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AD VI ES OVER D E W ATERVI SI E

1.

Aa n leidin g

De St aat ssecret aris van Verkeer en Wat erst aat heeft op 7 sept em ber 2007 de
Wat ervisie “ Nederland veroveren op de t oekom st ” , Kabinet svisie op het Wat erbeleid
uit gebracht . Het Kabinet is van m ening dat het wat erbeleid kan bij dragen aan een
duurzam e t oekom st van Nederland, waarin econom ische groei, m ilieukwalit eit en het
welzij n van m ens en dier m eer in evenwicht zij n. I n het Beleidsprogram m a heeft het
Kabinet Balkenende I V reeds eerder “ duurzaam wat erbeleid” geposit ioneerd als schakel
t ussen ecologie en econom ie. Om die posit ie waar t e m aken heeft het wat erbeleid naar
het oordeel van het Kabinet een nieuwe im puls nodig. De Wat ervisie geeft daarvoor de
richt ing aan en agendeert act ivit eit en die het Kabinet zal ondernem en.
Het Kabinet geeft ook aan dat de gepresent eerde Wat ervisie onderdeel is van een
proces op weg naar het eerst e Nat ionale Wat erplan, dat in 2009 als int egrerend kader
voor het t oekom st ige wat erbeleid zal worden gepresent eerd.
De St aat ssecret aris van Verkeer en Wat erst aat heeft in haar brief van 23 okt ober 2007
( DGW/ BOI 2007/ 1421) aan de Com m issie gevraagd om advies uit t e brengen over de
kabinet svisie op het wat erbeleid en het t e volgen t raj ect bij de verdere uit werking van
de t hem a’s die zij n genoem d in de Wat ervisie.
Zij heeft daarbij specifiek de volgende vragen aan de Com m issie voorgelegd:
1. Wat is de algem ene react ie van de Com m issie op de Wat ervisie?
2. Biedt de Wat ervisie 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 in het vervolgt raj ect
voor nodig om de gekozen int egrale benadering t oegepast t e krij gen?
3. I n de Wat ervisie is een groot aant al act ivit eit en benoem d voor de kom ende
j aren. Heeft de Com m issie suggest ies voor een daadkracht ige uit voering ervan
zodat snel result at en zicht baar kunnen worden?
4. Wat is er volgens de Com m issie nodig om vanuit de Wat ervisie t e kom en t ot het
Nat ionale Wat erplan in 2009? Zij n de inhoudelij ke t hem a’s van de Wat ervisie
dekkend voor het Wat erplan of ont breken er nog onderdelen? Heeft de
Com m issie aanbevelingen voor het t e volgen proces?
5. Zij n er andere opm erkingen die de Com m issie wil m eegeven naar aanleiding
van het uit brengen van de Wat ervisie?
De Com m issie geeft in dit advies haar bevindingen weer t en aanzien van de Wat ervisie
en geeft aanbevelingen voor het vervolgt raj ect van het wat erbeleid in het algem een en
de opst elling van het Nat ionaal Wat erplan in het bij zonder. De Com m issie geeft aan
welke st appen volgens haar noodzakelij k zij n om t ot daadwerkelij ke uit voering van het
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gedacht egoed van de Wat ervisie en een goede invulling van het eerst e Nat ionale
Wat erplan t e kom en.
De Com m issie heeft ervoor gekozen dit advies t e present eren vanuit een aant al cent rale
t hem a’s ( Posit ionering en funct ie Wat ervisie, Sam enhang, Uit voering, Wat er en
Ruim t elij ke Ont wikkeling en Financiering) . De vragen van de St aat ssecret aris worden bij
de beschouwing van de Com m issie over deze t hem a’s m eegenom en. Daarm ee is het
advies een lopend verhaal waarin de Com m issie im pliciet ant woord geeft op de vragen
uit de adviesaanvraag.
De Com m issie bouwt in het voorliggende advies voort op haar eerdere adviezen over de
Decem bernot a 2006 ( AcW- 2007/ 020) en Veiligheid t egen Overst rom en( AcW- 2006/ 103) .
Ter voorbereiding van het advies heeft de Com m issie op 22 okt ober 2007 een beslot en
discussiem iddag georganiseerd m et deskundigen uit de wereld van het best uur, uit de
wereld van de uit voering van het wat erbeleid en uit de wet enschappelij ke wereld.

2.

H oofdlij ne n va n he t a dvie s

De Com m issie const at eert m et t evredenheid dat het Kabinet m et de Wat ervisie zowel de
urgent ie van de wat erproblem at iek onderst reept als de agendering t er hand neem t . De
Com m issie is het eens m et het Kabinet dat , gezien de uit dagingen waar Nederland voor
st aat , fundam ent ele veranderingen nodig zij n in de m anier van denken en doen in het
wat erbeleid. Een nieuwe visie past daarin. De Com m issie m ist in de Wat ervisie echt er
een duidelij k beeld van de gewenst e t oekom st ige ont wikkeling van Nederland. De
Com m issie beveelt dan ook aan om in het Nat ionale Wat erplan een verder uit gewerkt
t oekom st beeld op t e nem en ( 2100) . Tevens adviseert de Com m issie om in dat plan
m eer aandacht t e best eden aan het beleid voor de m iddenlange t erm ij n ( 2015- 2050) .
De Wat ervisie kij kt vooruit , m aar kan t egelij kert ij d niet los gezien worden van het
eerdere wat erbeleid. I n die zin is de Wat ervisie een belangrij ke schakel in de
beleidsont wikkeling voor wat er. De Com m issie adviseert om , voorafgaand aan de
verdere uit werking van de Wat ervisie t ot een Nat ionaal Wat erplan, een evaluat ie uit t e
voeren over de effect ivit eit van het beleid dat in de afgelopen periode is gevoerd en aan
t e geven welke lessen daaruit get rokken worden.
De Com m issie onderschrij ft het hoofddoel van het wat erbeleid zoals dat in de Wat ervisie
is opgenom en, waarbij duurzaam heid cent raal st aat en wat er beschouwd wordt als
schakel t ussen econom ie en ecologie.
De Wat ervisie is een sect orvisie, m aar biedt naar de m ening van de Com m issie wel
voldoende aangrij pingspunt en en kansen voor verdere int erne en ext erne int egrat ie. Het
verdient aanbeveling op basis van de Wat ervisie verder t e werken naar een
kabinet sbrede visie op de t oekom st ige inricht ing van “ Nederland Wat erland” . Het
wat erbeleid kan een belangrij ke schakel vorm en t ussen de pij lers van het
kabinet sbeleid. De Com m issie doet daarvoor in dit advies enkele voorzet t en.
De voorliggende visie is naar de m ening van de Com m issie nog onvoldoende
richt inggevend om een goede uit voering door wat erschappen, provincies, gem eent en en
Rij k m ogelij k t e m aken. Dat kom t door het ont breken van een duidelij k t oekom st beeld,
m aar ook doordat het wat erbeleid in de Wat ervisie nog niet is vert aald in concret e
uit voeringsm aat regelen. De Com m issie beveelt aan een analyse t e m aken van de
uit voeringsprakt ij k van het wat erbeleid: wat zij n knelpunt en in regelgeving en
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adm inist rat ieve last en die uit voering van het huidige beleid én t oekom st ige innovat ies
belem m eren.
De door het Kabinet gepresent eerde aanpak door m iddel van iconen is naar de m ening
van de Com m issie geschikt om van visie naar prakt ij k t e kom en. Vereist is wel dat voor
een effect ieve en leerzam e uit voering van de iconen de nodige experim ent eerruim t e
wordt gecreëerd. Bovendien dient de sam enhang t ussen de iconen bewaakt t e worden.
De Com m issie ziet uit naar de verdere invulling van de icoonproj ect en en nodigt de
St aat ssecret aris uit in het Nat ionaal Wat erplan zowel over de ervaringen m et de
werkwij ze als over de inhoudelij ke voort gang van de iconen t e rapport eren.
De Wat ervisie st aat een st urende rol voor wat er in de Ruim t elij ke Ont wikkeling voor. De
Com m issie const at eert echt er dat de Wat ervisie nog onvoldoende inst rum ent en biedt
om die m eer st urende rol van wat er in de prakt ij k ook waar t e m aken. De
st ruct uurvisiest at us van het Nat ionale Wat erplan biedt geen garant ie voor
daadwerkelij ke ruim t elij ke inpassing van wat er. De Com m issie adviseert om in het
Nat ionale Wat erplan het inst rum ent arium voor de noodzakelij ke sam enhang t ussen
wat er en Ruim t elij ke Ont wikkeling verder uit t e werken. Het gaat dan onder andere om
een verbet erde wat ert oet s.
De Com m issie waardeert de inzet van het Kabinet om m eer t e gaan werken vanuit het
concept gebiedsont wikkeling. Daarvoor is het nodig om een nieuwe best uursst ij l t e
ont wikkelen, waarbij het Rij k eerder part ner van de regio is dan bovengeschikt e. De
Com m issie adviseert daart oe verschillende sam enwerkingsm odellen t e onderzoeken en
daarbij ook de ervaringen m et de int erbest uurlij ke werkwij ze rond de KRW en Ruim t e
voor de Rivier t e bet rekken.
Wat bet reft de financiering const at eert de Com m issie m et inst em m ing dat het Kabinet
vanuit de enveloppe Wat er en Kust ext ra m iddelen beschikbaar st elt voor de verst erking
van de dij ken in de periode 2008- 2011. De Com m issie is echt er van m ening dat ook
voor de periode na 2011 m iddelen voor de wat erveiligheid gereserveerd dienen t e
worden. Daarnaast adviseert de Com m issie dat het Kabinet op kort e t erm ij n een visie
uit werkt over de t oekom st ige financiering van het wat erbeleid en nader inzicht geeft in
de wij ze waarop de m iddelen voor het bevorderen van synergie t ussen KRW en WB21
en de im puls voor innovat ie worden ingezet .
Om het Nat ionale Wat erplan 2009 daadwerkelij k t e lat en dienen als leidraad voor het
handelen van overheden, burgers en de privat e sect or is het noodzakelij k m eer richt ing
t e geven aan de t oekom st ige koers van het wat erbeleid. Voor de ( ruim t elij ke)
doorwerking van het Wat erplan is het van groot belang dat andere overheden
vroegt ij dig worden bet rokken bij het proces. De Com m issie beveelt t evens aan om de
procesgang voor de kort e en m iddenlange t erm ij n t e verduidelij ken, waarbij wordt
aangegeven hoe de vele op t e st ellen plannen in de kom ende periode op elkaar worden
afgest em d.
Part icipat ie van burgers en m aat schappelij ke organisat ies is een essent iële fact or voor
het t oekom st ige wat erbeleid. De Com m issie adviseert om dit onderwerp m eer aandacht
t e geven bij de opst elling van het Nat ionale Wat erplan en om daarbij een
com m unicat iest rat egie t e ont wikkelen.
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3.

Be sch ou w inge n va n de Com m issie

3 .1 Posit ione r ing e n funct ie W a t er visie
De Com m issie const at eert m et genoegen dat het Kabinet m et de voorliggende
Wat ervisie onderst reept dat wat er een cent rale rol m oet spelen bij de duurzam e
ont wikkeling en de ruim t elij ke inricht ing van ons land. Deze kabinet sbrede benadering
van het wat erbeleid bevest igt de t oenem ende aandacht voor wat er op de polit ieke en
m aat schappelij ke agenda.
I n eerdere adviezen is de Com m issie al ingegaan op de noodzaak om m eer aandacht t e
geven aan wat er en om sam enhang aan t e brengen zowel binnen het beleidsveld wat er
als m et andere sect oren. De uit kom st en van de t weede landelij ke t oet sing van de
Prim aire Wat erkeringen en de snel veranderende inzicht en in de gevolgen van
klim aat veranderingen waren eerder aanleiding voor de Com m issie om in haar advies
‘Veiligheid t egen Overst rom en’ de urgent ie van de veiligheidst hem at iek t e benadrukken
en de St aat ssecret aris t e adviseren een sam enhangende ant iciperende visie op de
wat erveiligheid van Nederland t e present eren. I n haar advies over de Decem bernot a
2006 benadrukt e de Com m issie de behoeft e aan m eer sam enhang en st uring op
rij ksniveau en pleit t e zij ervoor de sam enhang binnen het wat erbeleid en m et
aanpalende sect oren t e st room lij nen door een rij ksbrede, gem eenschappelij ke
inhoudelij ke agenda op t e st ellen.
Naast de klim aat verandering en de behoeft e aan sam enhang in het wat erbeleid kom t de
urgent ie voor een nieuwe visie op wat er ook voort uit de t oenem ende druk op
wat ersyst em en door econom ische ont wikkeling en schaarst e aan ruim t e. De Com m issie
is het eens m et de diagnose van het Kabinet dat gezien deze uit dagingen fundam ent ele
veranderingen nodig zij n in de m anier van denken en doen in het wat erbeleid. Het
kabinet geeft in de Wat ervisie aan dat het wat erm anagem ent in t ransit ie verkeert : “ van
keren en beheren naar ant iciperen en m eebewegen m et wat er” . Met de Wat ervisie wil
het Kabinet een volgende st ap zet t en in dat t ransit ieproces. De Wat ervisie beoogt de
basis t e zij n voor het eerst e Nat ionale Wat erplan in 2009. Daarin zal een doorkij k
worden geboden naar de periode 2009 – 2015 en zal verder worden gewerkt aan een
m eer uit gewerkt Wat erplan in 2015.
Tegelij kert ij d kan, in de ogen van de Com m issie, de Wat ervisie niet los worden gezien
van het eerdere wat erbeleid. I m m ers de agenda van de Wat ervisie kan het best e slagen
als de im plem ent at ie van het vigerend wat erbeleid succesvol is en op schem a ligt . De
Com m issie benadrukt dat het belangrij k is om t e leren van succes en falen van dat
eerdere beleid. Zij n de am bit ies uit bij voorbeeld de Vierde Not a Wat erhuishouding en de
not a “ Anders om gaan m et wat er; Wat erbeheer in de 21 e eeuw” verwezenlij kt ? En hoe
beoordeelt het Kabinet de voort gang op dit m om ent van de uit voering van de afspraken
in het Nat ionaal Best uursakkoord Wat er 2003? De Com m issie m ist in de Wat ervisie een
analyse van de result at en van het vigerend wat erbeleid. Voor de verdere uit werking van
de Wat ervisie t ot een Nat ionaal Wat erplan is het noodzakelij k dat deze analyse alsnog
wordt gem aakt .
De Com m issie m ist in de Wat ervisie een beeld van de gewenst e t oekom st ige
ont wikkeling van Nederland. De Wat ervisie kij kt onvoldoende voorbij de horizon. Dat
t oekom st beeld wordt doorgeschoven naar het Nat ionale Wat erplan. De Com m issie
duurzam e kust ont wikkeling ( Delt acom m issie) zal kom end j aar een deel van het
t oekom st beeld op de zeer lange t erm ij n in gaan vullen. De Adviescom m issie Wat er
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const at eert dat de periode 2015 – 2050 buit en beeld lij kt t e blij ven. De Delt acom m issie
kij kt vooral naar de lange t erm ij n ( na 2050) en de huidige beleidsplannen vullen de
periode t ot 2015 in. De Com m issie vindt het noodzakelij k dat het Nat ionale Wat erplan
het beleid voor de periode 2015- 2050 nader uit werkt .
3 .2 Sa m e nha ng
De Wat ervisie is een sect orvisie. I n die zin bouwt de Wat ervisie voort op eerdere
wat erbeleidsdocum ent en zoals de derde en de vierde Not a Wat erhuishouding en de Not a
“ Anders Om gaan m et Wat er, Wat erbeleid in de 21 e eeuw” . Waar deze eerdere not a’s
zich vooral richt t en op de verst erking van de sam enhangen binnen het wat erbeleid en
de afst em m ing m et beïnvloedende sect oren, bevat de Wat ervisie echt er ook elem ent en
die een opst ap vorm en voor het form uleren van een sam enhangend beleid voor de
inricht ing van het land. De Com m issie doelt dan m et nam e op de verst erkt e rol die
wat er volgens de Wat ervisie zal m oet en spelen in de ruim t elij ke ont wikkeling. De
Com m issie waardeert deze aanpak, m aar is van m ening dat de Wat ervisie zowel voor de
int erne sam enhang als voor wat bet reft de ext erne int egrat ie nog verder ingevuld en
uit gewerkt dient t e worden.
Daarnaast verdient het in de ogen van de Com m issie aanbeveling t oe t e werken naar
een kabinet sbrede visie op de t oekom st ige inricht ing van “ Nederland Wat erland” . I n zo’n
brede, int egrale visie m oet en de sect oren wat er, nat uur, st edelij ke en regionale
ont wikkeling, landbouw en recreat ie op elkaar worden afgest em d, in sam enhang m et
aspect en als econom ie, innovat ie, privaat - publieke sam enwerking, int ernat ionale
sam enwerking en de best uurlij ke inricht ing van ons land.
De Com m issie onderschrij ft het hoofddoel van het wat erbeleid zoals dat in de Wat ervisie
is opgenom en, waarbij duurzaam heid cent raal st aat en wat er beschouwd wordt als
schakel t ussen econom ie en ecologie. De am bit ie van de St aat ssecret aris om het
wat erbeleid t e lat en funct ioneren als een verbindende schakel t ussen de pij lers van het
Beleidsprogram m a van het Kabinet is nog niet gerealiseerd. De Com m issie ziet daar wel
belangrij ke kansen en doet in dit advies daarom graag enkele voorst ellen om deze
schakelfunct ie van het wat erbeleid t e verbreden en verder uit t e werken.
De inhoud van de Wat ervisie is direct gerelat eerd aan de pij lers “ Een innovat ieve,
concurrerende en ondernem ende econom ie” ( pij ler 2) , “ Duurzam e leefom geving” ( 3) ,
“ Sociale sam enhang” ( 4) , “ Overheid en dienst bare publieke sect or” ( 6) en “ Een act ieve
int ernat ionale en Europese rol” ( 1) . De Com m issie is van m ening dat door het
daadwerkelij k aan elkaar schakelen van de act ivit eit en binnen de pij ler “ Duurzam e
leefom geving” en het verbinden van deze act ivit eit en m et de act ivit eit en in de andere
pij lers, een st ap vooruit wordt gezet in het geïnt egreerd denken en handelen van de
Rij ksoverheid. Dat verbinden gaat echt er niet vanzelf; het is noodzakelij k dat
inst rum ent ele en organisat orische invulling wordt gegeven aan het realiseren van deze
dwarsverbindingen. De Com m issie beveelt aan dat die verbinding in het Nat ionale
Wat erplan nader wordt uit gewerkt . De Com m issie doet graag een aant al voorzet t en
voor volgens haar kansrij ke verbindingen:
Wat er en I nnovat ie, EZ - V&W, pij ler 2 en 3.
Om de grot e uit dagingen op wat ergebied succesvol t egem oet t e kunnen t reden zij n
innovat ieve ont wikkelingen op het gebied van delt at echnologie en wat ert echnologie
noodzakelij k. De Com m issie onderst reept graag de eerdere conclusie van het

Bladzij de 6 van 11
Ons Kenm erk

AcW- 2007/ 215
I nnovat ieplat form dat wat er één van de sleut elgebieden is waarin de Nederlandse
econom ie excelleert en waarvoor grot e kansen zij n om onze int ernat ionale
concurrent ieposit ie t e verst erken. De Com m issie bepleit een verst erkt e sam enwerking
t ussen de m inist eries van Verkeer en Wat erst aat en Econom ische Zaken om
wat erinnovat ie en de daarvoor noodzakelij ke sam enwerking t ussen publieke en privat e
part ij en, universit eit en en onderzoeksinst it ut en t e bevorderen.
Wat er en Ont wikkelingssam enwerking, BZ - V&W - VROM, pij ler 1 en 3.
Het Kabinet geeft in de Wat ervisie aan act ief t e zullen bij dragen aan de realisat ie van de
Millennium doelst elling voor wat er en sanit at ie. Het in j uni 2007 in Schokland geslot en
Wash- akkoord biedt een goede basis voor nieuwe vorm en van sam enwerking t ussen de
bet rokken depart em ent en en de Nederlandse wat ersect or en een bredere inzet van het
reeds beschikbare inst rum ent arium ( o.a. Part ners voor Wat er) . Wat er speelt een
cent rale rol bij de realisat ie van een groot deel van de Millennium doelst ellingen. De
Com m issie beveelt daarom aan bij de uit voering en follow- up van de Beleidsbrief van
het Kabinet aan de Tweede kam er ( 16 okt ober 2007) 1 nadere uit werking t e geven aan
de Nederlandse int ernat ionale inzet op het gebied van wat er en sanit at ie en de m anier
waarop de sam enwerking t ussen de wat erdepart em ent en en het Wash- akkoord daarbij
vorm zal krij gen.
Wat er en Duurzaam heid, V&W - VROM - LNV, pij ler 3.
Het gedacht egoed van de Wat ervisie nodigt uit t ot een verdere invulling van de
rolverdeling t ussen VROM, V&W en LNV bij de duurzam e inricht ing van het land. De
Com m issie kan zich voorst ellen dat de Haagse regie voor de duurzam e ont wikkeling van
nat t e gebieden en grot e wat eren en de daarvoor noodzakelij ke klim aat adapt at ie bij V&W
wordt gelegd.
Wat er en Drinkwat er, V&W – VROM, pij ler 3.
De Com m issie is van m ening dat de Wat ervisie t evens een uit st ekende aanleiding is om
een st ap voorwaart s t e zet t en in het verbet eren van de sam enhangen t ussen de
“ klassieke” wat ersect or en de drinkwat ersect or. Drinkwat er kan kwalit at ief en
kwant it at ief niet los worden gezien van de andere wat ert hem a’s en het om gevingsbeleid
in de breedt e. De Com m issie const at eert m et voldoening dat de drinkwat erbedrij ven en
de wat erschappen st eeds m eer sam enwerken en dat posit ieve ont wikkelingen
plaat svinden in het denken over de wat erket enbenadering. Een voorbeeld daarvan is
Wat ernet , het wat erbedrij f in Am st erdam en om st reken dat zich heeft ont wikkeld t ot
een zogenaam d wat ercyclusbedrij f waarin de zorg voor drinkwat er, afvalwat er en gronden oppervlakt ewat er zij n geïnt egreerd. De Com m issie geeft in overweging ook op
Rij ksniveau de sam enhang t ussen int egraal wat erbeleid, de drinkwat ervoorziening en
sanit at ie t e verst erken.
3 .3 Uit voe r ing
De Wat ervisie biedt geen expliciet e t oekom st beelden. De voorliggende visie is daardoor
nog onvoldoende richt inggevend voor uit voering door wat erschappen, provincies,
gem eent en en het Rij k. Een daadkracht ige uit voering vereist rij ksbrede kaders die niet
st rij dig zij n m et elkaar, m aar elkaar onderst eunen en verst erken. Het Rij k m oet de regie
voeren en duidelij ke keuzen m aken om im plem ent at ie op regionaal en lokaal niveau

1

TK 2007- 2008, 31 250 nr.1.

Bladzij de 7 van 11
Ons Kenm erk

AcW- 2007/ 215
m ogelij k t e m aken. Een uit erm at e belangrij k aspect daarbij is de sam enhang m et het
afwegingskader van de ruim t elij ke ordening.
De Com m issie const at eert daarnaast dat de urgent ie van een nieuwe im puls voor het
wat erbeleid in de Wat ervisie niet wordt doorvert aald in concret e uit voeringsm aat regelen
voor de kort e t erm ij n. De verandering in het denken over wat er ( t ransit ie) m oet nog
result eren in een verandering in het doen ( uit voering) .
De Com m issie is bovendien van m ening dat er m eer aandacht nodig is voor de
uit voeringsprakt ij k. Het is noodzakelij k t e onderzoeken welke belem m eringen de
uit voering van het huidige wat erbeleid in de weg zit t en. Dat geldt nog m eer waar het
gaat om nieuwe innovat ieve oplossingen. De Com m issie const at eert dat innovat ieve
proj ect en, zoals wat erwonen in I Jburg, in de prakt ij k m oeizaam of niet van de grond
kom en doordat regelgeving in de weg st aat . De t ransact iekost en voor deze proj ect en
zij n daardoor t e hoog. De Com m issie adviseert de St aat ssecret aris om een analyse t e
m aken van de uit voeringsprakt ij k en aan t e geven hoe deze knelpunt en weggenom en
kunnen worden.
Voorgaande const at eringen vereisen nauwe bet rokkenheid van de uit voerders bij de
verdere uit werking van deze Wat ervisie. Een eerst e product waarin dat gest alt e m oet
krij gen is het Nat ionale Wat erplan 2009.
De Com m issie is van m ening dat de aanpak door m iddel van iconen geschikt is om van
visie naar prakt ij k t e kom en. Vereist is wel dat de iconen breed worden ingest oken, niet
alleen vanuit het sect orale wat erbelang, en niet per t hem a uit de Wat ervisie. Voor een
effect ieve en leerzam e uit voering van de icoonproj ect en is het nodig dat er een
bepaalde m at e van experim ent eerruim t e is en dat de opgedane leereffect en en
ervaringen ook op andere plaat sen worden t oegepast . I n dat verband beveelt de
Com m issie aan de ervaringen t e benut t en die zij n opgedaan bij eerdere groot schalige,
int egrale proj ect en zoals de ROM- proj ect en uit de j aren 90.
De Com m issie beveelt bovendien aan dat de sam enhang t ussen de iconen wordt
bewaakt . Zo kunnen de iconen Afsluit dij k en I Jsselm eergebied naar de m ening van de
Com m issie niet los van elkaar worden behandeld en ook niet los worden gezien van de
gebiedsgericht e aanpak.
De Com m issie heeft m et veel belangst elling kennis genom en van het opnem en in de
Wat ervisie van de icoon “ I ndonesië” . Deze aanpak get uigt van een brede inst eek van
het wat erbeleid m et oog voor m aat schappelij ke ont wikkelingen. De Com m issie
onderschrij ft de int ernat ionale wat ersolidarit eit die uit de Wat ervisie spreekt . De inzet
van Nederlandse kennis en expert ise op het gebied van wat ert echnologie en
delt at echnologie kan een belangrij ke bij drage zij n aan het realiseren van de
Millennium ont wikkelingsdoelen en t egelij kert ij d een nieuwe im puls geven aan de posit ie
van de Nederlandse wat ersect or op de wereldm arkt . De keuze van I ndonesië als I coon
voor de int ernat ionale sam enwerking kan vanuit beide invalshoeken van hart e
onderst eund worden. De Com m issie ziet uit naar een verdere invulling van dit
I coonproj ect . De ervaringen bij dit proj ect zouden gebruikt kunnen worden bij de
verdere vorm geving van de sam enwerking op wat ergebied t ussen de m inist eries van
V&W en Ont wikkelingssam enwerking. De Com m issie ziet de verdere gedacht evorm ing
op dit t errein m et belangst elling t egem oet .
De Com m issie is gecharm eerd van de I coon “ Canon van Nederland Wat erland” .
Wat er is een essent ieel onderdeel van het Nederlands cult uurgoed en bewust wording
van de rol van het wat er is van essent ieel belang voor de verdere ont wikkeling van
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draagvlak voor het beleid. Educat ie, com m unicat ie en part icipat ie zullen er aan m oet en
bij dragen dat bet rokkenheid en bewust wording van de Nederlandse bevolking bij
Nederland Wat erland verder wordt vergroot .
De Wat ervisie geeft niet aan op welke wij ze de ervaringen opgedaan in de
icoonproj ect en worden benut voor t oekom st ig wat erbeleid en –uit voering. De Com m issie
nodigt de st aat ssecret aris daarom graag uit in het Nat ionaal Wat erplan aan t e geven
wanneer en hoe over de voort gang van de iconen wordt gerapport eerd.
3 .4 W a t e r en Ruim t elij k e Ont w ik k elin g
De Wat ervisie st aat een st urende rol voor wat er in de Ruim t elij ke Ont wikkeling voor. De
Com m issie heeft m et inst em m ing vast gest eld dat het Kabinet het principe ‘funct ie volgt
peil’ vaker wil t oepassen, in plaat s van ‘peil volgt funct ie’. De Com m issie const at eert
echt er dat de Wat ervisie nog onvoldoende inst rum ent en geeft om die m eer st urende rol
van wat er in de prakt ij k ook waar t e kunnen m aken. Het feit dat het Wat erplan voor de
ruim t elij ke aspect en de st at us van st ruct uurvisie krij gt , biedt naar de m ening van de
Com m issie onvoldoende waarborgen voor daadwerkelij ke ruim t elij ke reserveringen voor
wat er, om dat dat inst rum ent j uridisch alleen zelf- bindend voor het bet reffende
best uursorgaan is. De Com m issie adviseert dan ook om in het Nat ionale Wat erplan 2009
het inst rum ent arium voor de sam enhang t ussen wat er en ruim t e verder uit t e werken.
Het gaat dan bij voorbeeld om een verbet erde wat ert oet s en het nader vorm geven van
het wat eraspect in de om gevingsvergunning.
De Com m issie heeft waardering voor de keuze van het Kabinet om m eer t e gaan werken
vanuit het concept ‘gebiedsont wikkeling’. Deze nieuwe m anier van sam enwerken in een
gebied kan ervoor zorgen dat wat er eerder en m eer gelij kwaardig aan andere belangen
wordt bet rokken bij ruim t elij ke besluit vorm ing. Dat vraagt een proact ieve houding van
bet rokkenen in het gebied, m et een belangrij ke rol voor de wat erschappen.
Wat erschappen m oet en vroegt ij dig en const ruct ief m eedenken in
gebiedsont wikkelingen, in plaat s van een sect orale t oet sing acht eraf uit t e voeren. De
com m issie is van m ening dat deze rol m et nog m eer kracht m ag worden uit geoefend.
De Com m issie signaleert op dat vlak wel een m ogelij k spanningsveld t ussen de
algem ene en de funct ionele dem ocrat ie. Daarom m oet en de provinciale best uren de
wat erschappen in die belangrij ke rol onderst eunen vanuit hun verant woordelij kheid voor
het wat er- en ruim t elij ke ordeningbeleid in de provincies. Ook het Rij k m oet een act ieve
rol hebben bij gebiedsont wikkelingen. Bij de uit werking van het concept
“ gebiedsont wikkeling” dient speciale aandacht gegeven t e worden aan de rol van het
Rij k in relat ie t ot het schaalniveau van de gebieden. Daarbij geldt dat in som m ige
gevallen – voor kleinere gebiedseenheden - volst aan kan worden m et het bieden van
kaders voor het m aken van afspraken t ussen andere spelers, t erwij l voor grot ere
eenheden gekeken m oet worden hoe het Rij k, c.q. het m inist erie van V&W, zelf de regie
gaat voeren. De Com m issie vindt het van belang dat bij de diverse
gebiedsont wikkelingsproj ect en ruim t e wordt ingebouwd om van elkaar t e leren. Daarin
m oet het Rij k een facilit erende rol hebben.
De t oepassing van gebiedsont wikkeling als werkwij ze vereist een nieuwe best uursst ij l,
waarin het Rij k m eer part ner van de regio is dan bovengeschikt e. De st ruct uur van zo’n
sam enwerkingsm odel m oet verder ont wikkeld worden. De Com m issie adviseert
verschillende m ogelij kheden t e onderzoeken. Een opt ie is het inst ellen van een
onafhankelij ke gebiedsaut orit eit die de best uurlij ke part ij en kan onderst eunen en
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aanspreken op de voort gang van het proces. Een ander kansrij k m odel is de werkwij ze
die wordt gehant eerd bij het Urgent ieprogram m a Randst ad, waarbij gebiedsgericht e
proj ect en worden get rokken door één bewindspersoon en één best uurder uit de regio.
De Com m issie beveelt aan bij de ont wikkeling van een werkwij ze voor gebiedsprocessen
ook de ervaringen t e bet rekken die zij n opgedaan rond de int erbest uurlij ke werkwij ze bij
Ruim t e voor de Rivier en de Kaderricht lij n Wat er. Ten slot t e heeft de Com m issie in een
recent advies ( AcW- 2007/ 249) sam en m et de Com m issie van Advies inzake de
Wat erst aat swet geving geadviseerd in een aant al pilot s ervaring op t e doen m et
gebiedsgericht werken in de grensregio’s. Dergelij ke pilot s kunnen ook leiden t ot
inzicht en in de wij ze van sam enwerken en st uring bij gebiedsont wikkeling.
De Com m issie ziet m et belangst elling uit naar de verdere uit werking van het concept
gebiedsont wikkeling en m et nam e ook naar de verdere t oepassing daarvan voor de
grot e rij kswat eren; naast het I Jsselm eer en de Zeeuwse Delt a ook de Noordzee,
Waddenzee, Kust zone en het Rivierengebied.
3 .5 Fina ncier in g
De Com m issie const at eert dat het Kabinet vanuit de enveloppe Wat er en Kust in pij ler 3
van het Beleidsprogram m a ext ra m iddelen beschikbaar st elt voor verst erking van de
dij ken in de periode 2008- 2011. Daarm ee geeft het Kabinet gedeelt elij k invulling aan
het eerdere advies van de AcW over de Veiligheid t egen overst rom en ( AcW- 2006/ 103) ,
waarin de Com m issie pleit t e voor het m aken van financiële reserveringen voor
noodzakelij ke invest eringen in de prim aire wat erkeringen.
Tegelij kert ij d heeft de Com m issie nog st eeds zorgen over de m iddelen voor de
wat erveiligheid voor de periode na 2011 ( Hoogwat erbescherm ingsprogram m a en
Wat erveiligheid 21 e eeuw) . Gezien het belang van het onderwerp wat erveiligheid is de
Com m issie van m ening dat ook voor de langere t erm ij n financiën gereserveerd m oet en
worden voor m aat regelen die zullen voort vloeien uit de 3 e t oet sing van de prim aire
wat erkeringen, een nieuwe norm st elling voor wat erkeringen ( WV21) en
klim aat verandering. Daarnaast beveelt de Com m issie aan dat het Kabinet op kort e
t erm ij n een visie uit werkt over de t oekom st ige financiering van het wat erbeleid naar
aanleiding van onder andere het advies van de Com m issie Vellinga.
De Com m issie m ist in de Wat ervisie een overzicht van de kost en voor de im plem ent at ie
van de Kaderricht lij n Wat er en de m aat regelen in het kader van WB21. I n haar advies
over de Decem bernot a 2006 heeft de Com m issie zich afgevraagd of de voorgenom en
1,9 m ilj ard aan kost enbesparing door synergie en innovat ie daadwerkelij k bereikt kan
worden m et de huidige aanpak. I n de Wat ervisie geeft het Kabinet aan dat het , na
t oet sing aan de FES crit eria, in de periode t ot 2011 250 m ln. euro beschikbaar st elt om
een im puls t e geven aan deze ‘kost eneffect ieve m aat regelen en innovat ie’ voor de
Kaderricht lij n Wat er. De Com m issie acht het posit ief dat het Kabinet daarm ee één van
de aanbevelingen uit dat advies opvolgt , nam elij k het geven van een subst ant iële
financiële im puls voor de regionale wat eropgave. De Com m issie t ekent daarbij aan dat
het van belang is nu ook zo snel m ogelij k nader inzicht t e geven in de wij ze waarop het
t e behalen synergievoordeel gerealiseerd gaat worden.
De Wat ervisie signaleert dat de huidige financiering van het wat erbeheer geen
vanzelfsprekendheid is voor de t oekom st , m aar laat in het m idden hoe een t oekom st ige
financieringsst ruct uur er uit kan zien. Wel kiest het Kabinet voor een m eer econom ische
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benadering van het wat erbeheer, waarbij de t oegevoegde waarde van het wat erbeheer
aan het econom isch verkeer m eer aandacht m oet krij gen.
De Com m issie acht het van belang dat het kabinet een visie ont wikkelt op de
t oekom st ige financieringsst ruct uur van het wat erbeleid, waarbij het econom isch denken
wordt doorvert aald in financieringsm ogelij kheden. Naar m ening van de Com m issie
im pliceert een dergelij ke aanpak dat de huidige werking van het MKBA inst rum ent arium
wordt aangepast , waarbij ook m eer kwalit at ieve en im m at eriële aspect en als veiligheid
of kwalit eit van de leefom geving worden m eegenom en. De Com m issie refereert ook
graag aan haar eerdere advies over de Decem bernot a 2006 waarin werd gepleit voor
het leggen van st erkere verbindingen m et bij voorbeeld het I nvest eringsbeleid voor het
Landelij k Gebied en het I nvest eringsbudget St edelij ke Vernieuwing. Ook voor de
financiering geldt dat de m ogelij kheden binnen de Duurzaam heidspij ler m axim aal benut
m oet en worden.

4.

N a a r e e n N a t ion a a l W a t er pla n

Zoals de St aat ssecret aris al aangaf in haar adviesaanvraag aan de Com m issie ziet zij de
Wat ervisie als de opm aat naar het eerst e Nat ionale Wat erplan, zoals dat op basis van de
nieuwe Wat erwet in 2009 vast gest eld m oet worden. Langs deze lij n dient een consist ent
wat erbeleidskader vast gest eld t e worden dat richt inggevend is voor de uit voering door
gem eent en, wat erschappen, provincies en Rij k, en dat een leidraad biedt voor het
handelen van burgers, m aat schappelij ke organisat ies en privat e part ij en.
I n eerdere paragrafen heeft de Com m issie al op verschillende plaat sen gerefereerd aan
het Nat ionale Wat erplan. De Com m issie doet hier graag een aant al suggest ies zowel
inhoudelij k als procesm at ig, om t e kom en t ot een goed Nat ionaal Wat erplan in 2009.
Een eerst e vereist e is om in het Nat ionale Wat erplan een beeld op t e nem en hoe
Nederland er in de verdere t oekom st uit m oet zien ( 2100) . Tevens adviseert de
Com m issie om in dat plan m eer aandacht t e best eden aan de m iddellange t erm ij n 20152050.
De Com m issie m ist in de Wat ervisie een evaluat ie van het eerdere beleid en een visie op
de wij ze waarop in de t oekom st m et evaluat ie wordt om gegaan. De Com m issie beveelt
dan ook aan dat dit onderwerp in het Nat ionale Wat erplan nadrukkelij k aan de orde
kom t .
Part icipat ie van burgers en m aat schappelij ke organisat ies is een essent iële fact or voor
het t oekom st ige wat erbeleid. De com m issie adviseert om dit onderwerp m eer aandacht
t e geven bij het opst ellen en uit voeren van het Nat ionale Wat erplan en om een
com m unicat iest rat egie t e ont wikkelen.
I n de Wat ervisie wordt op een aant al plaat sen gesproken over het belang van innovat ie.
Het valt de Com m issie op dat niet wordt aangegeven hoe deze innovat ie kan worden
bevorderd of op welke t erreinen verdere kennisont wikkeling noodzakelij k is. Een
kennisagenda wordt node gem ist . I n het Nat ionale Wat erplan m oet ingegaan worden op
de kennisont wikkeling die nodig is om de am bit ies uit de Wat ervisie en het Wat erplan
waar t e m aken. De Com m issie heeft in haar werkplan voor 2008 het voornem en
opgenom en om over dit t hem a t e adviseren.
Ten slot t e is er een aant al inhoudelij ke t hem a’s waarvan de Com m issie van m ening is
dat die m eer aandacht behoeven. I n de Wat ervisie is geen visie opgenom en over de
t oekom st van de Noordzee, t erwij l daar wel een aant al specifieke, m et nam e ruim t elij ke
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kansen liggen. De Com m issie acht het wenselij k dat daarvoor in het Wat erplan m eer
aandacht kom t . Daarnaast zij n ook de t hem a’s grondwat er en droogt e in de Wat ervisie
naar de m ening van de Com m issie onderbelicht .
Het Nat ionale Wat erplan dient een breed gedragen plan t e worden om de uit voering
ervan t e garanderen. Bet rokkenheid van burgers, andere overheden en
m aat schappelij ke organisat ies is daarm ee een vereist e. Voor de ( ruim t elij ke)
doorwerking van het Wat erplan is het van groot belang dat andere overheden
vroegt ij dig worden bet rokken bij het proces. De beperkt e t ij d die beschikbaar is om het
Wat erplan op t e st ellen, m aakt dat t ot een uit daging voor het proces.
De Com m issie geeft in overweging om bij het procesont werp een doorkij k t e geven naar
de periode 2009- 2015 waarin het Wat erplan uit gevoerd m oet worden en verder gewerkt
wordt naar een t weede, m eer uit gewerkt Nat ionaal Wat erplan in 2015. Daarbij dient een
evaluat iest ap van proces en inhoud ingebouwd t e worden.
De Com m issie kij kt m et zorg naar de grot e hoeveelheid plannen die in de kom ende t wee
j aar geproduceerd m oet gaan worden. Tegelij k m et het Nat ionale Wat erplan m oet en
Regionale Wat erplannen en Beheersplannen opgest eld worden. Tevens kom en in deze
periode de St room gebiedbeheersplannen op alle niveaus beschikbaar. I n de Wat ervisie
worden ook voor verschillende deelonderwerpen beleidsdocum ent en, plannen of visies
aangekondigd, zoals de Not a Wat erveiligheid 21 e eeuw en het beleidskader I Jsselm eer.
De Com m issie heeft geen helder beeld gekregen over hoe al deze plannen horizont aal
en vert icaal aansluit ing krij gen op elkaar en hoe zij hun doorwerking krij gen in de
ruim t elij ke planfiguren. De Com m issie nodigt de St aat ssecret aris uit aan t e geven hoe
de procesm at ige afst em m ing van nu t ot aan het t weede Nat ionale Wat erplan in 2015
eruit ziet en daarbij gebruik t e m aken van de reeds opgedane ervaringen van het
lopende Kaderricht lij n Wat er proces.

