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Geachte mw. Schultz, 

 

Hiermee heb ik het genoegen u het advies van de Adviescommissie Water over de 

voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland, Water in beeld, aan te 

bieden. 

 

De commissie heeft haar advies gebaseerd op de versie van 2 maart 2005, zodat 

er bij het opstellen van de definitieve versie van Water in Beeld rekening mee 

gehouden kan worden.  

De commissie meent dat Water in Beeld over het algemeen een redelijk beeld geeft 

van de voortgang  van de uitvoering van het waterbeleid in Nederland, maar is van 

oordeel dat  bij enkele onderwerpen essentiële zaken ontbreken of meer aandacht 

zouden moeten krijgen. Het gaat daarbij onder andere om: 

VEILIGHEID TEGEN OVERSTROMEN 

De commissie is van oordeel dat bij het vaststellen van veiligheidsnormen en de 

toetsing van de niet primaire waterkeringen te weinig voortgang wordt gemaakt. 

Zoals in het werkprogramma van de commissie is opgenomen bestaat het 

voornemen om over veiligheid tegen overstromen later dit jaar aan u een advies uit 

te brengen. 

WATERKWALITEIT 

Evenals vorig jaar stelt de commissie vast dat de verbetering van de waterkwaliteit 

achterblijft. In de voortgangsrapportage wordt echter geen aandacht geschonken 

aan de maatregelen die op regionale of lokale schaal kunnen worden genomen om 

de lozing van met name prioritaire stoffen te beëindigen of terug te dringen.  

De commissie adviseert in de rapportage aan te geven op welke wijze deze 

bronnen gesaneerd worden en welke als eerste zijn aangepakt. 
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In water in beeld worden de verschillende inkomsten en uitgaven voor het 

waterbeheer beschreven. Doordat de gegevens landelijk geaggregeerd zijn, is het 

effect van bijvoorbeeld de schaalvergroting van waterschappen op de hoogte van 

de verschillende heffingen en omslagen niet meer te traceren. De commissie 

adviseert om in het nog op te stellen achtergronddocument , Water in cijfers, de 

verschillende omslagen en belastingen per waterschap over meerdere jaren aan te 

geven.  

 

In het advies wordt op deze en enkele andere onderwerpen nader ingegaan. 

 

Gaarne verneemt de commissie op welke wijze u het advies betrekt bij de 

definitieve versie van Water in Beeld. 

 

 

Met vriendelijke groet. 

 

 

 

 

 

De voorzitter van de Adviescommissie Water, 

 

Z.K.H. de Prins van Oranje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


