangrij ke natuur-  en landschappelij ke 

waarden en zijn drager van een aantal belangrij ke econom ische funct ies. Tegelij kert ij d 

bieden deze gebieden de mogelij kheden voor de ontwikkeling van nieuwe funct ies en 

het  verlichten van de ruim tedruk op het  land. 

De Com m issie acht  het  noodzakelij k dat  de posit ieve aanzet ten die in het  oNWP 

gegeven worden, zullen worden doorvertaald in een act ievere bem oeienis m et  de 

ontwikkeling en geleiding van het  gebruik van de Noordzee, dan in de afgelopen 

decennia het  geval was. 

Naar de mening van de Commissie dient  daarbij  de volgende aanpak gehanteerd te 

worden:  
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 Formulering van duidelij ke randvoorwaarden voor veiligheid, m ilieu, natuur en 

landschap. 

 Gezamenlij ke ontwikkeling van een visie op de ontwikkeling van de kustzone door 

Rijk, provincie, gemeenten in overleg met  maatschappelij ke en pr ivate partners. 

Bevordering van de ruim telij ke kwaliteit  onder behoud van de bestaande 

karakter ist ieke waarden van de kustzone dient  daarbij  voorop te staan. Uitsluit ing 

vooraf van bepaalde funct ies dient  te worden voorkomen, innovat ieve 

ontwikkelingen (zandmotor)  dienen te worden gest imuleerd en m et  nam e de 

aansluit ing met  ontwikkelingen in het  achterland dient  te worden gegarandeerd. 

Deze visie kan worden vastgelegd in een st ructuurvisie en dient  via 

bestem m ingsplannen nader te worden ingevuld 

 Act ieve ontwikkeling van een ruim telij ke planning voor de Noordzee, gebaseerd op 

m ult ifunct ioneel gebruik. Zonering via het  inst rument  st ructuurvisie is daarbij  een 

belangrij k hulpm iddel, uiteraard binnen de randvoorwaarden van internat ionale 

verplicht ingen. 

 I n internat ionaal verband dient  gezocht  te worden welke m ogelij kheden er zijn om  

versnippering te voorkomen en hoe door bundeling van act iviteiten een efficiënter 

ruim tegebruik van de Noordzee kan worden bevorderd. Een voorbeeld daarvan is de 

koppeling van energienetwerken. 

 Bezien zal m oeten worden in hoeverre de huidige PKB Waddenzee aanpassing 

behoeft  teneinde een m inder rest r ict ief en m eer ontwikkelings-  en toekom stgericht  

perspect ief voor dit  gebied te realiseren. 

 Brede or iëntat ie op en afstem m ing met  toekom st ige energieontwikkelingen. 

Bestaande olie-  en gaswinning zal op term ijn verdwijnen en plaatsmaken voor 

andere vormen van energieopwekking en CO2 berging. Onderzoek en ant iciperend 

beleid is noodzakelij k. Ook is aandacht  nodig op welke wijze deze ontwikkelingen 

consequent ies hebben voor de land-zee verbindingen en de inr icht ing van 

bestaande havengebieden. 

 

Rivieren 

De Com m issie onderschrij ft  in grote lijnen het  geform uleerde beleid ten aanzien van de 

grote r iv ieren. Het  st reefbeeld is duidelij k verwoord, maar mede omdat  de t ijdbalk 

ontbreekt , is beoordeling op de consequent ies met  nam e in geval van hogere afvoeren 

(m eer dan 18.000 m 3/ s)  m oeilij k. De beleidskeuze van het  Kabinet  vermeldt  dat  de 

afvoerverdeling over de Rijntakken zoveel mogelij k gehandhaafd blij ft ,  maar dat  bij  

hogere afvoeren (meer dan 16.000 m 3/ s)  de Nederr ijn moet  worden ontzien. De 

Commissie pleit  ervoor nader te onderzoeken of dat  met  behulp van de inzet  van de 

huidige stuwen in de Nederr ijn ook gerealiseerd kan worden. De Beleidslijn Grote 

Rivieren wordt  doorvertaald in de Am vB Ruim te met  opnem ing van een nog te 

ontwikkelen robuustheidstoets opdat  goede afwegingen mogelij k zijn tussen nieuwe 

buitendijkse act iviteiten en ruim telij ke belem meringen voor de waterveiligheid. De 

Com m issie adviseert  hierover in het  definit ieve NWP meer duidelij kheid te bieden. 

 

W aterkw aliteit  

De eerste St roomgebiedbeheerplannen in het  kader van de Europese Kaderr icht lij n 

Water vormen integraal onderdeel van dit  NWP. De St roomgebiedbeheerplannen zijn 

sterk decent raal tot  stand gekomen. Doelen en maatregelen zijn in gebiedsprocessen 

vastgesteld met  gebruikm aking van Rij kskaders op hoofdlij nen. 

De Com m issie heeft  geconstateerd dat  de sam enwerking tussen de verschillende 

part ij en bij  de totstandkom ing van de st roomgebiedbeheerplannen goed is verlopen. 

Ook is de samenwerking op regionaal en lokaal niveau tussen waterschappen en 
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gemeenten op gang gebracht . De Commissie adviseert  deze samenwerking in stand te 

houden en verder te versterken, ook voor andere wateronderwerpen.  

 

Voor de volgende generat ie st roomgebiedbeheerplannen adviseert  de Commissie het  

Rij k in een eerder stadium m et  heldere kaders te komen, niet  alleen vanwege de EU 

Richt lij n Overst rom ingsrisico’s, m aar juist  ook vanuit  andere beleidsterreinen zoals het  

natuurbeleid (Natura 2000 en EHS) . 

 

De Com m issie constateert  dat  de gehanteerde insteek tot  een laag am bit ieniveau leidt  

voor wat  bet reft  doelen en m aat regelen. Daardoor is er een groot  gat  tussen het  

st reefbeeld voor waterkwaliteit  zoals dat  in het  oNWP is geform uleerd en de verwachte 

doelbereiking in 2015. Ook het  European Environmental Bureau kom t  na analyse van de 

ontwerp st roomgebiedbeheerplannen van Rijn en Maas tot  de conclusie dat  met  deze 

plannen de KRW doelen niet  worden gehaald. 

De Commissie adviseert  de kansen die de st roomgebiedaanpak biedt  voor de 

waterkwaliteit  alsnog beter te benut ten. I n een volgende generat ie 

St roomgebiedbeheerplannen kan de nu wat  voorzicht ige aanpak dan plaatsmaken voor 

een meer ambit ieuze. 

 

W aterveiligheid 

I n haar advies over het  Kabinetsstandpunt over het  advies van de Deltacom m issie 

(AcW-2008/ 333)  heeft  de Com m issie reeds op hoofdlijnen aangegeven hoe zij  denkt  

over het  nieuwe waterveiligheidsbeleid. I n het  oNWP is aangegeven hoe de 

beleidsvernieuwing door het  Kabinet  wordt  ingevuld en op welke term ijnen dat  gebeurt . 

 

De Com m issie constateert  dat  er de afgelopen jaren weinig voortgang is gem aakt  m et  

het  dossier Waterveiligheid 21e eeuw. Er moet  in de komende 15 jaar nog veel gebeuren 

voor de im plem entat ie van het  nieuwe veiligheidsdenken inderdaad een feit  is. 

Tegelij kert ijd beseft  de Commissie dat  er nog een belangrij k onderzoek loopt  (VNK I I )  

waarin bouwstenen worden voorbereid voor de verdere uitwerking van dit  beleid. I n 

grote lij nen onderschrij ft  de Com m issie het  uitgezet te beleid (overst rom ingsrisico in 

plaats van overschrijdingsr isico, dij kr ingen, MKBA, slachtofferr isico’s sam en m et  

economische r isico’s, adapt ief in plaats van react ief, toetsen elke 6 jaar in plaats van 5 

jaar) . 

 

De Com m issie is van m ening dat  de primaire keringen in 2020 op orde moeten zijn 

volgens de beste inzichten van dat  m oment . Dat  hoeft  niet  te betekenen dat  alles dan al 

conform  WV21 (en de nadere verbij zondering daarvan na VNK- I I )  zal zijn uitgevoerd. 

De Commissie dr ingt  er wel op aan dat  na de toetsing van 2011 van alle pr im aire 

keringen bekend is of ze wel of niet  voldoen. 

 

I nternat ionaal 

De Commissie is verheugd over de internat ionale ambit ies van het  NWP:  Nederland 

werkt  wereldwijd m et  water. Zij  deelt  de mening van het  Kabinet  dat  Nederland zich 

concreet  en act ief m oet  inzet ten om de water-  en sanitat iedoelen voor Millenium 

Development  Goal (MDG) 7 in 2015 daadwerkelij k te halen. Ook deelt  de Comm issie de 

mening dat  Nederland zijn reputat ie en posit ie als “Waterland”  verder dient  om  te zet ten 

in een sterkere posit ie van de Nederlandse watersector op de wereldm arkt .  

Om  beide doelen te realiseren is het  volgens de Commissie nodig dat  de samenwerking 

van de Minister ies van V&W en OS, m aar ook EZ, met  nauwe betrokkenheid van de 

brede watersector versterkt  wordt . Het  akkoord van Schokland, met  nam e het  WASH-

akkoord biedt  daarvoor uitstekende aanzet ten. Bundeling van het  inst rumentar ium van 
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OS met  de kennis en ervaring van V&W en de watersector kan de effect iviteit  van de 

Nederlandse waterinzet  aanzienlij k vergroten. De Commissie wijst  erop dat  water een 

essent iële bijdrage levert  aan de realisat ie van een aantal andere MDG’s en dr ingt  er op 

aan dit  ook nadrukkelij ker in het  Kabinetsbeleid tot  uitdrukking te laten kom en. 

 

Bij  de definit ieve keuze van Deltagebieden dient  een vraaggestuurde en 

probleemgeoriënteerde benadering voorop te staan. Daarnaast  pleit  de Com m issie er 

voor veel gewicht  toe te kennen aan het  voorhanden zijn van een bestaand en goed 

funct ionerend netwerk ter plekke. Om  het  hoge am bit ieniveau van het  NWP voor hulp 

aan deze deltagebieden waar te kunnen m aken is een substant iële inzet  van m ensen en 

m iddelen nodig. Ook hier geldt  dat  bundeling van het  departem entaal inst rumentarium  

en intensivering van de sam enwerking binnen de watersector de effect iviteit  van de 

inzet  in belangrij ke m ate ten goede zal kom en. 

I nhoudelij k pleit  de Com m issie ervoor de Nederlandse inzet  te focussen op die 

onderdelen waar Nederland een bewezen kracht  op het  m ondiale speelveld heeft . Naast  

waterveiligheid en waterkwaliteit  bet reft  dit  ook het  aspect  “water governance” . Bij  de 

uitvoering van sam enwerkingsprojecten zou het  accent  m oeten liggen op innovat ieve 

projecten, die na bewezen succes met  inhoudelij ke ondersteuning van VN instant ies 

zoals UNDP en UNEP en met  financiële bijdragen van de Wereldbank of regionale 

ontwikkelingsbanken opgeschaald kunnen worden. 
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