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Adviescommissie Water wil nadere uitwerking waterbeleid
De Adviescommissie Water (AcW) is verheugd dat het Kabinet met de nieuwe Watervisie
van Staatssecretaris Huizinga onderstreept hoe belangrijk water is bij de toekomstige inrichting
van Nederland.
De Commissie is het eens met het Kabinet dat, gezien de uitdagingen op het gebied van
klimaat en ruimtelijke ordening, fundamentele veranderingen nodig zijn in de manier van denken
en doen in het waterbeleid. De Watervisie kan gezien worden als een opstap naar een
kabinetsbrede visie op de toekomstige inrichting van “Nederland Waterland”.
De Commissie beveelt aan in het eerste Nationale Waterplan dat in 2009 zal verschijnen
een duidelijk beeld te schetsen van de gewenste toekomstige ontwikkeling van Nederland. Op die
manier kan richting worden gegeven aan de uitvoering van het waterbeleid door waterschappen,
provincies, gemeenten en Rijk.
Ook het voornemen van de staatssecretaris om water een meer sturende rol te geven bij
de ruimtelijke inrichting van het land wordt door de Commissie ondersteund. Daarvoor zullen dan
wel de noodzakelijke instrumenten, zoals bijvoorbeeld de watertoets, verder uitgewerkt moeten
worden. Ook de aanpak via gebiedsontwikkeling wordt door de Commissie als positief beoordeeld.
Een dergelijke aanpak vraagt om andere samenwerkingsmodellen tussen het Rijk, provincies,
gemeenten en waterschappen. Om de nieuwe werkwijze van de Watervisie te realiseren zal ook de
nodige experimenteerruimte gecreëerd moeten worden.
De Commissie waardeert de internationale watersolidariteit die uit de Watervisie spreekt.
De inzet van Nederlandse kennis en expertise op het gebied van watertechnologie en
deltatechnologie, bijvoorbeeld in Indonesië, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren
van de Millenniumontwikkelingsdoelen en tegelijkertijd een nieuwe impuls geven aan de positie van
de Nederlandse watersector op de wereldmarkt.
Achtergrond
De Adviescommissie Water is een onafhankelijke commissie ingesteld door de staatssecretaris van
V&W. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van het waterbeleid.
Noot voor de redactie:
Nadere informatie bij de secretaris van de Adviescommissie Water de heer J.P. Wieriks, tel 0703519554
Het advies is op de website van de commissie te lezen en te downloaden:
www.adviescommissiewater.nl

