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1 . Aanleiding 

 

Met het  kabinetsstandpunt  over het  waterbeleid in de 21e eeuw (WB21) 1 en de Kaderr icht lij n 

Water (KRW) m oeten de kom ende jaren talloze verplicht ingen op het  gebied van de 

nat ionale en Europese waterkwant iteit -  en waterkwaliteitproblem at iek concreet  vorm  en 

inhoud kr ijgen.  

Daarbij  moet  worden ingespeeld op de nieuwste ontwikkelingen binnen het  beleidsveld 

water en op belangrij ke ontwikkelingen op aanpalende beleidsterreinen, zoals m ilieu- , 

natuur- , landschaps-  en ruim telij k beleid.  

 

Om  het  planningsproces voor de uitvoering van WB21 en de KRW te st room lijnen hebben 

Rij k, IPO, VNG en Unie van Waterschappen, vertegenwoordigd in het  Landelij k Bestuurlij k 

Overleg Water (LBOW) in 2005 een werkprogram m a opgesteld. Daarin is aangekondigd dat  

aan het  eind van elk jaar in een Decem bernota wordt  aangegeven hoever het  proces is 

gevorderd en m et  welke koers wordt  verder gewerkt .  

De Decembernota 20062 heeft  als doel inhoudelij k de koers te bepalen op weg naar de  

st room gebiedbeheersplannen van Rijn, Maas, Schelde en Eems van 2009 en r icht ing te 

geven aan het  werkproces in 2007 en verder. De gevoelde m aatschappelij ke urgent ie, een 

redelij ke lastenontwikkeling en een goede balans tussen kosten en baten zijn belangrij ke 

uitgangspunten bij  het  bepalen van die koers.  

 

De instelling van de Adviescom m issie Water is nauw gerelateerd aan het  Nat ionaal 

Bestuursakkoord Water ( inclusief KRW en WB21) , waarbij  de commissie adviseert  over de 

uitvoering en uitvoerbaarheid van beleid.  

De Staatssecretar is van V&W heeft  de com m issie verzocht  voorafgaand aan de 

Kamerbehandeling over de Decembernota 2006 te adviseren (Brief DGW/ RG 2007/ 30 van 

18 januari 2007) . Zij  heeft  aangegeven dat  de com missie de volgende onderwerpen in haar 

advies zou kunnen betrekken:  

 

• De koers ten aanzien van het  tem po en de uitgangspunten van WB21 en KRW. 

• De noodzakelij ke kostenbesparing door m iddel van innovat ie en synergie. 

• De inst rum entat ie. 

• De taakverdeling en verhouding tussen de bestuurslagen. 

 

De com m issie geeft  in dit  advies haar bevindingen weer ten aanzien van het  proces en de 

inhoud van het  waterbeleid zoals verwoord in de Decem bernota. Tevens doet  de com m issie 

enkele aanbevelingen ten einde het  proces verder te versterken en bij  te dragen aan een 

succesvolle afronding van het  gecom bineerde KRW/ WB21 t raject . 

Bij  de voorbereiding van haar advies heeft  de commissie gebruik gemaakt  van de evaluat ie 

van het  NBW3,  de voortgangsrapportage Water in Beeld 20064 en de Audit  Waterbeleid 21e 

Eeuw5.   

                                                 
1 Kabinetsstandpunt  “Anders Om gaan m et  Water ”, Waterbeleid in de 21e eeuw (Minister ie van V&W, 

decem ber 2000)  
2 Decem bernota 2006 KRW/ WB21 beleidsbr ief (Minister ie van V&W, decem ber 2006)  
3 Evaluat ie Nat ionaal Bestuursakkoord Water, verantwoordend en agenderend spoor (LBOW, novem ber 

2006)  
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2 .  Belangrijkste bevindingen van de com m issie 

 

De com m issie vindt  dat  met  de Decem bernota een belangrij ke stap voorwaarts wordt  gezet  

om  het  complexe proces ter realiser ing van de WB21-  en KRW-opgave verder gestalte te 

geven.  

De com m issie stelt  ook vast  dat  via het  LBOW en onderliggende regionale grem ia een brede 

st ructuur van overleg-  en sam enwerkingsvormen en gebiedsprocessen is opgebouwd, die 

een goede basis kan vormen voor de uitvoering van de afspraken en verplicht ingen. 

 

De commissie realiseert  zich dat  de noodzaak om  te voldoen aan de resultaatsverplicht ingen 

van de Kaderricht lijn Water en de noodzaak om  de lastendruk niet  te ver te laten oplopen 

tot  last ige afwegingsprocessen kan leiden. Zij  heeft  waardering voor de pragmat ische wijze 

waarop de Decem bernota hiermee om gaat . Tegelij kert ijd constateert  de com m issie m et  

enige zorg dat  de procesmat ige aanpak van de Decembernota’s ertoe kan leiden dat  

relevante beslissingen m inder inzichtelij k tot  uit ing komen of in de t ijd naar achter 

geschoven worden. 

De com m issie onderschrij ft  het  belang van synergie tussen de maatregelen die nodig zijn 

ter realisat ie van de doelen van de Kaderr icht lij n en de noodzakelij ke inspanningen ter 

voorkom ing van wateroverlast . Ook uit  het  oogpunt  van kostenbesparing bij  de financier ing 

van de noodzakelij ke m aatregelen zijn synergie en innovat ie van groot  belang. De 

com m issie vraagt  zich echter af deze kostenbesparing m et  de huidige aanpak daadwerkelij k 

bereikt  kan worden.    

 

De verdiepingsslag die met  de Decembernota wordt  gem aakt  leidt  er toe dat  de sam enhang 

m et  de andere delen van het  integrale waterbeleid (veiligheid, kust ) , zoals verwoord in de 

4e Nota Waterhuishouding, m inder aandacht  kr ijgt . Mede als gevolg hiervan ontbreekt  ook 

een integraal beeld van kosten, financier ing en lastendruk voor het  gehele waterbeleid. De 

com m issie heeft  er in haar eerdere advies “Veiligheid tegen Overst rom en”  reeds voor gepleit  

om  te kom en tot  een gest ructureerde planning voor het  gehele waterbeleid en om de 

daarbij  behorende financiële reserver ingen te maken. 

 

De com m issie onderschrij ft  de aanbevelingen van de evaluat ienota NBW en de Audit  

Waterbeleid 21ste Eeuw, waarin onder m eer wordt  geconcludeerd dat  de samenwerking bij  

de uitvoering van het  gecom bineerde WB21/ KRW proces verbeterd dient  te worden.  

 

Om  te komen tot  een succesvolle en vlot te uitvoering van het  proces adviseert  de 

com m issie om:   

 

- Afspraken op regionaal niveau duidelij k vast  te leggen  

I edere partner m oet  op zijn eigen verantwoordelij kheden worden aangesproken, waarbij  

ruim te is voor regionaal/ lokaal m aatwerk. De com missie beveelt  aan om  voort  te 

bouwen op het  ingezet te iterat ieve proces, en daarbij  concrete afspraken vast  te leggen 

in regionale convenanten per (deel)st roomgebied. De bet rokkenheid van gemeente-  en 

provinciebestuurders bij  integrale planvorm ing wordt  zodoende vergroot . Dit  is met  

nam e van belang om  achterstanden in de vaststelling van doelen en m aat regelen te 

voorkomen c.q. in te lopen, bij voorbeeld voor het  in beeld brengen van de stedelij ke 

wateropgave.  

 
4 Water in Beeld 2006, Minister ie van V&W (m ei 2006)  
5 Audit  Waterbeleid 21e eeuw, MNP rapport  555060002/ 2006 ( j anuari 2007)   
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- Meer regie en samenhang op r ij ksniveau te realiseren  

De com m issie stelt  vast  dat  er behoefte is aan meer samenhang en stur ing op 

r ij ksniveau. Het  ligt  voor de hand dat  V&W/ DG Water de rol van nat ionale regisseur 

uitbouwt  en verder versterkt . V&W kan de samenhang m et  processen en inst rum enten 

binnen het  waterbeleid (bij v. het  hoogwaterbeleid en Ruim te voor de Rivier)  en m et  

aanpalende sectoren (bij v. de landbouw en het  I LG)  st room lijnen, door een r ij ksbrede, 

gem eenschappelij ke, inhoudelij ke agenda op te stellen. Naast  de m inister ies van VROM 

en LNV, m oeten ook de m inister ies van EZ, FI N en BZK op voldoende hoog niveau bij  

het  proces bet rokken worden. Daarnaast  stelt  de comm issie voor om  het  NBW te 

actualiseren (het  t ij dspad, de financier ing van m aat regelen en afstem m ing van 

m aat regelenpakket ten op nat ionaal niveau)  en te laten ondertekenen door de bet rokken 

departementen en de koepels6.   

- Een im puls te geven aan de financiering van m aat regelen  

De com m issie onderschrij ft  volledig het  st reven tot  kostenbesparing en beperking van 

de lastendruk. Zij  vraagt  zich echter af of  het  in de nota genoem de voordeel van 1,9 

m iljard door synergie en innovat ie met  de huidige aanpak ook echt  gerealiseerd kan 

worden. Om  dit  voordeel daadwerkelij k tot  stand te kunnen brengen is een meer 

doelgerichte aanpak in samenwerking met  alle bestuurlij ke partners noodzakelij k.  De 

com m issie adviseert  dat  het  r ij k zo snel mogelij k, doch uiter lij k bij  de 

begrot ingsbehandeling van dit  jaar, nader inzicht  geeft  over de wij ze waarop het  proces 

van synergie en innovat ie gerealiseerd gaat  worden. Zij  geef daarbij  in overweging dit  

proces te ondersteunen via een substant iële financiële im puls ( ‘aanjaagsubsidie’)  voor 

de regionale wateropgave. Hierbij  beveelt  de commissie aan om sterkere verbindingen 

te leggen met  het  I nvester ingsbeleid voor het  Landelij k Gebied ( I LG)  en het  

I nvester ingsbudget  Stedelij ke Vernieuwing ( I SV) . 

 

 

3 . Toelicht ing 

 

I n 2003 is het  Nat ionaal Bestuursakkoord Water (NBW) gesloten. Het  NBW bevat  (niet  in 

rechte afdwingbare)  bestuurlij ke afspraken, met  als doel om  het  watersysteem uiter lij k in 

2015 op orde te brengen en te houden. De nadruk ligt  op de regionale WB21 

waterkwant iteitsopgave, m aar het  NBW bevat  ook procesafspraken ten aanzien van de KRW 

opgave. I n het  NBW is afgesproken om bij  de uitwerking van WB21 m aat regelen “waar 

nodig en mogelij k”  KRW maatregelen te bet rekken.  

Het  jur idisch kader voor een voldoende klim aatbestendig waterbeleid wordt  gevormd door 

de Waterwet7 (nog niet  in werking) , de Wet  op de Ruim telij ke Ordening, de Wet  

Gemeentelij ke Watertaken en de Wet  Milieubeheer. 

 

De Decem bernota’s vorm en een wezenlij k onderdeel van een proces van “grof naar fijn”  op 

weg naar de st roomgebiedbeheersplannen (SGBP’s)  van 2009. De decem bernota 2006 

beoogt  de inhoudelij ke koers en de proceskoers r icht ing SGBP’s te beschrij ven en geeft  een 

totaalbeeld van de wateropgave voor de KRW en WB21 in termen van kosten, baten en 

m aat regelen. 

Met  deze aanpak wordt  invulling gegeven aan enkele wezenlij ke onderdelen van het  

integrale waterbeleid, zoals verwoord in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) 8.   

 
6 een punt  van aandacht  is de doorwerking van afspraken m et  de koepels naar de indiv iduele leden 
7  Wetsvoorstel voor de Waterwet :  TK 2006-2007;  30 1818 
8 De geldigheidsduur van NW4 is recent  ver lengd tot  22 decem ber 2009:  br ief Staatssecretar is V&W d.d. 

22 januari 20007, TK 27625 nr 82 
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3 .1  Sturing van het  KRW / W B2 1  proces 

 
Het waterbeleid in Nederland wordt  in Nederland uitgevoerd door een groot  aantal 

verschillende spelers die, vanuit  een eigen verantwoordelij kheid en inbreng in het  proces, 

vaak gelij kt ijdig moeten opereren op verschillende bestuurslagen in de 

overheidsorganisat ie, inclusief in toenem ende m ate het  Europese niveau. De com plexiteit  

van het  proces als geheel wordt  in Europees verband tegenwoordig veelal aangeduid met  de 

term  ‘m ult i- level governance’.  

 

De Kaderr icht lij n Water veronderstelt  – om  effect ief te kunnen zijn – een grote m ate van 

‘vert icale’ sam enwerking tussen overheden (en niet -overheden)  op verschillende 

bestuurlij ke niveaus, waarbij  de r ij ksoverheid als eerste aanspreekbaar is voor de belangen 

en prestat ies van een lidstaat  als geheel. Op het  terrein van het  waterbeleid spelen in 

Nederland de decent rale overheden (waterschappen, provincies, gemeenten)  en 

m aatschappelij ke organisat ies een aanzienlij ke en cruciale rol, zeker in vergelij k ing tot  vele 

andere Europese landen. De r ij ksoverheid m oet  daarom  duidelij ke kaders meegeven 

waarbinnen de vele actoren zelf (samen)werken aan het  bereiken van de doelen en leren 

van gezam enlij ke ervaringen. Wel kan zij  haar r ij ksverantwoordelij kheid voor het  welslagen 

van  het  realiseren van de wateropgave tot  uitdrukking brengen in een substant iële 

financiële ondersteuning en m et  regelgeving voor verdere reduct ie van vervuilende diffuse 

bronnen.  

Bij  de uitwerking van m aatregelen in de gebiedsprocessen gaat  het  om  individuele 

bestuurlij ke spelers die ieder vanuit  hun eigen bestuur lij ke verantwoordelij kheden en 

ambit ies in het  proces bet rokken moeten worden. De behoefte aan helderheid en regionaal 

maatwerk vraagt  om  consolidat ie en versterking van de ‘hor izontale’ coördinat ieprocessen 

op het  regionale (deel)st roomgebiedniveau, in ieder geval voor de kom ende periode van 

( regionale)  planvorm ing. Dit  veronderstelt  een ruime gelegit imeerde inbreng van de 

dagelij kse besturen van bet rokken overheden bij  de vaststelling van regionale en landelij ke 

ontwerpplannen.  

 

Het  interact ieve KRW/ WB21 proces biedt  enerzijds m ogelij kheden voor cont inue bij sturing, 

m aar zorgt  anderzijds ook voor een m inder doorzicht ig totaalbeeld. Dit  kom t  onder andere 

doordat  slechts enkele onderdelen van de waterproblem at iek aan elkaar gekoppeld worden, 

waardoor het  integrale karakter van het  waterbeleid onvoldoende in beeld is. Voor de 

waterveiligheid is bij voorbeeld een apart  t raject  ingezet  (WV21) . De com m issie geeft  

daarom  nog enkele aanbevelingen op regionaal-  en r ij ksniveau om  het  integrale proces te 

versterken.  

 
Aanbevelingen op regionaal niveau 

 

Voor de Decem bernota staat  in het  jaar 2007 het  gebiedsproces cent raal. De 

waterbeheerders zijn de ‘t rekkers’ van de gebiedsprocessen:  r ij kswaterstaat  voor het  

hoofdsysteem, de waterschappen voor de regionale oppervlaktewatersystemen en de 

provincie voor het  grondwater. Hoewel gem eenten op Europees niveau geen expliciete rol 

hebben bij  de implementat ie van de KRW, spelen gemeenten in de Nederlandse context  wel 

een belangrij ke rol in de realisat ie van de in EU verband beoogde ‘goede toestand’ van het  

water. De totstandkom ing van ( regionale)  plannen als stap op weg naar een nat ionaal SGBP 

is, als schakel in het  uitvoeringsproces op lange term ijn, van st rategisch belang. Gem eenten 

hebben volgens afspraak uit  het  NBW de opdracht  om  sam en m et  de waterschappen de 

gemeentelij ke wateropgave vast  te leggen in gemeentelij ke waterplannen. Deze 

gem eentelij ke waterplannen zijn een zwakke schakel in de SGBP’s, om dat  er achterstanden 
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zijn en er zelfs gemeenten zijn die hiermee nog m oeten beginnen. De com missie vraagt  zich 

af of het  niet  verplicht  zijn van deze plannen leidt  tot  deze gang van zaken. Uiteindelij k zal 

de afronding van aller lei landelij ke en regionale ruim telij ke m aatregelen zijn beslag m oeten 

kr ijgen in de waterbeheersplannen van de waterschappen en de bestemmingsplannen van 

de gemeenten. Onder de nieuwe Wet  Ruim telij ke Ordening zal nog m eer dan thans het  

geval is het  gem eentelij ke bestem m ingsplan hét  centrale inst rum ent  in de ruim telij ke 

ordening gaan vormen. Het  is van groot  belang dat  ook de gemeenteraad vroegt ijdig in het  

proces ant icipeert  op toekom st ige water-  en bestem m ingsplannen. 

 

 De com m issie vindt  dat  de bet rokkenheid van provincie-  en vooral 

gem eentebestuurders vanuit  hun individuele verantwoordelij kheid bij  de wateropgave 

verduidelij kt  en versterkt  moet  worden.  

 

Op de regionale problemat iek toegesneden publiekscampagnes zijn een opt ie om  de 

bewustwording bij  bestuurders, gemeenteraden en burgers te vergroten. Hierbij  kunnen 

bij voorbeeld ‘best  pract ises’ van gecombineerde KRW en WB21 maatregelen, die met  

innovat ie en kostenbesparing tot  stand zijn gekomen, getoond worden. Maar ook zal in een 

vroegt ijdig stadium gesproken moeten worden over maat regelen die pijn kunnen doen zoals 

bij voorbeeld meer ruim te voor water of het  terugdringen van vervuilende (diffuse)  bronnen. 

Het  is raadzaam de talloze regionale en lokale economische en m aatschappelij ke 

instellingen uit  bedrij fsleven en ‘civil society’ in dit  proces te bet rekken.  

 

De taken en verantwoordelij kheden op het  gebied van water, ruim telij ke ordening en m ilieu 

van de verschillende overheden zijn om schreven in het  door deze overheden onderschreven 

NBW. Uit  de evaluat ie van dit  akkoord kom t  naar voren dat  een groot  aantal afspraken naar 

tevredenheid van part ijen in uitvoering zijn. Voor een aantal afspraken en onderwerpen uit  

het  NBW is de voortgang echter onvoldoende zeker en dit  kan een belemmering vorm en 

voor het  halen van de doelstelling en van de afgesproken term ijnen. Het  gaat  om die 

afspraken die van belang zijn voor de uitvoering in de periode 2008-2015 en die cruciaal 

zijn om  het  doel van het  NBW in 2015 te kunnen halen.  

 

 De com m issie adviseert  om per (deel)st room gebied regionale bestuurlij ke convenanten 

op te stellen tussen overheden en/ of sectoren 

 

I n de convenanten dient  omschreven te worden wat  de partners op korte en op lange 

term ijn willen bereiken, hoe dit  bijdraagt  aan het  totale doel en hoe de 

verantwoordelij kheden en r isico’s verdeeld zijn.  

De provincie dient  in dit  regionale proces een regisserende rol te hebben. Het  is daarbij  wel 

van belang de eis te stellen dat  sectorale belangen en bevoegdheden van de provincie op 

het  terrein van water, m ilieu en Ruim telijke Ordening in dit  proces goed worden 

onderscheiden en gescheiden van haar algem ene coördinerende, integrerende en 

leidinggevende verantwoordelij kheden binnen het  gebiedsproces. Wellicht  kan een 

onpart ijdig voorzit terschap van het  (deel)st room gebiedoverleg met  een helder regionaal 

m andaat  een oplossing bieden. 

 

Aanbevelingen op r ij ksniveau 

 
De com m issie is van m ening dat  het  integrale waterbeleid gestoeld dient  te zijn op een 

zorgvuldige balans tussen inhoudelij k ambit ieniveau, tem po en kosten van uitvoering en 

mate van doelrealisat ie. Het  bepalen van die balans vereist  een act ieve bet rokkenheid van 

alle bet rokken spelers in het  waterveld, vanaf het  m oment  van beleidsbepaling tot  de fase 
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van de daadwerkelij ke uitvoering op gebiedsniveau. De com m issie heeft  veel waardering 

voor de procesaanpak van de Decembernota en voor de opgebouwde overleg-  en 

sam enwerkingsst ructuur.  

Het  bet reft  een iterat ief proces, waarbij  het  r ij k uiteindelij k als lidstaat  in Europees verband 

verantwoordelij kheid draagt  voor een goede doelrealisat ie van de Kaderricht lij n Water. Het  

r ij k heeft  zodoende de verantwoordelij kheid om aandacht  te geven aan de bestuurlij ke 

verankering, de organisator ische inr icht ing van het  proces en de procesvoering zelf.  

De com m issie constateert  dat  in deze procesm at ige aanpak een t ransit ie plaatsvindt  van 

bestuurlij k sturen op inspanningsverplicht ingen naar sturen op resultaat . De pragm at ische 

aanpak, en het  pleidooi voor haalbaarheid en betaalbaarheid, zoals ook verwoord in de Nota 

'Pragmat ische im plementat ie KRW'9 en terug te vinden in de Decembernota 2006, worden 

door de commissie posit ief beoordeeld. Bij  het  zoeken naar een juiste balans tussen 

doelrealisat ie, am bit ie en kostenbeheersing dienen de eerder uitgesproken am bit ies in NW4, 

WB21 en NBW goed in het  oog gehouden te worden.  

 

 De com m issie pleit  ervoor om  wezenlij ke beslissingen die afwij ken van de kern van het  

afgesproken integrale waterbeleid inzichtelij ker en explicieter in het  proces tot   

uitdrukking te laten kom en. 

 

De commissie signaleert  dat  samenhangen binnen het  waterbeleid (Ruim te voor de Rivier, 

Waterveiligheid 21ste eeuw, Kust )  niet  alt ijd even inzichtelij k zijn. Maar ook het  generieke 

beleid van andere departementen heeft  consequent ies voor de ambit ies op watergebied. Als 

gevolg hiervan zijn de kostentoedeling, de consequent ies voor de lastendruk en de 

prior iteitsstelling binnen het  waterbeleid onvolledig in beeld gebracht .  

 

 De com m issie adviseert  dat  V&W ant icipeert  op het  concept  Nat ionaal Waterplan dat  

voor eind 2008 gereed moet  zijn10,  door een r ij ksbrede, gem eenschappelij ke, 

inhoudelij ke agenda op te stellen. Deze agenda kan de sam enhang met  processen en 

inst rumenten binnen het  waterbeleid en m et  aanpalende sectoren nog verder 

st room lijnen. Naast  de m inister ies van VROM en LNV, m oeten ook de m inister ies van 

EZ, FI N en BZK op voldoende hoog niveau bij  dit   proces bet rokken worden. 

 

Deze agenda kan onder andere afwegingskaders geven voor de verschillende belangen 

(KRW, WB21, veiligheid, Hoogwater Richt lij n, Natura 2000, Vogel-  en Habitat r icht lijn, 

Ecologische Hoofdst ructuur, plat telandsontwikkeling, ruim telij ke inr icht ing, Europese 

Bodem st rategie) . Het  m oet  duidelij k zijn welk belang leidend is als gevolg van bij voorbeeld 

tem po of een resultaatsverplicht ing. Zodoende kunnen ook beheerplannen voor bij voorbeeld 

KRW en de Vogel-  en Habitat r icht lij n beter op elkaar worden afgestemd.  

Daarnaast  kan in de agenda een koppeling m et  aanpalende beleidsterreinen zoals het  grote 

kader van klimaatverandering, veiligheid en de financiële lastendruk gem aakt  worden. 

3 .2  I nhoudelijke koers en tem po 

 

Het is aan de hand van de Decem bernota m oeilij k vast  te stellen wat  de inhoudelij ke 

voortgang van het  waterbeleid is. Dit  kom t  enerzijds om dat  er geen gem eenschappelij k 

beeld is van wat  het  ”op orde zijn”  van het  watersysteem precies inhoudt  en anderzijds 

 
9  Pragm at ische im plem entat ie Europese Kaderricht lij n Water in Nederland;  Van beelden naar betekenis, 

Ministerie van V&W, 23 april 2004 

10 Zie Waterwet  (TK 2006-2007;  30 818) :  voor 22 december 2008 moet  er een nieuw Nat ionaal Waterplan, 

inclusief de st room gebiedbeheersplannen voor Rijn, Maas, Schelde en Eem s, voor m inim aal een half j aar ter 

inzage worden gelegd. Het  nieuwe Nat ionale Waterplan wordt  eind december 2009 definit ief vastgesteld. 
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omdat  niet  duidelij k weergegeven wordt  waar we op dit  m om ent  staan m et  bet rekking tot  

de (ecologische)  waterkwaliteit  en het  voorkomen van wateroverlast  en –tekort . Zo m eldt  

de Decem bernota bij voorbeeld dat  wateroverlast  zich naar verwacht ing het  meest  in het  

stedelij k gebied zal blij ven voordoen, m aar tegelij kert ijd signaleert  de Evaluat ie van het  

NBW dat  er nog geen landelij k beeld van de stedelij ke wateropgave is. Verder stelt  de 

Decem bernota dat  het  in het  NBW afgesproken tempo (2015)  niet  voor de gehele stedelij ke 

wateropgave ( r ioler ing)  geldt . 

 

Op basis van de globale verkenningen in de (deel)st room gebieden en de st rategische MKBA 

wordt  ingeschat  dat  m et  een pakket  van m aat regelen, dat  wordt  gekarakter iseerd als 

“pragmat isch, haalbaar en betaalbaar” , een doelbereik van 70-80%  m ogelij k is. Door in te 

zet ten op synergie en innovat ie zou volledig doelbereik op term ijn gerealiseerd moeten 

worden. De com m issie wil hier een paar kant tekeningen bij  m aken.  

 

I m pliciet  zijn bij  het  invullen van de financiële opgave de baten van innovat ie en synergie 

oftewel meekoppelende belangen begroot . Het  is de vraag of de baten van innovat ie en 

synergie niet  overschat  worden. Door het  faseverschil tussen WB21 (uitvoering)  en KRW 

(planvorm ing) , is innovat ie bij  WB21 nog m aar slechts ten dele in te boeken. Het  

faseverschil m aakt  ook dat  m ogelij ke kansen in synergie tussen WB21 en waterkwaliteit  en 

andere funct ies in gebiedsprocessen niet  m eer mogelij k zijn. Voorzicht igheid is dan ook 

geboden met  opt im isme over financiële besparingen ten gevolge van synergie en innovat ie. 

 

 De com m issie acht  het  van belang dat  op korte term ijn m eer inzicht  wordt  verkregen in 

hoeverre synergie en innovat ie daadwerkelij k een bijdrage kunnen leveren aan de 

volledige doelrealisat ie. 

 

De Decem bernota stelt  terecht  dat  een financiële im puls in de vorm  van bij voorbeeld 

cofinancier ing vanuit  het  r ij k kan helpen om verschillende part ij en in de regio (publiek-

publiek of publiek-privaat )  te st im uleren om gezamenlij ke geïntegreerde projecten te 

ontwikkelen en uit  te voeren. Het  is dan wel van belang dat  er financiële m iddelen t ij dig 

beschikbaar komen. Gezien de fase van planvorm ing en uitvoering lij kt  het  van belang daar 

op korte term ijn helderheid over te geven. De com m issie is dan ook benieuwd of de ruim te 

die het  regeerakkoord op dit  punt  geeft ,  door het  kabinet  de komende jaren benut  gaat  

worden.  

 

Tenslot te veronderstelt  de Decem bernota een bekendheid van lokale en regionale 

overheden met  het  proces, die op de comm issie niet  alt ij d even realist isch overkomt . Dit  

maakt  de kans op vert ragingen in het  proces aanmerkelij k groter dan de gepresenteerde 

st rakke t ij dsplanning lij kt  te vereisen. 
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