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AD VI ES ON TW ERP N ATI ON AAL W ATERPLAN
1 . I nleidin g
De St aat ssecret aris van Verkeer en Wat erst aat heeft op 22 decem ber j l. het ont werp
van het eerst e Nat ionaal Wat erplan uit gebracht . Het doel van het Wat erplan is
geform uleerd als “ Nederland een veilige en leefbare Delt a, nu en in de t oekom st ” . Het
Wat erplan geeft de beleidskaders van het Rij k voor het wat erbeleid voor de kom ende
zes j aar m et een doorkij k naar de lange t erm ij n. Het plan bevat het nieuwe beleid op
het gebied van wat erveiligheid, de ont werp st room gebiedbeheerplannen, het I Jsselm eer
en de Noordzee en een eerst e uit werking van het advies van de Delt acom m issie. Het
Kabinet zal het Nat ionaal Wat erplan na verwerking van inspraakreact ies op 22
decem ber 2009 vast st ellen.
De St aat ssecret aris van Verkeer en Wat erst aat heeft in haar brief van 26 j uni 2008 aan
de Adviescom m issie Wat er ( AcW) gevraagd advies uit t e brengen over het Ont werp
Nat ionaal Wat erplan ( oNWP) . Zij heeft daarbij de volgende specifieke vragen aan de
Com m issie voorgelegd:
1. Wat is de algem ene react ie van de Com m issie op het ont werp van het Nat ionaal
Wat erplan?
2. Biedt het Nat ionaal Wat erplan voldoende handvat t en om een im puls in de uit voering
van het wat erbeleid t e geven? Wat is er volgens de Com m issie voor nodig om in de
planperiode 2009- 2015, en ook erna, de beleidskeuzes daadwerkelij k t ot uit voeríng
t e lat en kom en?
3. Wat is de m ening van de Com m issie over de invulling van het st ruct uurvisiedeel van
het Nat ionaal Wat erplan en de keuze voor de inst rum ent en t en behoeve van de
realisat ie van het ruim t elij ke wat erbeleid?
4. De Com m issie heeft in haar advies op de Wat ervisie van 20 decem ber 2007 een
aant al aandacht spunt en m eegegeven voor het Nat ionaal Wat erplan. I s de
Com m issie van m ening dat genoem de punt en voldoende in het Nat ionaal Wat erplan
worden geadresseerd en concreet uit gewerkt ?
5. Zij n er andere opm erkingen die de Com m issie wil m eegeven?
De AcW geeft in dit advies haar bevindingen weer t en aanzien van het oNWP. De
Com m issie geeft aan welke st appen volgens haar noodzakelij k zij n om t ot een
daadwerkelij ke uit voering t e kom en van het beleid zoals geform uleerd in het Nat ionaal
Wat erplan. De Com m issie geeft daarbij zowel aanbevelingen die nog verwerkt kunnen
worden in het definit ieve Nat ionaal Wat erplan, als aanbevelingen voor het
Delt aprogram m a en voor het wat erbeleid op de langere t erm ij n.
De Com m issie heeft ervoor gekozen dit advies t e present eren vanuit een aant al
overkoepelende t hem a’s: Posit ie Nat ionaal Wat erplan, Ruim t elij ke doorwerking, St uring
wat erbeheer en Financiering. Daarnaast gaat de Com m issie kort in op de vier
inhoudelij ke beleidsvelden die als bij lagen bij het oNWP zij n gevoegd: I Jsselm eer,
Noordzee, St room gebiedbeheerplannen en Wat erveiligheid. Aanvullend daarop best eedt
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de Com m issie aandacht aan de grot e rivieren en aan de int ernat ionale am bit ies van het
wat erbeleid. De vragen van de St aat ssecret aris worden in deze opzet im pliciet
beant woord.
De AcW bouwt in haar advies over het ont werp Nat ionaal Wat erplan voort op haar
eerdere adviezen, in het bij zonder:
Advies over de Wat ervisie “ Nederland veroveren op de t oekom st ” , Kabinet svisie op
het Wat erbeleid ( AcW- 2007/ 215) .
Nederlands wat erbeheer in Europees en grensoverschrij dend perspect ief ( AcW2007/ 249) .
Kabinet sst andpunt over het advies van de Delt acom m issie ( AcW- 2008/ 333) .
De Com m issie zal het voorliggende ont werp Nat ionaal Wat erplan ( oNWP) specifiek
beschouwen op de punt en die zij in deze eerdere adviezen naar voren heeft gebracht .
Ter voorbereiding van het advies heeft de Com m issie bilat erale gesprekken gevoerd m et
best uurders, deskundigen uit de wet enschappelij ke wereld en am bt elij k bet rokkenen bij
het wat erbeleid.

2 . H oofdlij nen a dvie s
Algem ene react ie
De Com m issie is van m ening dat het kabinet m et het ont werp voor dit eerst e Nat ionale
Wat erplan, een belangrij ke st ap heeft gezet van de Wat ervisie op weg naar een
wat erbeleid dat zowel een lange t erm ij n perspect ief biedt alsook concret e voornem ens
bevat voor de kort e t erm ij n. Het Wat erplan geeft een duidelij ke richt ing voor de
t oekom st aan en geeft een beeld hoe zal worden om gegaan m et de grot e en deels nog
onzekere uit dagingen voor het wat erbeleid. De Com m issie const at eert dat nog veel
onderzoek nodig is om deze onzekerheden t e reduceren. De Com m issie is dan ook van
m ening dat het in het oNWP aangekondigde onderzoek voort varend opgepakt dient t e
worden door onderzoeksinst ellingen en bedrij fsleven in nauwe sam enwerking m et
wat erbeheerders en beleidsm akers.
De Com m issie onderst eunt de adapt ieve aanpak van het wat erbeleid die het oNWP
voorst aat . ‘Werkenderwij s’, st apj e voor st apj e m et gebruikm aking van de nieuwst e
kennis, no- regret m aat regelen uit voerend m et het langere t erm ij n st reefbeeld voor
ogen, st eeds lerend van behaalde result at en en zich aanpassend aan veranderende
( exogene) om st andigheden en inzicht en.
De Com m issie heeft in haar advies over de Wat ervisie reeds gepleit voor een st erkere
nadruk op evaluat ie van het wat erbeleid. De Com m issie const at eert m et inst em m ing dat
het Kabinet de noodzaak van het leren van succes- en faalfact oren van eerder
wat erbeleid in dit Nat ionaal Wat erplan erkent , m aar m ist een concret e uit werking. Een
groot deel van het beleid dat in het oNWP is vast gelegd, m oet nader worden uit gewerkt
in gebiedsprocessen op decent raal niveau. Dat bet ekent dat ook de evaluat ie van dit
beleid niet slecht s t op- down m oet worden uit gevoerd. De Com m issie beveelt aan dat op
kort e t erm ij n een gezam enlij ke evaluat iest rat egie wordt opgezet en geïm plem ent eerd
door Rij k, wat erschappen, provincies, gem eent en en andere relevant e st akeholders. Het
uit voeren van de evaluat ie van het NWP in 2013 zou bij voorkeur m oet en gebeuren door
een ext erne onafhankelij ke part ij .
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Ruim t elij ke doorwerking
De Com m issie const at eert dat er in het oNWP t erecht veel aandacht wordt best eed aan
de plaat s van wat er in de ruim t elij ke ordening. De Com m issie is van m ening dat er
voldoende inst rum ent arium is voor de ruim t elij ke doorwerking van het wat erbeleid. Het
beschikbare inst rum ent arium wordt echt er niet voldoende benut .
De St ruct uurvisiest at us van de ruim t elij ke onderdelen van het oNWP op zich is niet
voldoende voor ruim t elij ke doorwerking van het wat erbeleid.
Naast j uridische inst rum ent en voor ruim t elij ke doorwerking is het naar de m ening van
de Com m issie vooral van belang dat best uurlij ke processen goed worden ingezet .
Wat erbeheerders m oet en in een vroeg st adium worden bet rokken bij provinciale en
gem eent elij ke ruim t elij ke besluit vorm ingsprocessen. De Com m issie is van m ening dat
een pro- act ieve rol van de wat erschappen nodig is, waarbij wat erschappen verder kij ken
dan het wat erbelang. De Com m issie geeft in overweging dat in de
wat erschapsorganisat ie op st rat egisch niveau de expert ise op het gebied van
Ruim t elij ke Ordening wordt verst erkt . De Com m issie adviseert de St aat ssecret aris de
wat erschappen in deze rol zoveel m ogelij k t e onderst eunen. De Com m issie is verder van
m ening dat de best uurlij ke werking van het procesinst rum ent wat ert oet s verst erkt m oet
worden. Wat erbeheerders zouden vaker gebruik m oet en m aken van hun form ele recht
op bezwaar en beroep wanneer hun adviezen over de plaat s van wat er in ruim t elij ke
besluit vorm ingsprocessen niet worden opgevolgd. De Com m issie adviseert de
wat ert oet s ook t e gebruiken bij het opst ellen van st ruct uurvisies.
Financiering
De Com m issie is verheugd dat het Kabinet een Delt afonds inst elt vanaf 2020, waarm ee
de financiering op de langere t erm ij n van de wat erveiligheid wordt gewaarborgd. De
Com m issie is van m ening dat de m iddelen uit het Delt afonds prim air voor
wat erveiligheid m oet en worden ingezet , in overeenst em m ing m et de voorst ellen van de
Delt acom m issie.
De Com m issie roept op om noodzakelij ke m aat regelen t ussen 2015 en 2020 die nog
niet financieel zij n gedekt t ij dig van de benodigde m iddelen t e voorzien.
Wat bet reft de bekost iging van m aat regelen voor m et nam e zoet wat ervoorziening is de
Com m issie van m ening dat het principe “ de gebruiker bet aalt ” zoals verwoord in de
Wat ervisie nog onvoldoende is uit gewerkt .
I nhoudelij ke beleidst hem a’s
De keuze voor het verst erken van de funct ie van het I Jsselm eer als st rat egische
zoet wat ervoorraad m oet nader worden onderzocht . De vraag naar zoet wat er en het
aanbod m oet naar de m ening van de Com m issie op kort e t erm ij n landelij k worden
bekeken. De Com m issie pleit ervoor om st erker t e koersen op de regionale
m ogelij kheden voor zoet wat ervoorziening. Hiervoor m oet de t rit s “ vast houden,
bergen, afvoeren” zoveel m ogelij k worden benut .
De Com m issie waardeert de specifieke aandacht van het kabinet voor de
kust gebieden en de Noordzee. De Com m issie acht het noodzakelij k dat de posit ieve
aanzet t en die in het oNWP gegeven worden, worden doorvert aald in een m eer
act ieve bem oeienis m et de ont wikkeling en geleiding van het gebruik van de
Noordzee, dan in de afgelopen decennia het geval was.
De t ot st andkom ing van de st room gebiedbeheerplannen is goed verlopen. De
Com m issie geeft aan dat de m anier van sam enwerken t ussen Rij k en regio’s, zoals
die bij de t ot st andkom ing van de st room gebiedbeheerplannen heeft gewerkt , als
voorbeeld kan dienen voor sam enwerking op andere wat eronderwerpen. Wel vraagt
de Com m issie aandacht voor het vrij lage am bit ieniveau van deze plannen in relat ie
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t ot het st reefbeeld in het oNWP. Bovendien is de Com m issie van m ening dat de
int ernat ionale sam enwerking in st room gebieden verder verst erkt m oet worden.
I n grot e lij nen onderschrij ft de Com m issie de uit gezet t e richt ing voor het
wat erveiligheidsbeleid. De Com m issie const at eert wel dat er de afgelopen j aren
weinig voort gang is gem aakt m et het dossier Wat erveiligheid 21 e eeuw. Er m oet in
de kom ende 15 j aar nog veel gebeuren voor de im plem ent at ie van het nieuwe
veiligheidsdenken inderdaad een feit is, waaronder het verder uit werken en
t oepassen van een nieuwe norm eringssyst em at iek. Tegelij kert ij d beseft de
Com m issie dat er nog een belangrij k onderzoek loopt ( VNK I I ) waarin bouwst enen
worden voorbereid voor de verdere uit werking van dit beleid.

3 . Be sch ou w in ge n Com m issie
3 .1 Posit ie N a t iona a l W a t e r pla n
H e t e er st e N a t iona a l W a t e r pla n
De Com m issie is van m ening dat het kabinet m et het ont werp van dit eerst e Nat ionale
Wat erplan een belangrij ke st ap heeft gezet van de Wat ervisie naar een wat erbeleid dat
zowel een lange t erm ij n perspect ief biedt als concret e voornem ens bevat voor de kort e
t erm ij n. De Com m issie const at eert dat veel van de aanbevelingen die zij heeft gedaan in
haar advies over de Wat ervisie in dit oNWP zij n overgenom en. Bij onderwerpen waar
dat nog m inder het geval is, zal de Com m issie daar in dit advies verder op ingaan.
De opbouw van het oNWP m et t elkens een analyse, st reefbeeld, beleidskeuze, realisat ie,
ruim t elij ke aspect en en een uit voeringsoverzicht is overzicht elij k en duidelij k en geeft
handvat t en voor de uit voering. De Com m issie heeft ook veel waardering voor de wij ze
waarop dit plan t ot st and is gekom en door inspanningen van Rij k en bet rokkenheid van
andere overheden en organisat ies.
Het Wat erplan geeft een duidelij ke richt ing voor de t oekom st aan. Wel const at eert de
Com m issie dat de slagingskans van een groot aant al beleidsvoornem ens nog afhangt
van veel uit werking en onderzoek. De Com m issie is dan ook van m ening dat dit
voort varend opgepakt dient t e worden door onderzoeksinst ellingen in nauwe
sam enwerking m et wat erbeheerders, beleidsm akers en het bedrij fsleven.
Le r e n va n e er de r be leid: m on it or e n en e va lu e r e n
Het Kabinet geeft aan dat het wat erbeheer m et het oNWP een nieuwe fase in gaat . Ten
opzicht e van de 4 e Not a Wat erhuishouding kij kt het oNWP verder vooruit en bevat het
am bit ieuze lange t erm ij n st reefbeelden. Om Nederland ook in de t oekom st een veilige
en leefbare delt a t e lat en zij n, is het nodig nu t e ant iciperen op ont wikkelingen op het
gebied van klim aat , dem ografie en econom ie.
De Com m issie onderschrij ft deze opvat t ing, m aar beschouwt het oNWP t egelij kert ij d in
het perspect ief van eerdere beleidsnot a’s als NW3, Evaluat ienot a Wat er, NW4, Not a
Ruim t e en WB21. De Com m issie heeft in haar advies over de Wat ervisie al gepleit voor
een st erkere nadruk op evaluat ie van het wat erbeleid. De Com m issie const at eert m et
inst em m ing dat het Kabinet de noodzaak van een verst erking van de evaluat iefunct ie in
dit Nat ionaal Wat erplan erkent , m aar m ist in het oNWP een t erugblik 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 concret e uit werking van de wij ze waarop het Kabinet in de
t oekom st de beleidsevaluat ie wil uit voeren.
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Om het Nat ionaal Wat erplan in 2013 op een bet ekenisvolle m anier t e kunnen evalueren
en t e kunnen besluit en over event uele koerswij zigingen, is het essent ieel dat op kort e
t erm ij n een gezam enlij ke evaluat iest rat egie wordt opgezet door Rij k, wat erschappen,
provincies, gem eent en en andere st akeholders, en geïm plem ent eerd. De Com m issie
adviseert daarbij niet alleen t erug t e kij ken naar de uit voering van het NWP zelf, m aar
bij die evaluat ie ook de eerdere beleidsnot a’s t e bet rekken om zo alsnog lessen t e
t rekken uit eerder beleid. De noodzaak voor een syst em at ische m onit oring en evaluat ie
van het wat erbeleid wordt nog verst erkt door de adapt ieve aanpak die het oNWP
voorst aat , waarbij beleidsont wikkeling st eeds wordt aangepast aan de feit elij ke
ont wikkelingen en nieuwe inzicht en.
De Com m issie const at eert dat het wat erbeleid en –beheer zich de laat st e j aren heeft
ont wikkeld van een cent rale t op- down benadering naar een m eer bot t om - up benadering
van “ sam en werken aan wat er” . Een groot deel van het beleid dat in het oNWP is
vast gelegd, m oet nader worden uit gewerkt in gebiedsprocessen op decent raal niveau.
Dat bet ekent dat ook de evaluat ie van dit beleid gezam enlij k m oet worden opgezet . De
bet rokkenheid van m eer best uurlij ke lagen ( m ult i- level governance) en de
bet rokkenheid van st eeds m eer m aat schappelij ke en best uurlij ke act oren bij beleid en
uit voering vereist aangepast e evaluat ievorm en. Het oNWP bevat beleidsdoelen op
hoofdlij nen die gebiedsgericht en in onderhandeling m et verschillende act oren nader
vorm krij gen. De Com m issie adviseert t e kiezen voor een vorm van evaluat ie waarbij de
doelst ellingen van alle bet rokken part ij en 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 zij n voor het proces van beleidsim plem ent at ie en –uit voering. Een dergelij ke
evaluat ie m oet naar de m ening van de Com m issie door alle part ij en gezam enlij k worden
opgezet en worden uit gevoerd door een onafhankelij ke, ext erne part ij . Het Rij k m oet
daarbij init iërend opt reden.
N W P a ls la nge r e t er m ij n visie
De Com m issie onderst eunt de adapt ieve aanpak van het wat erbeleid die het oNWP
voorst aat . ’Werkenderwij s’, st apj e voor st apj e, m aar wel m et een langere t erm ij n
st reefbeeld voor ogen dat richt ing geeft en inspirerend werkt voor degenen die het
beleid verder m oet en uit werken en uit voeren.
De Com m issie heeft in haar advies over de Wat ervisie gevraagd om een int egraal
st reefbeeld voor “ Nederland Wat erland” . Dat st reefbeeld is in het oNWP opgenom en. De
Com m issie is van m ening dat het st reefbeeld richt ing geeft aan uit voering van beleid en
daarnaast input levert voor een verdere discussie over beleidskeuzen die de kom ende
t ij d nog gem aakt m oet en worden, zoals bij voorbeeld de belangrij ke discussie over de
zoet wat erst rat egie. Die keuzen zij n nodig, want m et het beleid zoals dat nu is voorzien
worden de am bit ieuze st reefbeelden voor zoet wat ervoorziening en veiligheid nog niet
gehaald.
De Com m issie vest igt daarbij de aandacht op de m iddellange t erm ij n. De periode na
deze planperiode van het NWP, 2015- 2050 is dicht erbij dan we denken. Daarom m oet
nu al hard gewerkt worden om na 2020 relevant e beleidskeuzen t e kunnen m aken en
m aat regelen t ot uit voering t e kunnen brengen. De Com m issie is van m ening dat
lopende uit voeringsprogram m a’s voort varend m oet en worden afgerond. Maar wat er
daarna m oet gebeuren m oet nu reeds op de t ekent afel kom en t e liggen voor st udie,
planning en advies.
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N W P a ls u it voe r in gsa ge nda w a t e r 2 0 0 9 - 2 0 1 5
Het oNWP geeft voor de periode 2009- 2015 een agenda voor de uit voering van het
wat erbeleid. Voor een groot deel bet reft dat cont inuering van best aande
uit voeringsprogram m a’s. Daarnaast wordt een flink aant al st udies aangekondigd voor
onder andere zoet wat ervoorziening, peilverhoging I Jsselm eer, zeewaart se uit breiding
kust , ‘afsluit baar open’ Rij nm ond en de Zuidwest elij ke Delt a. De Com m issie adviseert
om voor die onderwerpen, in zowel het NWP als het Delt aprogram m a, duidelij ker de link
t e leggen t ussen de am bit ieuze st reefbeelden op de lange t erm ij n en de uit voering in
deze planperiode. Dat kan door duidelij ker t e benoem en waar de uit voering nu al
rekening m ee m oet houden. Ook waar die duidelij kheid nog niet gegeven kan worden, is
het van belang de wat erbeheerders op lokaal en regionaal niveau t e bet rekken bij
bovengenoem de st udies.

3 .2 Ruim t elij k e door w e r k in g
Het Nat ionaal Wat erplan is t evens een st ruct uurvisie voor de ruim t elij ke aspect en. De
st ruct uurvisiekaart en in het NWP geven ruim t elij ke beleidskeuzen weer. Deze
st ruct uurvisie is alleen bindend voor het Rij k zelf. Het Rij k vraagt provincies en
gem eent en bij hun st ruct uurvisies wat eradvies t e vragen en een wat erparagraaf op t e
st ellen.
De Com m issie is van m ening dat alleen het t oekennen van de st ruct uurvisiest at us niet
voldoende is om de daadwerkelij ke ruim t elij ke doorwerking van het wat erbeleid t e
realiseren. Voor direct e doorwerking van nat ionaal ruim t elij k beleid is het nodig om
AMvB’s op t e st ellen of inpassingsplannen t e m aken.
Naast deze j uridische inst rum ent en voor ruim t elij ke doorwerking is het vooral van
belang dat best uurlij ke processen goed worden ingezet . Wat erbeheerders m oet en op
t ij d bet rokken zij n bij ruim t elij ke besluit vorm ingsprocessen, en om gekeerd m oet en
besluit vorm ers zich st erker bewust zij n van het belang van wat er en dit bij hun
beslissingen lat en m eewegen. De Com m issie is van m ening dat , om dit t e realiseren,
een proact ieve rol van de wat erschappen nodig is, waarbij wat erschappen verder kij ken
dan het wat erbelang alleen. Zij m oet en volwaardig part ner zij n in
gebiedsont wikkelingen, en m inder lout er facilit eren vanuit de wat erkolom . Bij de
t ot st andkom ing van de st room gebiedbeheerplannen is daar goede ervaring m ee
opgedaan en in voorkom ende gevallen hebben de wat erschappen zich gem anifest eerd
als dé regionale wat eraut orit eit zonder dat dit t ot spanningen heeft geleid t ussen de
funct ionele en algem ene dem ocrat ie. De Com m issie geeft in overweging dat in de
wat erschapsorganisat ie op st rat egisch niveau de expert ise op het gebied van
Ruim t elij ke Ordening wordt verst erkt . De Com m issie adviseert de St aat ssecret aris de
wat erschappen in deze rol zoveel m ogelij k t e onderst eunen.
De Com m issie is van m ening dat voor een goede doorwerking van het wat erbeleid
aangeslot en m oet worden bij de acht int egrale gebiedsagenda’s die worden opgezet
door Rij k en regio gezam enlij k. Deze landsdekkende gebiedsagenda’s vorm en de
inhoudelij ke onderbouwing voor invest eringsprogram m a’s ( Delt aprogram m a, I LG) en
helpen deze op elkaar af t e st em m en. De Com m issie heeft echt er de indruk dat in die
agenda’s wat er nog t e weinig aandacht krij gt . Wat eropgaven voort vloeiend uit het oNWP
en het Delt aprogram m a m oet en volwaardig worden bet rokken, naast onder m eer
woningbouw en infrast ruct uur.
Voor een goede ruim t elij ke doorwerking van het wat erbeleid is int egrale afst em m ing
een voorwaarde, t e beginnen bij de gebiedsagenda’s, verder uit gewerkt in
gebiedsprocessen op regionaal niveau en uit eindelij k doorwerkend in de wat erplannen
van de wat erschappen en op best em m ingsplanniveau van gem eent en. De Com m issie
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adviseert om in het overleg over gebiedsagenda’s wat erschappen uit drukkelij k t e
bet rekken vanuit hun verant woordelij kheid voor het regionale wat erbeheer.
Een belangrij k procesinst rum ent om ruim t elij ke doorwerking van het wat erbeleid t e
realiseren is de wat ert oet s. De afgelopen j aren is door verschillende part ij en onderzocht
hoe de wat ert oet s werkt in de prakt ij k. Het oNWP kondigt een nieuwe evaluat ie van de
wat ert oet s aan in 2011.
De Com m issie is van m ening dat de result at en uit eerdere evaluat ies van de wat ert oet s
onvoldoende zij n bet rokken bij de keuzen m et bet rekking t ot de wat ert oet s die in het
oNWP worden gem aakt . De Com m issie is van m ening dat de best uurlij ke werking van
het procesinst rum ent wat ert oet s verst erkt m oet worden. De t oet s m oet pro- act ief
worden ingezet , niet alleen op inricht ingsniveau m aar ook voor locat iekeuzen. Daarnaast
is de Com m issie van m ening dat wat erbeheerders in gevallen waar, ondanks het
inzet t en van de wat ert oet s, wat er t och t e weinig wordt bet rokken bij de ruim t elij ke
besluit vorm ing, m eer gebruik m oet en m aken van hun form ele bevoegdheden t ot
bezwaar en beroep.
De Com m issie const at eert dat het t oepassen van de wat ert oet s niet verplicht is bij het
opst ellen van st ruct uurvisies. Juist in de fase van het opst ellen van st ruct uurvisies m oet
de discussie plaat svinden over de plaat s van wat er bij de ruim t elij ke ont wikkeling. Het
procesinst rum ent van de wat ert oet s kan daar een goed hulpm iddel bij zij n. De
Com m issie adviseert daarom de verst erking van de wat ert oet s in het definit ieve NWP
verder vorm t e geven.

3 .3 St u r in g w a t er be h e e r
De Com m issie st aat acht er de voorgenom en verst erking van de sam enwerking t ussen
de verschillende overheden. I n haar eerdere advies over Com m unicat ie in het
wat erbeleid heeft de Com m issie al aangegeven dat het bet rekken van andere overheden
en overige st akeholders in een vroeg st adium bij het wat erbeleid essent ieel is en
bovendien in het recent e verleden t ot goede result at en heeft geleid
( st room gebiedbeheerplannen) .
Het Rij k geeft daarbij de kaders aan, zoals in dit oNWP is gebeurd. Veel van de
uit werking van het wat erbeleid vindt vervolgens decent raal plaat s. De Com m issie
adviseert het Rij k daarbij goed bet rokken t e blij ven, om kaders daar waar nodig t e
kunnen verduidelij ken of zelfs bij t e st ellen als dat gezien nieuwe inzicht en of exogene
ont wikkelingen noodzakelij k is. Ook daarvoor is een syst em at ische evaluat ie m et alle
bet rokkenen van belang.
Meer concreet adviseert de Com m issie dat de kom ende j aren de overlegst ruct uren van
de Regionale Best uurlij ke Overleggen worden gecont inueerd zodat :
De uit werkingen van de SGBP’en en de daarm ee sam enhangende wat erplannen van
de wat erschappen, om gevingsvisies van provincies en wat erplannen van gem eent en
goed uit de verf kom en.
Gezam enlij k geleerd wordt van de evaluat ie van het vigerende NWP ( 2009- 2015)
t en behoeve van het voorsort eren op het t weede NWP ( 2015- 2021) .
Voorgesort eerd kan worden op 2015 wanneer ook de EU Richt lij n
Overst rom ingsrisico’s m oet worden bet rokken bij het vorm geven van de t weede
t ranche van de st room gebiedbeheerplannen.
De Com m issie adviseert bij dit overleg ook de wat erket en t e bet rekken.
Veel wat erbeleid wordt st eeds m eer int ernat ionaal afgest em d in st room gebieden. Toch
const at eert de Com m issie dat dit oNWP bij de grens lij kt op t e houden ( m et
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uit zondering van de aandacht voor delt a’s in ont wikkelingslanden, hoofdst uk 6) . De
kracht van de Kaderricht lij n Wat er en de Richt lij n Overst rom ingsrisico’s ligt j uist in de
st room gebiedbenadering. Uit het oNWP wordt onvoldoende duidelij k in hoeverre
beleidsdoelen deels gehaald kunnen worden door voorgenom en m aat regelen
bovenst room s, of daardoor j uist worden doorkruist .
De Com m issie adviseert de grensoverschrij dende afst em m ing van het wat erbeleid
verder t e verst erken en gezam enlij k m et de buurlanden een lange t erm ij n st reefbeeld t e
ont wikkelen om richt ing t e geven aan de volgende generat ie
st room gebiedbeheerplannen.
Daarnaast is de Com m issie van m ening dat de koppeling m et Europese dossiers die niet
direct op het wat ert errein liggen m oet worden verst erkt . Een belangrij k voorbeeld
daarvan is de herst ruct urering van het Europese landbouwbeleid in 2013. Wat erbeheer
en wat ergebruik m oet op Europees niveau bij de form ulering van dat nieuwe
landbouwbeleid worden bet rokken.

3 .4 Fina ncier in g
De Com m issie heeft in eerdere adviezen st eeds gepleit voor een langere t erm ij n
vast legging van m iddelen voor m aat regelen voor de wat erveiligheid, om t e voorkom en
dat deze st eeds opnieuw m oet en concurreren m et ander overheidsbeleid. De Com m issie
is daarom verheugd dat het Kabinet heeft beslot en een Delt afonds in t e st ellen m et
ingang van 2020 om geld t e reserveren voor de uit voering van het Delt aprogram m a. De
Com m issie heeft daarnaast m et inst em m ing geconst at eerd dat de uit voering van de
lopende m aat regelen in het hoogwat erbescherm ingsprogram m a t ot 2020 financieel is
gedekt .
De Com m issie vraagt echt er wel aandacht voor de financiering van benodigde ext ra
m aat regelen t ot 2020. De Com m issie acht het van belang dat nieuwe m aat regelen, die
voort vloeien uit de derde t oet sing van de prim aire wat erkeringen ( in 2011) , ook
uit gevoerd kunnen worden om nieuwe acht erst anden in het onderhoud van de keringen
t e voorkom en. Daarnaast is het van belang om in 2020 goede plannen gereed t e
hebben zodat dan voort varend van st art gegaan kan worden m et de uit voering van het
Delt aprogram m a. Voor de benodigde verkenningen, zoals die worden aangekondigd in
het oNWP, m oet nu al geld worden gereserveerd.
Een ander aandacht spunt is de wij ze waarop t oekenning van m iddelen uit het
Delt afonds is geregeld. De Com m issie pleit er voor daarbij de ervaringen m et de MI RT
syst em at iek t e benut t en en deze daar waar nodig aan t e passen aan de organisat ie van
het wat erbeheer.
Daarnaast kom t de vraag op waarvoor deze m iddelen worden benut . De Com m issie is
van m ening dat de m iddelen uit het Delt afonds prim air voor wat erveiligheid m oet en
worden ingezet , in overeenst em m ing m et de voorst ellen van de Delt acom m issie. De
reden om een apart fonds in t e st ellen is gelegen in de wens van het Kabinet m iddelen
voor de wat erveiligheid voor m eerdere generat ies zeker t e st ellen. Het voordeel van het
inst ellen van een financieel schot voor de herkenbaarheid van m iddelen voor
wat erveiligheid gaat naar de m ening van de Com m issie boven een m ogelij k voordeel
van flexibilit eit en int egralit eit . De int egralit eit van het wat erbeleid m oet vorm krij gen in
de program m ering en dat hoeft niet in de financiering.
Wat bet reft de bekost iging van wat erm aat regelen is de Com m issie van m ening dat het
principe “ gebruiker bet aalt ” uit de Wat ervisie nog onvoldoende worden t oegepast . I n het
best aande beleid vindt voor het gebruik van zoet wat er onvoldoende doorrekening
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plaat s van de kost en. De Com m issie is van m ening dat daar het principe “ de gebruiker
bet aalt ” vaker t oegepast dient t e worden, want beprij zen van gebruik st im uleert het
kost eneffect ief om gaan m et wat er. De keuze voor welke onderdelen van het wat erbeleid
beprij zen een goed inst rum ent is, m oet nog verder worden uit gewerkt . De Com m issie
adviseert deze keuzen in het NWP t e verduidelij ken.

3 .5 I n h ou de lij k e be leidst h e m a ’s
I Jsse lm e e r
De Com m issie const at eert dat voor het I Jsselm eer ingrij pende plannen worden
gepresent eerd die nog veel st udie vergen. De Com m issie vraagt zich daarbij af of deze
plannen nu al zo robuust zij n dat deze het predicaat st ruct uurvisie verdienen.
De Com m issie waardeert de verst erkt e aandacht die in dit oNWP uit gaat naar droogt e
en zoet wat ervoorziening. Het I Jsselm eer is sinds de t ot st andkom ing van de Afsluit dij k
een zeer belangrij k zoet wat erbekken in ons land en is van st rat egisch belang voor het
op peil houden van kanalen en rivieren en vele andere funct ies in droge t ij den.
De keuze voor het verst erken van de funct ie van het I Jsselm eer als st rat egische
zoet wat ervoorraad m oet naar de m ening van de Com m issie nog wel goed worden
doordacht . De Com m issie pleit ervoor om st erker t e koersen op de regionale
m ogelij kheden voor zoet wat ervoorziening. Hiervoor m oet de t rit s “ vast houden, bergen,
afvoeren” zoveel m ogelij k worden benut . Dat bet ekent nog m eer inzet t en op
vast houden en lokaal bergen. Het inzet t en op één st rat egische zoet wat ervoorraad
m aakt kwet sbaar. De Com m issie pleit voor een st udie naar de rol die bij voorbeeld het
Volkerak- Zoom m eer voor het zuidwest elij ke deel van het land kan spelen. De
Com m issie acht het essent ieel dat er een goede analyse wordt uit gevoerd hoeveel zoet
wat er er op t erm ij n nodig is voor welke funct ies en waar.
De keuze voor het opzet t en van het wat erpeil van het I Jsselm eer om op die wij ze langer
t e kunnen blij ven spuien onder vrij verval op de Waddenzee heeft grot e gevolgen voor
m ogelij kheden om vanuit de om liggende gebieden t e spuien op het I Jsselm eer en voor
de veiligheid van de I Jsseldelt a. De keuze om het Markerm eer los t e koppelen van het
I Jsselm eer bet ekent een verkleining van de zo van st rat egisch belang zij nde
zoet wat ervoorraad van het I Jsselm eer. De Com m issie pleit ervoor dat voorafgaand aan
besluit vorm ing hierover goed onderzoek wordt verricht naar alle aspect en van deze
keuze. Daarbij dienen ook nadrukkelij k de consequent ies voor de om ringende
gem eent en t e worden bet rokken. Voor de ont wikkeling van het I Jsselm eergebied is naar
de m ening van de Com m issie een adapt ieve aanpak nodig.
N oor dze e e n k ust
De Com m issie waardeert de specifieke aandacht van het kabinet voor de kust gebieden
en de Noordzee. Deze gebieden herbergen belangrij ke nat uur- en landschappelij ke
waarden en zij n drager van een aant al belangrij ke econom ische funct ies. Tegelij kert ij d
bieden deze gebieden de m ogelij kheden voor de ont wikkeling van nieuwe funct ies en
het verlicht en van de ruim t edruk op het land.
De Com m issie acht het noodzakelij k dat de posit ieve aanzet t en die in het oNWP
gegeven worden, zullen worden doorvert aald in een act ievere bem oeienis m et de
ont wikkeling en geleiding van het gebruik van de Noordzee, dan in de afgelopen
decennia het geval was.
Naar de m ening van de Com m issie dient daarbij de volgende aanpak gehant eerd t e
worden:
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Form ulering van duidelij ke randvoorwaarden voor veiligheid, m ilieu, nat uur en
landschap.
Gezam enlij ke ont wikkeling van een visie op de ont wikkeling van de kust zone door
Rij k, provincie, gem eent en in overleg m et m aat schappelij ke en privat e part ners.
Bevordering van de ruim t elij ke kwalit eit onder behoud van de best aande
karakt erist ieke waarden van de kust zone dient daarbij voorop t e st aan. Uit sluit ing
vooraf van bepaalde funct ies dient t e worden voorkom en, innovat ieve
ont wikkelingen ( zandm ot or) dienen t e worden gest im uleerd en m et nam e de
aansluit ing m et ont wikkelingen in het acht erland dient t e worden gegarandeerd.
Deze visie kan worden vast gelegd in een st ruct uurvisie en dient via
best em m ingsplannen nader t e worden ingevuld
Act ieve ont wikkeling van een ruim t elij ke planning voor de Noordzee, gebaseerd op
m ult ifunct ioneel gebruik. Zonering via het inst rum ent st ruct uurvisie is daarbij een
belangrij k hulpm iddel, uit eraard binnen de randvoorwaarden van int ernat ionale
verplicht ingen.
I n int ernat ionaal verband dient gezocht t e worden welke m ogelij kheden er zij n om
versnippering t e voorkom en en hoe door bundeling van act ivit eit en een efficiënt er
ruim t egebruik van de Noordzee kan worden bevorderd. Een voorbeeld daarvan is de
koppeling van energienet werken.
Bezien zal m oet en worden in hoeverre de huidige PKB Waddenzee aanpassing
behoeft t eneinde een m inder rest rict ief en m eer ont wikkelings- en t oekom st gericht
perspect ief voor dit gebied t e realiseren.
Brede oriënt at ie op en afst em m ing m et t oekom st ige energieont wikkelingen.
Best aande olie- en gaswinning zal op t erm ij n verdwij nen en plaat sm aken voor
andere vorm en van energieopwekking en CO2 berging. Onderzoek en ant iciperend
beleid is noodzakelij k. Ook is aandacht nodig op welke wij ze deze ont wikkelingen
consequent ies hebben voor de land- zee verbindingen en de inricht ing van
best aande havengebieden.
Rivier e n
De Com m issie onderschrij ft in grot e lij nen het geform uleerde beleid t en aanzien van de
grot e rivieren. Het st reefbeeld is duidelij k verwoord, m aar m ede om dat de t ij dbalk
ont breekt , is beoordeling op de consequent ies m et nam e in geval van hogere afvoeren
( m eer dan 18.000 m 3 / s) m oeilij k. De beleidskeuze van het Kabinet verm eldt dat de
afvoerverdeling over de Rij nt akken zoveel m ogelij k gehandhaafd blij ft , m aar dat bij
hogere afvoeren ( m eer dan 16.000 m 3 / s) de Nederrij n m oet worden ont zien. De
Com m issie pleit ervoor nader t e onderzoeken of dat m et behulp van de inzet van de
huidige st uwen in de Nederrij n ook gerealiseerd kan worden. De Beleidslij n Grot e
Rivieren wordt doorvert aald in de Am vB Ruim t e m et opnem ing van een nog t e
ont wikkelen robuust heidst oet s opdat goede afwegingen m ogelij k zij n t ussen nieuwe
buit endij kse act ivit eit en en ruim t elij ke belem m eringen voor de wat erveiligheid. De
Com m issie adviseert hierover in het definit ieve NWP m eer duidelij kheid t e bieden.
W a t e r k w a lit e it
De eerst e St room gebiedbeheerplannen in het kader van de Europese Kaderricht lij n
Wat er vorm en int egraal onderdeel van dit NWP. De St room gebiedbeheerplannen zij n
st erk decent raal t ot st and gekom en. Doelen en m aat regelen zij n in gebiedsprocessen
vast gest eld m et gebruikm aking van Rij kskaders op hoofdlij nen.
De Com m issie heeft geconst at eerd dat de sam enwerking t ussen de verschillende
part ij en bij de t ot st andkom ing van de st room gebiedbeheerplannen goed is verlopen.
Ook is de sam enwerking op regionaal en lokaal niveau t ussen wat erschappen en
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gem eent en op gang gebracht . De Com m issie adviseert deze sam enwerking in st and t e
houden en verder t e verst erken, ook voor andere wat eronderwerpen.
Voor de volgende generat ie st room gebiedbeheerplannen adviseert de Com m issie het
Rij k in een eerder st adium m et heldere kaders t e kom en, niet alleen vanwege de EU
Richt lij n Overst rom ingsrisico’s, m aar j uist ook vanuit andere beleidst erreinen zoals het
nat uurbeleid ( Nat ura 2000 en EHS) .
De Com m issie const at eert dat de gehant eerde inst eek t ot een laag am bit ieniveau leidt
voor wat bet reft doelen en m aat regelen. Daardoor is er een groot gat t ussen het
st reefbeeld voor wat erkwalit eit zoals dat in het oNWP is geform uleerd en de verwacht e
doelbereiking in 2015. Ook het European Environm ent al Bureau kom t na analyse van de
ont werp st room gebiedbeheerplannen van Rij n en Maas t ot de conclusie dat m et deze
plannen de KRW doelen niet worden gehaald.
De Com m issie adviseert de kansen die de st room gebiedaanpak biedt voor de
wat erkwalit eit alsnog bet er t e benut t en. I n een volgende generat ie
St room gebiedbeheerplannen kan de nu wat voorzicht ige aanpak dan plaat sm aken voor
een m eer am bit ieuze.
W a t e r ve ilighe id
I n haar advies over het Kabinet sst andpunt over het advies van de Delt acom m issie
( AcW- 2008/ 333) heeft de Com m issie reeds op hoofdlij nen aangegeven hoe zij denkt
over het nieuwe wat erveiligheidsbeleid. I n het oNWP is aangegeven hoe de
beleidsvernieuwing door het Kabinet wordt ingevuld en op welke t erm ij nen dat gebeurt .
De Com m issie const at eert dat er de afgelopen j aren weinig voort gang is gem aakt m et
het dossier Wat erveiligheid 21 e eeuw. Er m oet in de kom ende 15 j aar nog veel gebeuren
voor de im plem ent at ie van het nieuwe veiligheidsdenken inderdaad een feit is.
Tegelij kert ij d beseft de Com m issie dat er nog een belangrij k onderzoek loopt ( VNK I I )
waarin bouwst enen worden voorbereid voor de verdere uit werking van dit beleid. I n
grot e lij nen onderschrij ft de Com m issie het uit gezet t e beleid ( overst rom ingsrisico in
plaat s van overschrij dingsrisico, dij kringen, MKBA, slacht offerrisico’s sam en m et
econom ische risico’s, adapt ief in plaat s van react ief, t oet sen elke 6 j aar in plaat s van 5
j aar) .
De Com m issie is van m ening dat de prim aire keringen in 2020 op orde m oet en zij n
volgens de best e inzicht en van dat m om ent . Dat hoeft niet t e bet ekenen dat alles dan al
conform WV21 ( en de nadere verbij zondering daarvan na VNK- I I ) zal zij n uit gevoerd.
De Com m issie dringt er wel op aan dat na de t oet sing van 2011 van alle prim aire
keringen bekend is of ze wel of niet voldoen.
I n t er n a t iona a l
De Com m issie is verheugd over de int ernat ionale am bit ies van het NWP: Nederland
werkt wereldwij d m et wat er. Zij deelt de m ening van het Kabinet dat Nederland zich
concreet en act ief m oet inzet t en om de wat er- en sanit at iedoelen voor Millenium
Developm ent Goal ( MDG) 7 in 2015 daadwerkelij k t e halen. Ook deelt de Com m issie de
m ening dat Nederland zij n reput at ie en posit ie als “ Wat erland” verder dient om t e zet t en
in een st erkere posit ie van de Nederlandse wat ersect or op de wereldm arkt .
Om beide doelen t e realiseren is het volgens de Com m issie nodig dat de sam enwerking
van de Minist eries van V&W en OS, m aar ook EZ, m et nauwe bet rokkenheid van de
brede wat ersect or verst erkt wordt . Het akkoord van Schokland, m et nam e het WASHakkoord biedt daarvoor uit st ekende aanzet t en. Bundeling van het inst rum ent arium van
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OS m et de kennis en ervaring van V&W en de wat ersect or kan de effect ivit eit van de
Nederlandse wat erinzet aanzienlij k vergrot en. De Com m issie wij st erop dat wat er een
essent iële bij drage levert aan de realisat ie van een aant al andere MDG’s en dringt er op
aan dit ook nadrukkelij ker in het Kabinet sbeleid t ot uit drukking t e lat en kom en.
Bij de definit ieve keuze van Delt agebieden dient een vraaggest uurde en
probleem georiënt eerde benadering voorop t e st aan. Daarnaast pleit de Com m issie er
voor veel gewicht t oe t e kennen aan het voorhanden zij n van een best aand en goed
funct ionerend net werk t er plekke. Om het hoge am bit ieniveau van het NWP voor hulp
aan deze delt agebieden waar t e kunnen m aken is een subst ant iële inzet van m ensen en
m iddelen nodig. Ook hier geldt dat bundeling van het depart em ent aal inst rum ent arium
en int ensivering van de sam enwerking binnen de wat ersect or de effect ivit eit van de
inzet in belangrij ke m at e t en goede zal kom en.
I nhoudelij k pleit de Com m issie ervoor de Nederlandse inzet t e focussen op die
onderdelen waar Nederland een bewezen kracht op het m ondiale speelveld heeft . Naast
wat erveiligheid en wat erkwalit eit bet reft dit ook het aspect “ wat er governance” . Bij de
uit voering van sam enwerkingsproj ect en zou het accent m oet en liggen op innovat ieve
proj ect en, die na bewezen succes m et inhoudelij ke onderst euning van VN inst ant ies
zoals UNDP en UNEP en m et financiële bij dragen van de Wereldbank of regionale
ont wikkelingsbanken opgeschaald kunnen worden.

