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Advies Communicatie in het waterbeleid

Geachte mevrouw Huizinga,

Bijgevoegd zend ik u het advies van de Adviescommissie Water (AcW) over
Communicatie in het waterbeleid, U heeft de AcW op 16 juni 2008 gevraagd om advies
uit te brengen over de verdere uitwerking van hoofdstuk 6 van de Kabinetsvisie dp het
waterbeleid "Nederlanders herontdekken leven met water".

De Commrssie signaleert in het waterbeleid een ontwikkeling van een sterke centrale
aansturing naar een meer gezamenlijke aanpak met decentrale overheden en
maatschappelijke partners. Goede voorbeelden daarvan zijn de totstandkoming van de

stroomgebiedbeheerplannen en het Ontwerp Nationaal Waterplan.

Voor de langere termijn zijn ingrijpende maatregelen nodig om veiligheid, waterkwaliteit
en de zoetwatervoorziening te waarborgen. De overheid kan deze maatregelen niet
alleen realiseren. Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere
overheden spelen een belangrijke rol.

De Commissie is daarom van mening dat het integrale waterbeleid zich verder moet
ontwikkelen op een interactieve en contextuele wijze. Om dat te bereiken is het naar de
mening van de Commissie noodzakelijk communicatie in het hart van het waterbeleid te
positioneren. De Commissie beveelt aan daarvoor een campagnematige aanpak te
hanteren, dat wil zeggen een permanente, procesmatige aandacht voor communicatie in
het waterbeleid. Om dat te realiseren beveelt de Commissie aan een campagnemanager
aan te stellen die een coórdinerende, stimulerende en adviserende rol heeft. Zo kunnen
communicatieactiviteiten elkaar versterken en is consistentie beter gewaarborgd.
De huidige communicatieactiviteiten die het Kabinet in het Ontwerp Nationaal Waterplan
heeft opgenomen kunnen daar een plek in krijgen, maar worden dan ingebed in een
bredere, overkoepelende communicatieaanpak.
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Het voorliggende advies van de commissie doet een aantal concrete aanbevelingen voor
het verder versterken van communicatie in het waterbeleid. Indien u dat wenst, is de
AcW van haÊe bereid het advies mondeling toe te lichten.


