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1.

Aa n le idin g

Met het kabinet sst andpunt over het wat erbeleid in de 21 e eeuw ( WB21) 1 en de Kaderricht lij n
Wat er ( KRW) m oet en de kom ende j aren t alloze verplicht ingen op het gebied van de
nat ionale en Europese wat erkwant it eit - en wat erkwalit eit problem at iek concreet vorm en
inhoud krij gen.
Daarbij m oet worden ingespeeld op de nieuwst e ont wikkelingen binnen het beleidsveld
wat er en op belangrij ke ont wikkelingen op aanpalende beleidst erreinen, zoals m ilieu- ,
nat uur- , landschaps- en ruim t elij k beleid.
Om het planningsproces voor de uit voering van WB21 en de KRW t e st room lij nen hebben
Rij k, I PO, VNG en Unie van Wat erschappen, vert egenwoordigd in het Landelij k Best uurlij k
Overleg Wat er ( LBOW) in 2005 een werkprogram m a opgest eld. Daarin is aangekondigd dat
aan het eind van elk j aar in een Decem bernot a wordt aangegeven hoever het proces is
gevorderd en m et welke koers wordt verder gewerkt .
De Decem bernot a 2006 2 heeft als doel inhoudelij k de koers t e bepalen op weg naar de
st room gebiedbeheersplannen van Rij n, Maas, Schelde en Eem s van 2009 en richt ing t e
geven aan het werkproces in 2007 en verder. De gevoelde m aat schappelij ke urgent ie, een
redelij ke last enont wikkeling en een goede balans t ussen kost en en bat en zij n belangrij ke
uit gangspunt en bij het bepalen van die koers.
De inst elling van de Adviescom m issie Wat er is nauw gerelat eerd aan het Nat ionaal
Best uursakkoord Wat er ( inclusief KRW en WB21) , waarbij de com m issie adviseert over de
uit voering en uit voerbaarheid van beleid.
De St aat ssecret aris van V&W heeft de com m issie verzocht voorafgaand aan de
Kam erbehandeling over de Decem bernot a 2006 t e adviseren ( Brief DGW/ RG 2007/ 30 van
18 j anuari 2007) . Zij heeft aangegeven dat de com m issie de volgende onderwerpen in haar
advies zou kunnen bet rekken:
•
•
•
•

De
De
De
De

koers t en aanzien van het t em po en de uit gangspunt en van WB21 en KRW.
noodzakelij ke kost enbesparing door m iddel van innovat ie en synergie.
inst rum ent at ie.
t aakverdeling en verhouding t ussen de best uurslagen.

De com m issie geeft in dit advies haar bevindingen weer t en aanzien van het proces en de
inhoud van het wat erbeleid zoals verwoord in de Decem bernot a. Tevens doet de com m issie
enkele aanbevelingen t en einde het proces verder t e verst erken en bij t e dragen aan een
succesvolle afronding van het gecom bineerde KRW/ WB21 t raj ect .
Bij de voorbereiding van haar advies heeft de com m issie gebruik gem aakt van de evaluat ie
van het NBW 3 , de voort gangsrapport age Wat er in Beeld 2006 4 en de Audit Wat erbeleid 21 e
Eeuw 5 .
1

Kabinet sst andpunt “Anders Om gaan m et Wat er ”, Wat erbeleid in de 21 e eeuw ( Minist erie van V&W,

decem ber 2000)
2

Decem bernot a 2006 KRW/ WB21 beleidsbrief ( Minist erie van V&W, decem ber 2006)

3

Evaluat ie Nat ionaal Best uursak koord Wat er, verant woordend en agenderend spoor ( LBOW, novem ber

2006)
Koningskade 4

T ( 070) 351 95 49

2596 AA Den Haag

F ( 070) 351 93 93

Post bus 20906

info@adviescom m issiewat er.nl

2500 EX Den Haag

www.adviescom m issiewat er.nl

Bladzij de 2 van 7
Ons Kenm erk

AcW- 2007/ 020

2.

Be la ngr ij k st e be vindin ge n va n de com m issie

De com m issie vindt dat m et de Decem bernot a een belangrij ke st ap voorwaart s wordt gezet
om het com plexe proces t er realisering van de WB21- en KRW- opgave verder gest alt e t e
geven.
De com m issie st elt ook vast dat via het LBOW en onderliggende regionale grem ia een brede
st ruct uur van overleg- en sam enwerkingsvorm en en gebiedsprocessen is opgebouwd, die
een goede basis kan vorm en voor de uit voering van de afspraken en verplicht ingen.
De com m issie realiseert zich dat de noodzaak om t e voldoen aan de result aat sverplicht ingen
van de Kaderricht lij n Wat er en de noodzaak om de last endruk niet t e ver t e lat en oplopen
t ot last ige afwegingsprocessen kan leiden. Zij heeft waardering voor de pragm at ische wij ze
waarop de Decem bernot a hierm ee om gaat . Tegelij kert ij d const at eert de com m issie m et
enige zorg dat de procesm at ige aanpak van de Decem bernot a’s ert oe kan leiden dat
relevant e beslissingen m inder inzicht elij k t ot uit ing kom en of in de t ij d naar acht er
geschoven worden.
De com m issie onderschrij ft het belang van synergie t ussen de m aat regelen die nodig zij n
t er realisat ie van de doelen van de Kaderricht lij n en de noodzakelij ke inspanningen t er
voorkom ing van wat eroverlast . Ook uit het oogpunt van kost enbesparing bij de financiering
van de noodzakelij ke m aat regelen zij n synergie en innovat ie van groot belang. De
com m issie vraagt zich echt er af deze kost enbesparing m et de huidige aanpak daadwerkelij k
bereikt kan worden.
De verdiepingsslag die m et de Decem bernot a wordt gem aakt leidt er t oe dat de sam enhang
m et de andere delen van het int egrale wat erbeleid ( veiligheid, kust ) , zoals verwoord in de
4 e Not a Wat erhuishouding, m inder aandacht krij gt . Mede als gevolg hiervan ont breekt ook
een int egraal beeld van kost en, financiering en last endruk voor het gehele wat erbeleid. De
com m issie heeft er in haar eerdere advies “ Veiligheid t egen Overst rom en” reeds voor gepleit
om t e kom en t ot een gest ruct ureerde planning voor het gehele wat erbeleid en om de
daarbij behorende financiële reserveringen t e m aken.
De com m issie onderschrij ft de aanbevelingen van de evaluat ienot a NBW en de Audit
Wat erbeleid 21 st e Eeuw, waarin onder m eer wordt geconcludeerd dat de sam enwerking bij
de uit voering van het gecom bineerde WB21/ KRW proces verbet erd dient t e worden.
Om t e kom en t ot een succesvolle en vlot t e uit voering van het proces adviseert de
com m issie om :
-

Afspraken op regionaal niveau duidelij k vast t e leggen
I edere part ner m oet op zij n eigen verant woordelij kheden worden aangesproken, waarbij
ruim t e is voor regionaal/ lokaal m aat werk. De com m issie beveelt aan om voort t e
bouwen op het ingezet t e it erat ieve proces, en daarbij concret e afspraken vast t e leggen
in regionale convenant en per ( deel) st room gebied. De bet rokkenheid van gem eent e- en
provinciebest uurders bij int egrale planvorm ing wordt zodoende vergroot . Dit is m et
nam e van belang om acht erst anden in de vast st elling van doelen en m aat regelen t e
voorkom en c.q. in t e lopen, bij voorbeeld voor het in beeld brengen van de st edelij ke
wat eropgave.
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Meer regie en sam enhang op rij ksniveau t e realiseren
De com m issie st elt vast dat er behoeft e is aan m eer sam enhang en st uring op
rij ksniveau. Het ligt voor de hand dat V&W/ DG Wat er de rol van nat ionale regisseur
uit bouwt en verder verst erkt . V&W kan de sam enhang m et processen en inst rum ent en
binnen het wat erbeleid ( bij v. het hoogwat erbeleid en Ruim t e voor de Rivier) en m et
aanpalende sect oren ( bij v. de landbouw en het I LG) st room lij nen, door een rij ksbrede,
gem eenschappelij ke, inhoudelij ke agenda op t e st ellen. Naast de m inist eries van VROM
en LNV, m oet en ook de m inist eries van EZ, FI N en BZK op voldoende hoog niveau bij
het proces bet rokken worden. Daarnaast st elt de com m issie voor om het NBW t e
act ualiseren ( het t ij dspad, de financiering van m aat regelen en afst em m ing van
m aat regelenpakket t en op nat ionaal niveau) en t e lat en ondert ekenen door de bet rokken
depart em ent en en de koepels6 .
Een im puls t e geven aan de financiering van m aat regelen
De com m issie onderschrij ft volledig het st reven t ot kost enbesparing en beperking van
de last endruk. Zij vraagt zich echt er af of het in de not a genoem de voordeel van 1,9
m ilj ard door synergie en innovat ie m et de huidige aanpak ook echt gerealiseerd kan
worden. Om dit voordeel daadwerkelij k t ot st and t e kunnen brengen is een m eer
doelgericht e aanpak in sam enwerking m et alle best uurlij ke part ners noodzakelij k. De
com m issie adviseert dat het rij k zo snel m ogelij k, doch uit erlij k bij de
begrot ingsbehandeling van dit j aar, 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 t e onderst eunen via een subst ant iële financiële im puls ( ‘aanj aagsubsidie’) voor
de regionale wat eropgave. Hierbij beveelt de com m issie aan om st erkere verbindingen
t e leggen m et het I nvest eringsbeleid voor het Landelij k Gebied ( I LG) en het
I nvest eringsbudget St edelij ke Vernieuwing ( I SV) .

-

-

3.

Toe lich t ing

I n 2003 is het Nat ionaal Best uursakkoord Wat er ( NBW) geslot en. Het NBW bevat ( niet in
recht e afdwingbare) best uurlij ke afspraken, m et als doel om het wat ersyst eem uit erlij k in
2015 op orde t e brengen en t e houden. De nadruk ligt op de regionale WB21
wat erkwant it eit sopgave, m aar het NBW bevat ook procesafspraken t en aanzien van de KRW
opgave. I n het NBW is afgesproken om bij de uit werking van WB21 m aat regelen “ waar
nodig en m ogelij k” KRW m aat regelen t e bet rekken.
Het j uridisch kader voor een voldoende klim aat best endig wat erbeleid wordt gevorm d door
de Wat erwet 7 ( nog niet in werking) , de Wet op de Ruim t elij ke Ordening, de Wet
Gem eent elij ke Wat ert aken en de Wet Milieubeheer.
De Decem bernot a’s vorm en een wezenlij k onderdeel van een proces van “ grof naar fij n” op
weg naar de st room gebiedbeheersplannen ( SGBP’s) van 2009. De decem bernot a 2006
beoogt de inhoudelij ke koers en de proceskoers richt ing SGBP’s t e beschrij ven en geeft een
t ot aalbeeld van de wat eropgave voor de KRW en WB21 in t erm en van kost en, bat en en
m aat regelen.
Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan enkele wezenlij ke onderdelen van het
int egrale wat erbeleid, zoals verwoord in de Vierde Not a Wat erhuishouding ( NW4) 8 .
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een punt van aandacht is de doorwerk ing van afspraken m et de koepels naar de individuele leden
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Wet svoorst el voor de Wat erw et : TK 2006- 2007; 30 1818
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3 .1

St u r in g va n h e t KRW / W B2 1 pr oce s

Het wat erbeleid in Nederland wordt in Nederland uit gevoerd door een groot aant al
verschillende spelers die, vanuit een eigen verant woordelij kheid en inbreng in het proces,
vaak gelij kt ij dig m oet en opereren op verschillende best uurslagen in de
overheidsorganisat ie, inclusief in t oenem ende m at e het Europese niveau. De com plexit eit
van het proces als geheel wordt in Europees verband t egenwoordig veelal aangeduid m et de
t erm ‘m ult i- le ve l gover na n ce ’.
De Kaderricht lij n Wat er veronderst elt – om effect ief t e kunnen zij n – een grot e m at e van
‘vert icale’ sam enwerking t ussen overheden ( en niet - overheden) op verschillende
best uurlij ke niveaus, waarbij de rij ksoverheid als eerst e aanspreekbaar is voor de belangen
en prest at ies van een lidst aat als geheel. Op het t errein van het wat erbeleid spelen in
Nederland de decent rale overheden ( wat erschappen, provincies, gem eent en) en
m aat schappelij ke organisat ies een aanzienlij ke en cruciale rol, zeker in vergelij king t ot vele
andere Europese landen. De rij ksoverheid m oet daarom duidelij ke kaders m eegeven
waarbinnen de vele act oren zelf ( sam en) werken aan het bereiken van de doelen en leren
van gezam enlij ke ervaringen. Wel kan zij haar rij ksverant woordelij kheid voor het welslagen
van het realiseren van de wat eropgave t ot uit drukking brengen in een subst ant iële
financiële onderst euning en m et regelgeving voor verdere reduct ie van vervuilende diffuse
bronnen.
Bij de uit werking van m aat regelen in de gebiedsprocessen gaat het om individuele
best uurlij ke spelers die ieder vanuit hun eigen best uurlij ke verant woordelij kheden en
am bit ies in het proces bet rokken m oet en worden. De behoeft e aan helderheid en regionaal
m aat werk vraagt om consolidat ie en verst erking van de ‘horizont ale’ coördinat ieprocessen
op het regionale ( deel) st room gebiedniveau, in ieder geval voor de kom ende periode van
( regionale) planvorm ing. Dit veronderst elt een ruim e gelegit im eerde inbreng van de
dagelij kse best uren van bet rokken overheden bij de vast st elling van regionale en landelij ke
ont werpplannen.
Het int eract ieve KRW/ WB21 proces biedt enerzij ds m ogelij kheden voor cont inue bij st uring,
m aar zorgt anderzij ds ook voor een m inder doorzicht ig t ot aalbeeld. Dit kom t onder andere
doordat slecht s enkele onderdelen van de wat erproblem at iek aan elkaar gekoppeld worden,
waardoor het int egrale karakt er van het wat erbeleid onvoldoende in beeld is. Voor de
wat erveiligheid is bij voorbeeld een apart t raj ect ingezet ( WV21) . De com m issie geeft
daarom nog enkele aanbevelingen op regionaal- en rij ksniveau om het int egrale proces t e
verst erken.

Aanbevelingen op regionaal niveau
Voor de Decem bernot a st aat in het j aar 2007 het gebiedsproces cent raal. De
wat erbeheerders zij n de ‘t rekkers’ van de gebiedsprocessen: rij kswat erst aat voor het
hoofdsyst eem , de wat erschappen voor de regionale oppervlakt ewat ersyst em en en de
provincie voor het grondwat er. Hoewel gem eent en op Europees niveau geen expliciet e rol
hebben bij de im plem ent at ie van de KRW, spelen gem eent en in de Nederlandse cont ext wel
een belangrij ke rol in de realisat ie van de in EU verband beoogde ‘goede t oest and’ van het
wat er. De t ot st andkom ing van ( regionale) plannen als st ap op weg naar een nat ionaal SGBP
is, als schakel in het uit voeringsproces op lange t erm ij n, van st rat egisch belang. Gem eent en
hebben volgens afspraak uit het NBW de opdracht om sam en m et de wat erschappen de
gem eent elij ke wat eropgave vast t e leggen in gem eent elij ke wat erplannen. Deze
gem eent elij ke wat erplannen zij n een zwakke schakel in de SGBP’s, om dat er acht erst anden

Bladzij de 5 van 7
Ons Kenm erk

AcW- 2007/ 020
zij n en er zelfs gem eent en zij n die hierm ee nog m oet en beginnen. De com m issie vraagt zich
af of het niet verplicht zij n van deze plannen leidt t ot deze gang van zaken. Uit eindelij k zal
de afronding van allerlei landelij ke en regionale ruim t elij ke m aat regelen zij n beslag m oet en
krij gen in de wat erbeheersplannen van de wat erschappen en de best em m ingsplannen van
de gem eent en. Onder de nieuwe Wet Ruim t elij ke Ordening zal nog m eer dan t hans het
geval is het gem eent elij ke best em m ingsplan hét cent rale inst rum ent in de ruim t elij ke
ordening gaan vorm en. Het is van groot belang dat ook de gem eent eraad vroegt ij dig in het
proces ant icipeert op t oekom st ige wat er- en best em m ingsplannen.
De com m issie vindt dat de bet rokkenheid van provincie- en vooral
gem eent ebest uurders vanuit hun individuele verant woordelij kheid bij de wat eropgave
verduidelij kt en verst erkt m oet worden.
Op de regionale problem at iek t oegesneden publiekscam pagnes zij n een opt ie om de
bewust wording bij best uurders, gem eent eraden en burgers t e vergrot en. Hierbij kunnen
bij voorbeeld ‘best pract ises’ van gecom bineerde KRW en WB21 m aat regelen, die m et
innovat ie en kost enbesparing t ot st and zij n gekom en, get oond worden. Maar ook zal in een
vroegt ij dig st adium gesproken m oet en worden over m aat regelen die pij n kunnen doen zoals
bij voorbeeld m eer ruim t e voor wat er of het t erugdringen van vervuilende ( diffuse) bronnen.
Het is raadzaam de t alloze regionale en lokale econom ische en m aat schappelij ke
inst ellingen uit bedrij fsleven en ‘civil societ y’ in dit proces t e bet rekken.
De t aken en verant woordelij kheden op het gebied van wat er, ruim t elij ke ordening en m ilieu
van de verschillende overheden zij n om schreven in het door deze overheden onderschreven
NBW. Uit de evaluat ie van dit akkoord kom t naar voren dat een groot aant al afspraken naar
t evredenheid van part ij en in uit voering zij n. Voor een aant al afspraken en onderwerpen uit
het NBW is de voort gang echt er onvoldoende zeker en dit kan een belem m ering vorm en
voor het halen van de doelst elling en van de afgesproken t erm ij nen. Het gaat om die
afspraken die van belang zij n voor de uit voering in de periode 2008- 2015 en die cruciaal
zij n om het doel van het NBW in 2015 t e kunnen halen.
De com m issie adviseert om per ( deel) st room gebied regionale best uurlij ke convenant en
op t e st ellen t ussen overheden en/ of sect oren
I n de convenant en dient om schreven t e worden wat de part ners op kort e en op lange
t erm ij n willen bereiken, hoe dit bij draagt aan het t ot ale doel en hoe de
verant woordelij kheden en risico’s verdeeld zij n.
De provincie dient in dit regionale proces een regisserende rol t e hebben. Het is daarbij wel
van belang de eis t e st ellen dat sect orale belangen en bevoegdheden van de provincie op
het t errein van wat er, m ilieu en Ruim t elij ke Ordening in dit proces goed worden
onderscheiden en gescheiden van haar algem ene coördinerende, int egrerende en
leidinggevende verant woordelij kheden binnen het gebiedsproces. Wellicht kan een
onpart ij dig voorzit t erschap van het ( deel) st room gebiedoverleg m et een helder regionaal
m andaat een oplossing bieden.

Aanbevelingen op rij ksniveau
De com m issie is van m ening dat het int egrale wat erbeleid gest oeld dient t e zij n op een
zorgvuldige balans t ussen inhoudelij k am bit ieniveau, t em po en kost en van uit voering en
m at e van doelrealisat ie. Het bepalen van die balans vereist een act ieve bet rokkenheid van
alle bet rokken spelers in het wat erveld, vanaf het m om ent van beleidsbepaling t ot de fase
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van de daadwerkelij ke uit voering op gebiedsniveau. De com m issie heeft veel waardering
voor de procesaanpak van de Decem bernot a en voor de opgebouwde overleg- en
sam enwerkingsst ruct uur.
Het bet reft een it erat ief proces, waarbij het rij k uit eindelij k als lidst aat in Europees verband
verant woordelij kheid draagt voor een goede doelrealisat ie van de Kaderricht lij n Wat er. Het
rij k heeft zodoende de verant woordelij kheid om aandacht t e geven aan de best uurlij ke
verankering, de organisat orische inricht ing van het proces en de procesvoering zelf.
De com m issie const at eert dat in deze procesm at ige aanpak een t ransit ie plaat svindt van
best uurlij k st uren op inspanningsverplicht ingen naar st uren op result aat . De pragm at ische
aanpak, en het pleidooi voor haalbaarheid en bet aalbaarheid, zoals ook verwoord in de Not a
'Pragm at ische im plem ent at ie KRW' 9 en t erug t e vinden in de Decem bernot a 2006, worden
door de com m issie posit ief beoordeeld. Bij het zoeken naar een j uist e balans t ussen
doelrealisat ie, am bit ie en kost enbeheersing dienen de eerder uit gesproken am bit ies in NW4,
WB21 en NBW goed in het oog gehouden t e worden.
De com m issie pleit ervoor om wezenlij ke beslissingen die afwij ken van de kern van het
afgesproken int egrale wat erbeleid inzicht elij ker en expliciet er in het proces t ot
uit drukking t e lat en kom en.
De com m issie signaleert dat sam enhangen binnen het wat erbeleid ( Ruim t e voor de Rivier,
Wat erveiligheid 21 st e eeuw, Kust ) niet alt ij d even inzicht elij k zij n. Maar ook het generieke
beleid van andere depart em ent en heeft consequent ies voor de am bit ies op wat ergebied. Als
gevolg hiervan zij n de kost ent oedeling, de consequent ies voor de last endruk en de
priorit eit sst elling binnen het wat erbeleid onvolledig in beeld gebracht .
De com m issie adviseert dat V&W ant icipeert op het concept Nat ionaal Wat erplan dat
voor eind 2008 gereed m oet zij n 10 , door een rij ksbrede, gem eenschappelij ke,
inhoudelij ke agenda op t e st ellen. Deze agenda kan de sam enhang m et processen en
inst rum ent en binnen het wat erbeleid en m et aanpalende sect oren nog verder
st room lij nen. Naast de m inist eries van VROM en LNV, m oet en ook de m inist eries 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, Hoogwat er Richt lij n, Nat ura 2000, Vogel- en Habit at richt lij n,
Ecologische Hoofdst ruct uur, plat t elandsont wikkeling, ruim t elij ke inricht ing, Europese
Bodem st rat egie) . Het m oet duidelij k zij n welk belang leidend is als gevolg van bij voorbeeld
t em po of een result aat sverplicht ing. Zodoende kunnen ook beheerplannen voor bij voorbeeld
KRW en de Vogel- en Habit at richt lij n bet er op elkaar worden afgest em d.
Daarnaast kan in de agenda een koppeling m et aanpalende beleidst erreinen zoals het grot e
kader van klim aat verandering, veiligheid en de financiële last endruk gem aakt worden.

3 .2

I n h ou de lij k e k oe r s e n t e m po

Het is aan de hand van de Decem bernot a m oeilij k vast t e st ellen wat de inhoudelij ke
voort gang van het wat erbeleid is. Dit kom t enerzij ds om dat er geen gem eenschappelij k
beeld is van wat het ” op orde zij n” van het wat ersyst eem precies inhoudt en anderzij ds
9

Pragm at ische im plem ent at ie Europese Kaderricht lij n Wat er in Nederland; Van beelden naar bet ekenis,

Minist erie van V&W, 23 april 2004
10

Zie Wat erwet ( TK 2006- 2007; 30 818) : voor 22 decem ber 2008 m oet er een nieuw Nat ionaal Wat erplan,

inclusief de st room gebiedbeheersplannen voor Rij n, Maas, Schelde en Eem s, voor m inim aal een half j aar t er
inzage worden gelegd. Het nieuwe Nat ionale Wat erplan wordt eind decem ber 2009 definit ief vast gest eld.
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om dat niet duidelij k weergegeven wordt waar we op dit m om ent st aan m et bet rekking t ot
de ( ecologische) wat erkwalit eit en het voorkom en van wat eroverlast en –t ekort . Zo m eldt
de Decem bernot a bij voorbeeld dat wat eroverlast zich naar verwacht ing het m eest in het
st edelij k gebied zal blij ven voordoen, m aar t egelij kert ij d signaleert de Evaluat ie van het
NBW dat er nog geen landelij k beeld van de st edelij ke wat eropgave is. Verder st elt de
Decem bernot a dat het in het NBW afgesproken t em po ( 2015) niet voor de gehele st edelij ke
wat eropgave ( riolering) geldt .
Op basis van de globale verkenningen in de ( deel) st room gebieden en de st rat egische MKBA
wordt ingeschat dat m et een pakket van m aat regelen, dat wordt gekarakt eriseerd als
“ pragm at isch, haalbaar en bet aalbaar” , een doelbereik van 70- 80% m ogelij k is. Door in t e
zet t en op synergie en innovat ie zou volledig doelbereik op t erm ij n gerealiseerd m oet en
worden. De com m issie wil hier een paar kant t ekeningen bij m aken.
I m pliciet zij n bij het invullen van de financiële opgave de bat en van innovat ie en synergie
oft ewel m eekoppelende belangen begroot . Het is de vraag of de bat en van innovat ie en
synergie niet overschat worden. Door het faseverschil t ussen WB21 ( uit voering) en KRW
( planvorm ing) , is innovat ie bij WB21 nog m aar slecht s t en dele in t e boeken. Het
faseverschil m aakt ook dat m ogelij ke kansen in synergie t ussen WB21 en wat erkwalit eit en
andere funct ies in gebiedsprocessen niet m eer m ogelij k zij n. Voorzicht igheid is dan ook
geboden m et opt im ism e over financiële besparingen t en gevolge van synergie en innovat ie.
De com m issie acht het van belang dat op kort e t erm ij n m eer inzicht wordt verkregen in
hoeverre synergie en innovat ie daadwerkelij k een bij drage kunnen leveren aan de
volledige doelrealisat ie.
De Decem bernot a st elt t erecht dat een financiële im puls in de vorm van bij voorbeeld
cofinanciering vanuit het rij k kan helpen om verschillende part ij en in de regio ( publiekpubliek of publiek- privaat ) t e st im uleren om gezam enlij ke geïnt egreerde proj ect en t e
ont wikkelen en uit t e voeren. Het is dan wel van belang dat er financiële m iddelen t ij dig
beschikbaar kom en. Gezien de fase van planvorm ing en uit voering lij kt het van belang daar
op kort e t erm ij n helderheid over t e geven. De com m issie is dan ook benieuwd of de ruim t e
die het regeerakkoord op dit punt geeft , door het kabinet de kom ende j aren benut gaat
worden.
Tenslot t e veronderst elt de Decem bernot a een bekendheid van lokale en regionale
overheden m et het proces, die op de com m issie niet alt ij d even realist isch overkom t . Dit
m aakt de kans op vert ragingen in het proces aanm erkelij k grot er dan de gepresent eerde
st rakke t ij dsplanning lij kt t e vereisen.

