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ADVI ES OVER DE W ATERVI SI E  

 

 

1 . Aanleiding 

 

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  heeft  op 7 september 2007 de 

Watervisie “Nederland veroveren op de toekom st ” , Kabinetsvisie op het  Waterbeleid 

uitgebracht . Het  Kabinet  is van m ening dat  het  waterbeleid kan bijdragen aan een 

duurzame toekomst  van Nederland, waarin econom ische groei, m ilieukwaliteit  en het  

welzijn van mens en dier meer in evenwicht  zijn. I n het  Beleidsprogram m a heeft  het  

Kabinet  Balkenende I V reeds eerder “duurzaam  waterbeleid”  geposit ioneerd als schakel 

tussen ecologie en economie. Om  die posit ie waar te maken heeft  het  waterbeleid naar 

het  oordeel van het  Kabinet  een nieuwe im puls nodig. De Watervisie geeft  daarvoor de 

r icht ing aan en agendeert  act iviteiten die het  Kabinet  zal ondernem en. 

Het  Kabinet  geeft  ook aan dat  de gepresenteerde Watervisie onderdeel is van een 

proces op weg naar het  eerste Nat ionale Waterplan, dat  in 2009 als integrerend kader 

voor het  toekom st ige waterbeleid zal worden gepresenteerd. 

 

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  heeft  in haar br ief van 23 oktober 2007 

(DGW/ BOI  2007/ 1421)  aan de Commissie gevraagd om  advies uit  te brengen over de 

kabinetsvisie op het  waterbeleid en het  te volgen t raject  bij  de verdere uitwerking van 

de them a’s die zijn genoemd in de Watervisie. 

Zij  heeft  daarbij  specifiek de volgende vragen aan de Commissie voorgelegd:  

1. Wat  is de algem ene react ie van de Com missie op de Watervisie? 

2. Biedt  de Watervisie voldoende handvat ten om  een im puls in de uitvoering van 

het  waterbeleid te geven? Wat  is er volgens de Com m issie in het  vervolgt raject  

voor nodig om de gekozen integrale benadering toegepast  te kr ijgen? 

3. I n de Watervisie is een groot  aantal act iviteiten benoem d voor de kom ende 

jaren. Heeft  de Com m issie suggest ies voor een daadkracht ige uitvoering ervan 

zodat  snel resultaten zichtbaar kunnen worden? 

4. Wat  is er volgens de Com m issie nodig om vanuit  de Watervisie te kom en tot  het  

Nat ionale Waterplan in 2009? Zijn de inhoudelij ke them a’s van de Watervisie 

dekkend voor het  Waterplan of ontbreken er nog onderdelen? Heeft  de 

Com m issie aanbevelingen voor het  te volgen proces? 

5. Zijn er andere opm erkingen die de Com missie wil meegeven naar aanleiding 

van het  uitbrengen van de Watervisie? 

 

De Com m issie geeft  in dit  advies haar bevindingen weer ten aanzien van de Watervisie 

en geeft  aanbevelingen voor het  vervolgt raject  van het  waterbeleid in het  algem een en 

de opstelling van het  Nat ionaal Waterplan in het  bij zonder. De Commissie geeft  aan 

welke stappen volgens haar noodzakelij k zijn om  tot  daadwerkelij ke uitvoering van het  
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gedachtegoed van de Watervisie en een goede invulling van het  eerste Nat ionale 

Waterplan te kom en. 

De Com m issie heeft  ervoor gekozen dit  advies te presenteren vanuit  een aantal cent rale 

them a’s (Posit ionering en funct ie Watervisie, Sam enhang, Uitvoering, Water en 

Ruim telij ke Ontwikkeling en Financier ing) . De vragen van de Staatssecretar is worden bij  

de beschouwing van de Com m issie over deze them a’s m eegenomen. Daarm ee is het  

advies een lopend verhaal waarin de Com m issie impliciet  antwoord geeft  op de vragen 

uit  de adviesaanvraag. 

 

De Commissie bouwt  in het  voorliggende advies voort  op haar eerdere adviezen over de 

Decem bernota 2006 (AcW-2007/ 020)  en Veiligheid tegen Overst romen(AcW-2006/ 103) .  

Ter voorbereiding van het  advies heeft  de Commissie op 22 oktober 2007 een besloten 

discussiem iddag georganiseerd met  deskundigen uit  de wereld van het  bestuur, uit  de 

wereld van de uitvoering van het  waterbeleid en uit  de wetenschappelij ke wereld. 

 

 

2 . Hoofdlijnen van het  advies 

 

De Com m issie constateert  m et  tevredenheid dat  het  Kabinet  met  de Watervisie zowel de 

urgent ie van de waterproblem at iek onderst reept  als de agendering ter hand neem t . De 

Com m issie is het  eens m et  het  Kabinet  dat , gezien de uitdagingen waar Nederland voor 

staat , fundamentele veranderingen nodig zijn in de m anier van denken en doen in het  

waterbeleid. Een nieuwe visie past  daarin. De Com missie m ist  in de Watervisie echter 

een duidelij k beeld van de gewenste toekomst ige ontwikkeling van Nederland. De 

Com m issie beveelt  dan ook aan om  in het  Nat ionale Waterplan een verder uitgewerkt  

toekom stbeeld op te nemen (2100) . Tevens adviseert  de Commissie om in dat  plan 

meer aandacht  te besteden aan het  beleid voor de m iddenlange term ijn (2015-2050) . 

 

De Watervisie kij kt  vooruit , m aar kan tegelij kert ij d niet  los gezien worden van het  

eerdere waterbeleid. I n die zin is de Watervisie een belangrij ke schakel in de 

beleidsontwikkeling voor water. De Comm issie adviseert  om , voorafgaand aan de 

verdere uitwerking van de Watervisie tot  een Nat ionaal Waterplan, een evaluat ie uit  te 

voeren over de effect iviteit  van het  beleid dat  in de afgelopen periode is gevoerd en aan 

te geven welke lessen daaruit  get rokken worden. 

 

De Com m issie onderschrij ft  het  hoofddoel van het  waterbeleid zoals dat  in de Watervisie 

is opgenomen, waarbij  duurzaam heid cent raal staat  en water beschouwd wordt  als 

schakel tussen econom ie en ecologie. 

De Watervisie is een sectorvisie, m aar biedt  naar de mening van de Com m issie wel 

voldoende aangrijpingspunten en kansen voor verdere interne en externe integrat ie. Het  

verdient  aanbeveling op basis van de Watervisie verder te werken naar een 

kabinetsbrede visie op de toekom st ige inr icht ing van “Nederland Waterland” . Het  

waterbeleid kan een belangrij ke schakel vormen tussen de pij lers van het  

kabinetsbeleid. De Com m issie doet  daarvoor in dit  advies enkele voorzet ten. 

 

De voorliggende visie is naar de mening van de Commissie nog onvoldoende 

r icht inggevend om  een goede uitvoering door waterschappen, provincies, gemeenten en 

Rij k m ogelij k te m aken. Dat  kom t  door het  ontbreken van een duidelij k toekom stbeeld, 

maar ook doordat  het  waterbeleid in de Watervisie nog niet  is vertaald in concrete 

uitvoeringsm aat regelen. De Com m issie beveelt  aan een analyse te m aken van de 

uitvoeringsprakt ij k van het  waterbeleid:  wat  zijn knelpunten in regelgeving en 
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adm inist rat ieve lasten die uitvoering van het  huidige beleid én toekomst ige innovat ies 

belemmeren. 

 

De door het  Kabinet  gepresenteerde aanpak door m iddel van iconen is naar de m ening 

van de Com missie geschikt  om  van visie naar prakt ij k te komen. Vereist  is wel dat  voor 

een effect ieve en leerzame uitvoering van de iconen de nodige experim enteerruim te 

wordt  gecreëerd. Bovendien dient  de samenhang tussen de iconen bewaakt  te worden. 

De Com m issie ziet  uit  naar de verdere invulling van de icoonprojecten en nodigt  de 

Staatssecretar is uit  in het  Nat ionaal Waterplan zowel over de ervaringen met  de 

werkwij ze als over de inhoudelij ke voortgang van de iconen te rapporteren. 

 

De Watervisie staat  een sturende rol voor water in de Ruim telij ke Ontwikkeling voor. De 

Com m issie constateert  echter dat  de Watervisie nog onvoldoende inst rumenten biedt  

om  die meer sturende rol van water in de prakt ij k ook waar te m aken. De 

st ructuurvisiestatus van het  Nat ionale Waterplan biedt  geen garant ie voor 

daadwerkelij ke ruim telij ke inpassing van water. De Commissie adviseert  om  in het  

Nat ionale Waterplan het  inst rumentar ium voor de noodzakelij ke samenhang tussen 

water en Ruim telij ke Ontwikkeling verder uit  te werken. Het  gaat  dan onder andere om 

een verbeterde watertoets.  

De Com m issie waardeert  de inzet  van het  Kabinet  om m eer te gaan werken vanuit  het  

concept  gebiedsontwikkeling. Daarvoor is het  nodig om een nieuwe bestuursst ij l te 

ontwikkelen, waarbij  het  Rij k eerder partner van de regio is dan bovengeschikte. De 

Com m issie adviseert  daartoe verschillende samenwerkingsm odellen te onderzoeken en 

daarbij  ook de ervaringen met  de interbestuurlij ke werkwij ze rond de KRW en Ruimte 

voor de Rivier te bet rekken. 

 

Wat  bet reft  de financier ing constateert  de Com m issie m et  instem m ing dat  het  Kabinet  

vanuit  de enveloppe Water en Kust  ext ra m iddelen beschikbaar stelt  voor de versterking 

van de dij ken in de periode 2008-2011. De Commissie is echter van m ening dat  ook 

voor de periode na 2011 m iddelen voor de waterveiligheid gereserveerd dienen te 

worden. Daarnaast  adviseert  de Com m issie dat  het  Kabinet  op korte term ijn een visie 

uitwerkt  over de toekom st ige financier ing van het  waterbeleid en nader inzicht  geeft  in 

de wijze waarop de m iddelen voor het  bevorderen van synergie tussen KRW en WB21 

en de im puls voor innovat ie worden ingezet . 

 

Om  het  Nat ionale Waterplan 2009 daadwerkelij k te laten dienen als leidraad voor het  

handelen van overheden, burgers en de pr ivate sector is het  noodzakelij k m eer r icht ing 

te geven aan de toekomst ige koers van het  waterbeleid. Voor de ( ruim telij ke)  

doorwerking van het  Waterplan is het  van groot  belang dat  andere overheden 

vroegt ijdig worden bet rokken bij  het  proces. De Comm issie beveelt  tevens aan om de 

procesgang voor de korte en m iddenlange term ijn te verduidelij ken, waarbij  wordt  

aangegeven hoe de vele op te stellen plannen in de komende periode op elkaar worden 

afgestemd. 

Part icipat ie van burgers en m aatschappelij ke organisat ies is een essent iële factor voor 

het  toekomst ige waterbeleid. De Commissie adviseert  om  dit  onderwerp meer aandacht  

te geven bij  de opstelling van het  Nat ionale Waterplan en om  daarbij  een 

com m unicat iest rategie te ontwikkelen. 
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3 . Beschouw ingen van de Com m issie 

3 .1  Posit ionering en funct ie W atervisie 

 

De Com m issie constateert  m et  genoegen dat  het  Kabinet  met  de voorliggende 

Watervisie onderst reept  dat  water een cent rale rol moet  spelen bij  de duurzame 

ontwikkeling en de ruim telij ke inr icht ing van ons land. Deze kabinetsbrede benadering 

van het  waterbeleid bevest igt  de toenemende aandacht  voor water op de polit ieke en 

m aatschappelij ke agenda. 

 

I n eerdere adviezen is de Com m issie al ingegaan op de noodzaak om  m eer aandacht  te 

geven aan water en om samenhang aan te brengen zowel binnen het  beleidsveld water 

als m et  andere sectoren. De uitkom sten van de tweede landelij ke toetsing van de 

Primaire Waterker ingen en de snel veranderende inzichten in de gevolgen van 

klimaatveranderingen waren eerder aanleiding voor de Com m issie om  in haar advies 

‘Veiligheid tegen Overst romen’ de urgent ie van de veiligheidsthem at iek te benadrukken 

en de Staatssecretar is te adviseren een sam enhangende ant iciperende visie op de 

waterveiligheid van Nederland te presenteren. I n haar advies over de Decem bernota 

2006 benadrukte de Com m issie de behoefte aan meer samenhang en sturing op 

r ij ksniveau en pleit te zij  ervoor de sam enhang binnen het  waterbeleid en m et  

aanpalende sectoren te st room lijnen door een r ij ksbrede, gemeenschappelij ke 

inhoudelij ke agenda op te stellen. 

 

Naast  de klimaatverandering en de behoefte aan samenhang in het  waterbeleid komt  de 

urgent ie voor een nieuwe visie op water ook voort  uit  de toenem ende druk op 

watersystem en door econom ische ontwikkeling en schaarste aan ruim te. De Comm issie 

is het  eens met  de diagnose van het  Kabinet  dat  gezien deze uitdagingen fundamentele 

veranderingen nodig zijn in de m anier van denken en doen in het  waterbeleid. Het  

kabinet  geeft  in de Watervisie aan dat  het  waterm anagement  in t ransit ie verkeert :  “ van 

keren en beheren naar ant iciperen en m eebewegen m et  water” . Met  de Watervisie wil 

het  Kabinet  een volgende stap zet ten in dat  t ransit ieproces. De Watervisie beoogt  de 

basis te zijn voor het  eerste Nat ionale Waterplan in 2009. Daarin zal een doorkij k 

worden geboden naar de periode 2009 – 2015 en zal verder worden gewerkt  aan een 

m eer uitgewerkt  Waterplan in 2015.  

Tegelij kert ij d kan, in de ogen van de Commissie, de Watervisie niet  los worden gezien 

van het  eerdere waterbeleid. I m mers de agenda van de Watervisie kan het  beste slagen 

als de im plementat ie van het  vigerend waterbeleid succesvol is en op schema ligt . De 

Com m issie benadrukt  dat  het  belangrijk is om  te leren van succes en falen van dat  

eerdere beleid. Zijn de am bit ies uit  bij voorbeeld de Vierde Nota Waterhuishouding en de 

nota “Anders omgaan met  water;  Waterbeheer in de 21e eeuw”  verwezenlij kt? En hoe 

beoordeelt  het  Kabinet  de voortgang op dit  moment  van de uitvoering van de afspraken 

in het  Nat ionaal Bestuursakkoord Water 2003? De Comm issie m ist  in de Watervisie een 

analyse van de resultaten van het  vigerend waterbeleid. Voor de verdere uitwerking van 

de Watervisie tot  een Nat ionaal Waterplan is het  noodzakelij k dat  deze analyse alsnog 

wordt  gem aakt . 

 

De Commissie m ist  in de Watervisie een beeld van de gewenste toekomst ige 

ontwikkeling van Nederland. De Watervisie kij kt  onvoldoende voorbij  de horizon. Dat  

toekomstbeeld wordt  doorgeschoven naar het  Nat ionale Waterplan. De Com m issie 

duurzam e kustontwikkeling (Deltacom m issie)  zal komend jaar een deel van het  

toekom stbeeld op de zeer lange term ijn in gaan vullen. De Adviescom m issie Water 
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constateert  dat  de periode 2015 – 2050 buiten beeld lij kt  te blij ven. De Deltacommissie 

kij kt  vooral naar de lange term ijn (na 2050) en de huidige beleidsplannen vullen de 

periode tot  2015 in. De Com m issie vindt  het  noodzakelij k dat  het  Nat ionale Waterplan 

het  beleid voor de periode 2015-2050 nader uitwerkt . 

3 .2  Sam enhang 

 

De Watervisie is een sectorvisie. I n die zin bouwt  de Watervisie voort  op eerdere 

waterbeleidsdocumenten zoals de derde en de vierde Nota Waterhuishouding en de Nota 

“Anders Omgaan met  Water, Waterbeleid in de 21e eeuw” . Waar deze eerdere nota’s 

zich vooral r icht ten op de versterking van de samenhangen binnen het  waterbeleid en 

de afstem m ing m et  beïnvloedende sectoren, bevat  de Watervisie echter ook elementen 

die een opstap vormen voor het  formuleren van een samenhangend beleid voor de 

inr icht ing van het  land. De Com m issie doelt  dan m et  nam e op de versterkte rol die 

water volgens de Watervisie zal m oeten spelen in de ruim telij ke ontwikkeling. De 

Commissie waardeert  deze aanpak, maar is van mening dat  de Watervisie zowel voor de 

interne samenhang als voor wat  bet reft  de externe integrat ie nog verder ingevuld en 

uitgewerkt  dient  te worden. 

 

Daarnaast  verdient  het  in de ogen van de Com m issie aanbeveling toe te werken naar 

een kabinetsbrede visie op de toekom st ige inr icht ing van “Nederland Waterland” . I n zo’n 

brede, integrale visie m oeten de sectoren water, natuur, stedelij ke en regionale 

ontwikkeling, landbouw en recreat ie op elkaar worden afgestem d, in sam enhang m et  

aspecten als econom ie, innovat ie, pr ivaat -publieke samenwerking, internat ionale 

sam enwerking en de bestuurlij ke inr icht ing van ons land. 

 

De Com m issie onderschrij ft  het  hoofddoel van het  waterbeleid zoals dat  in de Watervisie 

is opgenomen, waarbij  duurzaam heid cent raal staat  en water beschouwd wordt  als 

schakel tussen econom ie en ecologie. De am bit ie van de Staatssecretar is om  het  

waterbeleid te laten funct ioneren als een verbindende schakel tussen de pij lers van het  

Beleidsprogram m a van het  Kabinet  is nog niet  gerealiseerd. De Commissie ziet  daar wel 

belangrij ke kansen en doet  in dit  advies daarom  graag enkele voorstellen om  deze 

schakelfunct ie van het  waterbeleid te verbreden en verder uit  te werken. 

 

De inhoud van de Watervisie is direct  gerelateerd aan de pij lers “Een innovat ieve, 

concurrerende en ondernemende econom ie”  (pij ler  2) , “Duurzame leefomgeving”  (3) , 

“Sociale sam enhang”  (4) , “Overheid en dienstbare publieke sector”  (6)  en “Een act ieve 

internat ionale en Europese rol”  (1) . De Com m issie is van m ening dat  door het  

daadwerkelij k aan elkaar schakelen van de act iviteiten binnen de pij ler “Duurzame 

leefom geving”  en het  verbinden van deze act iviteiten met  de act iviteiten in de andere 

pij lers, een stap vooruit  wordt  gezet  in het  geïntegreerd denken en handelen van de 

Rij ksoverheid. Dat  verbinden gaat  echter niet  vanzelf;  het  is noodzakelij k dat  

inst rumentele en organisator ische invulling wordt  gegeven aan het  realiseren van deze 

dwarsverbindingen. De Commissie beveelt  aan dat  die verbinding in het  Nat ionale 

Waterplan nader wordt  uitgewerkt . De Com m issie doet  graag een aantal voorzet ten 

voor volgens haar kansrijke verbindingen:  

 

Water en I nnovat ie, EZ -  V&W, pij ler 2 en 3. 

Om  de grote uitdagingen op watergebied succesvol tegem oet  te kunnen t reden zijn 

innovat ieve ontwikkelingen op het  gebied van deltatechnologie en watertechnologie 

noodzakelij k. De Commissie onderst reept  graag de eerdere conclusie van het  
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I nnovat ieplat form  dat  water één van de sleutelgebieden is waarin de Nederlandse 

economie excelleert  en waarvoor grote kansen zijn om onze internat ionale 

concurrent ieposit ie te versterken. De Commissie bepleit  een versterkte samenwerking 

tussen de m inister ies van Verkeer en Waterstaat  en Econom ische Zaken om  

waterinnovat ie en de daarvoor noodzakelij ke sam enwerking tussen publieke en private 

part ij en, universiteiten en onderzoeksinst ituten te bevorderen. 

 

Water en Ontwikkelingssamenwerking, BZ -  V&W -  VROM, pij ler 1 en 3. 

Het  Kabinet  geeft  in de Watervisie aan act ief te zullen bijdragen aan de realisat ie van de 

Millennium doelstelling voor water en sanitat ie. Het  in juni 2007 in Schokland gesloten 

Wash-akkoord biedt  een goede basis voor nieuwe vormen van samenwerking tussen de 

bet rokken departementen en de Nederlandse watersector en een bredere inzet  van het  

reeds beschikbare inst rumentarium  (o.a. Partners voor Water) . Water speelt  een 

centrale rol bij  de realisat ie van een groot  deel van de Millennium doelstellingen. De 

Commissie beveelt  daarom aan bij  de uitvoering en follow-up van de Beleidsbrief van 

het  Kabinet  aan de Tweede kam er (16 oktober 2007)1 nadere uitwerking te geven aan 

de Nederlandse internat ionale inzet  op het  gebied van water en sanitat ie en de m anier 

waarop de sam enwerking tussen de waterdepartem enten en het  Wash-akkoord daarbij  

vorm  zal kr ij gen.   

 

Water en Duurzaam heid, V&W -  VROM -  LNV, pij ler 3. 

Het gedachtegoed van de Watervisie nodigt  uit  tot  een verdere invulling van de 

rolverdeling tussen VROM, V&W en LNV bij  de duurzam e inr icht ing van het  land. De 

Com m issie kan zich voorstellen dat  de Haagse regie voor de duurzam e ontwikkeling van 

nat te gebieden en grote wateren en de daarvoor noodzakelij ke klim aatadaptat ie bij  V&W 

wordt  gelegd. 

 

Water en Drinkwater, V&W – VROM, pij ler  3. 

De Com m issie is van m ening dat  de Watervisie tevens een uitstekende aanleiding is om  

een stap voorwaarts te zet ten in het  verbeteren van de sam enhangen tussen de 

“klassieke”  watersector en de dr inkwatersector. Drinkwater kan kwalitat ief en 

kwant itat ief niet  los worden gezien van de andere waterthem a’s en het  om gevingsbeleid 

in de breedte. De Commissie constateert  met  voldoening dat  de dr inkwaterbedrij ven en 

de waterschappen steeds m eer sam enwerken en dat  posit ieve ontwikkelingen 

plaatsvinden in het  denken over de waterketenbenadering. Een voorbeeld daarvan is 

Waternet , het  waterbedrij f in Am sterdam en omst reken dat  zich heeft  ontwikkeld tot  

een zogenaamd watercyclusbedrij f waarin de zorg voor dr inkwater, afvalwater en grond-  

en oppervlaktewater zijn geïntegreerd. De Com m issie geeft  in overweging ook op 

Rij ksniveau de samenhang tussen integraal waterbeleid, de drinkwatervoorziening en 

sanitat ie te versterken. 

3 .3  Uitvoering 

 

De Watervisie biedt  geen expliciete toekom stbeelden. De voorliggende visie is daardoor 

nog onvoldoende r icht inggevend voor uitvoering door waterschappen, provincies, 

gem eenten en het  Rijk. Een daadkracht ige uitvoering vereist  r ij ksbrede kaders die niet  

st r ij dig zijn met  elkaar, m aar elkaar ondersteunen en versterken. Het  Rij k m oet  de regie 

voeren en duidelij ke keuzen m aken om  im plementat ie op regionaal en lokaal niveau 

 
1 TK 2007-2008, 31 250 nr.1. 
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m ogelij k te maken. Een uiterm ate belangrij k aspect  daarbij  is de samenhang met  het  

afwegingskader van de ruim telij ke ordening. 

 

De Com m issie constateert  daarnaast  dat  de urgent ie van een nieuwe im puls voor het  

waterbeleid in de Watervisie niet  wordt  doorvertaald in concrete uitvoeringsm aat regelen 

voor de korte term ijn. De verandering in het  denken over water ( t ransit ie)  m oet  nog 

resulteren in een verandering in het  doen (uitvoering) . 

De Com m issie is bovendien van m ening dat  er m eer aandacht  nodig is voor de 

uitvoeringsprakt ij k. Het  is noodzakelij k te onderzoeken welke belemmeringen de 

uitvoering van het  huidige waterbeleid in de weg zit ten. Dat  geldt  nog m eer waar het  

gaat  om  nieuwe innovat ieve oplossingen. De Com missie constateert  dat  innovat ieve 

projecten, zoals waterwonen in I Jburg, in de prakt ij k moeizaam of niet  van de grond 

komen doordat  regelgeving in de weg staat . De t ransact iekosten voor deze projecten 

zijn daardoor te hoog. De Com m issie adviseert  de Staatssecretaris om  een analyse te 

m aken van de uitvoeringsprakt ij k en aan te geven hoe deze knelpunten weggenomen 

kunnen worden. 

Voorgaande constater ingen vereisen nauwe bet rokkenheid van de uitvoerders bij  de 

verdere uitwerking van deze Watervisie. Een eerste product  waarin dat  gestalte moet  

kr ijgen is het  Nat ionale Waterplan 2009. 

 

De Commissie is van mening dat  de aanpak door m iddel van iconen geschikt  is om  van 

visie naar prakt ij k te komen. Vereist  is wel dat  de iconen breed worden ingestoken, niet  

alleen vanuit  het  sectorale waterbelang, en niet  per them a uit  de Watervisie. Voor een 

effect ieve en leerzame uitvoering van de icoonprojecten is het  nodig dat  er een 

bepaalde m ate van experimenteerruim te is en dat  de opgedane leereffecten en 

ervaringen ook op andere plaatsen worden toegepast . I n dat  verband beveelt  de 

Com m issie aan de ervaringen te benut ten die zijn opgedaan bij  eerdere grootschalige, 

integrale projecten zoals de ROM- projecten uit  de jaren 90.  

De Com m issie beveelt  bovendien aan dat  de samenhang tussen de iconen wordt  

bewaakt . Zo kunnen de iconen Afsluitdij k en I Jsselmeergebied naar de mening van de 

Com m issie niet  los van elkaar worden behandeld en ook niet  los worden gezien van de 

gebiedsgerichte aanpak. 

 

De Com m issie heeft  m et  veel belangstelling kennis genom en van het  opnemen in de 

Watervisie van de icoon “ I ndonesië” . Deze aanpak getuigt  van een brede insteek van 

het  waterbeleid m et  oog voor m aatschappelij ke ontwikkelingen. De Com m issie 

onderschrij ft  de internat ionale watersolidariteit  die uit  de Watervisie spreekt . De inzet  

van Nederlandse kennis en expert ise op het  gebied van watertechnologie en 

deltatechnologie kan een belangrij ke bijdrage zijn aan het  realiseren van de 

Millennium ontwikkelingsdoelen en tegelij kert ij d een nieuwe im puls geven aan de posit ie 

van de Nederlandse watersector op de wereldmarkt . De keuze van I ndonesië als I coon 

voor de internat ionale sam enwerking kan vanuit  beide invalshoeken van harte 

ondersteund worden. De Com m issie ziet  uit  naar een verdere invulling van dit  

I coonproject . De ervaringen bij  dit  project  zouden gebruikt  kunnen worden bij  de 

verdere vormgeving van de sam enwerking op watergebied tussen de m inister ies van 

V&W en Ontwikkelingssamenwerking. De Com m issie ziet  de verdere gedachtevorm ing 

op dit  terrein m et  belangstelling tegem oet . 

 

De Commissie is gecharmeerd van de I coon “Canon van Nederland Water land” .  

Water is een essent ieel onderdeel van het  Nederlands cultuurgoed en bewustwording 

van de rol van het  water is van essent ieel belang voor de verdere ontwikkeling van 
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draagvlak voor het  beleid. Educat ie, comm unicat ie en part icipat ie zullen er aan moeten 

bijdragen dat  bet rokkenheid en bewustwording van de Nederlandse bevolking bij  

Nederland Waterland verder wordt  vergroot . 

 

De Watervisie geeft  niet  aan op welke wij ze de ervaringen opgedaan in de 

icoonprojecten worden benut  voor toekom st ig waterbeleid en –uitvoering. De Com m issie 

nodigt  de staatssecretar is daarom graag uit  in het  Nat ionaal Waterplan aan te geven 

wanneer en hoe over de voortgang van de iconen wordt  gerapporteerd.   

3 .4  W ater en Ruim telijke Ontw ikkeling 

 

De Watervisie staat  een sturende rol voor water in de Ruim telij ke Ontwikkeling voor. De 

Com m issie heeft  met  instem m ing vastgesteld dat  het  Kabinet  het  principe ‘funct ie volgt  

peil’ vaker wil toepassen, in plaats van ‘peil volgt  funct ie’. De Com missie constateert  

echter dat  de Watervisie nog onvoldoende inst rum enten geeft  om die meer sturende rol 

van water in de prakt ij k ook waar te kunnen m aken. Het  feit  dat  het  Waterplan voor de 

ruim telij ke aspecten de status van st ructuurvisie kr ijgt , biedt  naar de m ening van de 

Com m issie onvoldoende waarborgen voor daadwerkelij ke ruim telij ke reserveringen voor 

water, om dat  dat  inst rument  jur idisch alleen zelf-bindend voor het  bet reffende 

bestuursorgaan is. De Comm issie adviseert  dan ook om  in het  Nat ionale Waterplan 2009 

het  inst rumentarium voor de samenhang tussen water en ruim te verder uit  te werken. 

Het  gaat  dan bij voorbeeld om een verbeterde watertoets en het  nader vorm geven van 

het  wateraspect  in de om gevingsvergunning.  

 

De Com m issie heeft  waardering voor de keuze van het  Kabinet  om  meer te gaan werken 

vanuit  het  concept  ‘gebiedsontwikkeling’. Deze nieuwe m anier van sam enwerken in een 

gebied kan ervoor zorgen dat  water eerder en meer gelij kwaardig aan andere belangen 

wordt  bet rokken bij  ruim telij ke besluitvorm ing. Dat  vraagt  een proact ieve houding van 

bet rokkenen in het  gebied, met  een belangrij ke rol voor de waterschappen. 

Waterschappen moeten vroegt ijdig en const ruct ief meedenken in 

gebiedsontwikkelingen, in plaats van een sectorale toetsing achteraf uit  te voeren. De 

com m issie is van m ening dat  deze rol met  nog m eer kracht  m ag worden uitgeoefend. 

De Commissie signaleert  op dat  vlak wel een m ogelij k spanningsveld tussen de 

algem ene en de funct ionele dem ocrat ie. Daarom  m oeten de provinciale besturen de 

waterschappen in die belangrij ke rol ondersteunen vanuit  hun verantwoordelij kheid voor 

het  water-  en ruim telij ke ordeningbeleid in de provincies. Ook het  Rijk m oet  een act ieve 

rol hebben bij  gebiedsontwikkelingen. Bij  de uitwerking van het  concept  

“gebiedsontwikkeling”  dient  speciale aandacht  gegeven te worden aan de rol van het  

Rij k in relat ie tot  het  schaalniveau van de gebieden. Daarbij  geldt  dat  in sommige 

gevallen – voor kleinere gebiedseenheden -  volstaan kan worden met  het  bieden van 

kaders voor het  m aken van afspraken tussen andere spelers, terwij l voor grotere 

eenheden gekeken m oet  worden hoe het  Rij k, c.q. het  m inister ie van V&W, zelf de regie 

gaat  voeren. De Commissie vindt  het  van belang dat  bij  de diverse 

gebiedsontwikkelingsprojecten ruim te wordt  ingebouwd om van elkaar te leren. Daarin 

m oet  het  Rijk een faciliterende rol hebben. 

 

De toepassing van gebiedsontwikkeling als werkwijze vereist  een nieuwe bestuursst ij l,  

waarin het  Rijk m eer partner van de regio is dan bovengeschikte. De st ructuur van zo’n 

sam enwerkingsm odel m oet  verder ontwikkeld worden. De Com missie adviseert  

verschillende m ogelij kheden te onderzoeken. Een opt ie is het  instellen van een 

onafhankelij ke gebiedsautor iteit  die de bestuurlij ke part ijen kan ondersteunen en 
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aanspreken op de voortgang van het  proces. Een ander kansrij k m odel is de werkwij ze 

die wordt  gehanteerd bij  het  Urgent ieprogramma Randstad, waarbij  gebiedsgerichte 

projecten worden get rokken door één bewindspersoon en één bestuurder uit  de regio. 

De Commissie beveelt  aan bij  de ontwikkeling van een werkwij ze voor gebiedsprocessen 

ook de ervaringen te bet rekken die zijn opgedaan rond de interbestuurlij ke werkwij ze bij  

Ruim te voor de Rivier en de Kaderricht lij n Water. Ten slot te heeft  de Com m issie in een 

recent  advies (AcW-2007/ 249)  sam en met  de Com m issie van Advies inzake de 

Waterstaatswetgeving geadviseerd in een aantal pilots ervar ing op te doen met  

gebiedsgericht  werken in de grensregio’s. Dergelij ke pilots kunnen ook leiden tot  

inzichten in de wijze van sam enwerken en stur ing bij  gebiedsontwikkeling. 

 

De Com m issie ziet  met  belangstelling uit  naar de verdere uitwerking van het  concept  

gebiedsontwikkeling en met  name ook naar de verdere toepassing daarvan voor de 

grote r ij kswateren;  naast  het  I Jsselmeer en de Zeeuwse Delta ook de Noordzee, 

Waddenzee, Kustzone en het  Rivierengebied. 

3 .5  Financier ing 

 

De Com m issie constateert  dat  het  Kabinet  vanuit  de enveloppe Water en Kust  in pij ler 3 

van het  Beleidsprogramma ext ra m iddelen beschikbaar stelt  voor versterking van de 

dij ken in de periode 2008-2011. Daarmee geeft  het  Kabinet  gedeeltelij k invulling aan 

het  eerdere advies van de AcW over de Veiligheid tegen overst romen (AcW-2006/ 103) , 

waarin de Com m issie pleit te voor het  m aken van financiële reserver ingen voor 

noodzakelij ke invester ingen in de pr imaire waterker ingen. 

Tegelij kert ij d heeft  de Comm issie nog steeds zorgen over de m iddelen voor de 

waterveiligheid voor de periode na 2011 (Hoogwaterbescherm ingsprogram m a en 

Waterveiligheid 21e eeuw) . Gezien het  belang van het  onderwerp waterveiligheid is de 

Com m issie van m ening dat  ook voor de langere term ijn financiën gereserveerd m oeten 

worden voor m aat regelen die zullen voortvloeien uit  de 3e toetsing van de prim aire 

waterker ingen, een nieuwe norm stelling voor waterkeringen (WV21)  en 

klim aatverandering. Daarnaast  beveelt  de Com m issie aan dat  het  Kabinet  op korte 

term ijn een visie uitwerkt  over de toekom st ige financier ing van het  waterbeleid naar 

aanleiding van onder andere het  advies van de Commissie Vellinga. 

 

De Com m issie m ist  in de Watervisie een overzicht  van de kosten voor de implementat ie 

van de Kaderricht lijn Water en de m aat regelen in het  kader van WB21. I n haar advies 

over de Decem bernota 2006 heeft  de Com m issie zich afgevraagd of de voorgenomen 

1,9 m iljard aan kostenbesparing door synergie en innovat ie daadwerkelij k bereikt  kan 

worden m et  de huidige aanpak. I n de Watervisie geeft  het  Kabinet  aan dat  het , na 

toetsing aan de FES criter ia, in de periode tot  2011 250 m ln. euro beschikbaar stelt  om  

een impuls te geven aan deze ‘kosteneffect ieve m aatregelen en innovat ie’ voor de 

Kaderr icht lij n Water. De Com m issie acht  het  posit ief dat  het  Kabinet  daarmee één van 

de aanbevelingen uit  dat  advies opvolgt , nam elij k het  geven van een substant iële 

financiële im puls voor de regionale wateropgave. De Com m issie tekent  daarbij  aan dat  

het  van belang is nu ook zo snel m ogelij k nader inzicht  te geven in de wijze waarop het  

te behalen synergievoordeel gerealiseerd gaat  worden. 

 

De Watervisie signaleert  dat  de huidige financier ing van het  waterbeheer geen 

vanzelfsprekendheid is voor de toekom st , m aar laat  in het  m idden hoe een toekom st ige 

financieringsst ructuur er uit  kan zien. Wel kiest  het  Kabinet  voor een m eer econom ische 
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benadering van het  waterbeheer, waarbij  de toegevoegde waarde van het  waterbeheer 

aan het  econom isch verkeer meer aandacht  moet  kr ijgen. 

De Com m issie acht  het  van belang dat  het  kabinet  een visie ontwikkelt  op de 

toekom st ige financier ingsst ructuur van het  waterbeleid, waarbij  het  econom isch denken 

wordt  doorvertaald in financier ingsm ogelij kheden. Naar m ening van de Com m issie 

im pliceert  een dergelij ke aanpak dat  de huidige werking van het  MKBA inst rumentarium  

wordt  aangepast , waarbij  ook m eer kwalitat ieve en imm ateriële aspecten als veiligheid 

of kwaliteit  van de leefom geving worden m eegenomen. De Com missie refereert  ook 

graag aan haar eerdere advies over de Decembernota 2006 waarin werd gepleit  voor 

het  leggen van sterkere verbindingen m et  bij voorbeeld het  I nvester ingsbeleid voor het  

Landelij k Gebied en het  I nvester ingsbudget  Stedelij ke Vernieuwing. Ook voor de 

financiering geldt  dat  de mogelij kheden binnen de Duurzaam heidspij ler m axim aal benut  

m oeten worden. 

 

 

4 . Naar een Nat ionaal W aterplan 

 

Zoals de Staatssecretaris al aangaf in haar adviesaanvraag aan de Com m issie ziet  zij  de 

Watervisie als de opmaat  naar het  eerste Nat ionale Waterplan, zoals dat  op basis van de 

nieuwe Waterwet  in 2009 vastgesteld m oet  worden. Langs deze lij n dient  een consistent  

waterbeleidskader vastgesteld te worden dat  r icht inggevend is voor de uitvoering door 

gemeenten, waterschappen, provincies en Rij k, en dat  een leidraad biedt  voor het  

handelen van burgers, maatschappelij ke organisat ies en pr ivate part ijen. 

 

I n eerdere paragrafen heeft  de Com m issie al op verschillende plaatsen gerefereerd aan 

het  Nat ionale Waterplan. De Com m issie doet  hier graag een aantal suggest ies zowel 

inhoudelij k als procesm at ig, om  te komen tot  een goed Nat ionaal Waterplan in 2009. 

 

Een eerste vereiste is om  in het  Nat ionale Waterplan een beeld op te nemen hoe 

Nederland er in de verdere toekom st  uit  m oet  zien (2100) . Tevens adviseert  de 

Com m issie om  in dat  plan m eer aandacht  te besteden aan de m iddellange term ijn 2015-

2050. 

De Com m issie m ist  in de Watervisie een evaluat ie van het  eerdere beleid en een visie op 

de wijze waarop in de toekom st  met  evaluat ie wordt  om gegaan. De Com m issie beveelt  

dan ook aan dat  dit  onderwerp in het  Nat ionale Waterplan nadrukkelij k aan de orde 

kom t . 

Part icipat ie van burgers en m aatschappelij ke organisat ies is een essent iële factor voor 

het  toekomst ige waterbeleid. De commissie adviseert  om  dit  onderwerp meer aandacht  

te geven bij  het  opstellen en uitvoeren van het  Nat ionale Waterplan en om een 

com m unicat iest rategie te ontwikkelen. 

I n de Watervisie wordt  op een aantal plaatsen 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 terreinen verdere kennisontwikkeling noodzakelij k is. Een 

kennisagenda wordt  node gem ist . I n het  Nat ionale Waterplan m oet  ingegaan worden op 

de kennisontwikkeling die nodig is om  de am bit ies uit  de Watervisie en het  Waterplan 

waar te maken. De Commissie heeft  in haar werkplan voor 2008 het  voornemen 

opgenomen om over dit  thema te adviseren. 

 

Ten slot te is er een aantal inhoudelij ke them a’s waarvan de Comm issie van m ening is 

dat  die meer aandacht  behoeven. I n de Watervisie is geen visie opgenomen over de 

toekom st  van de Noordzee, terwij l daar wel een aantal specifieke, met  name ruim telij ke 
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kansen liggen. De Com m issie acht  het  wenselij k dat  daarvoor in het  Waterplan m eer 

aandacht  komt . Daarnaast  zijn ook de them a’s grondwater en droogte in de Watervisie 

naar de m ening van de Com m issie onderbelicht . 

 

Het  Nat ionale Waterplan dient  een breed gedragen plan te worden om de uitvoering 

ervan te garanderen. Bet rokkenheid van burgers, andere overheden en 

m aatschappelij ke organisat ies is daarmee een vereiste. Voor de ( ruim telij ke)  

doorwerking van het  Waterplan is het  van groot  belang dat  andere overheden 

vroegt ijdig worden bet rokken bij  het  proces. De beperkte t ijd die beschikbaar is om  het  

Waterplan op te stellen, m aakt  dat  tot  een uitdaging voor het  proces. 

De Commissie geeft  in overweging om bij  het  procesontwerp een doorkij k te geven naar 

de periode 2009-2015 waarin het  Waterplan uitgevoerd m oet  worden en verder gewerkt  

wordt  naar een tweede, meer uitgewerkt  Nat ionaal Waterplan in 2015. Daarbij  dient  een 

evaluat iestap van proces en inhoud ingebouwd te worden.  

 

De Com m issie kij kt  met  zorg naar de grote hoeveelheid plannen die in de komende twee 

jaar geproduceerd moet  gaan worden. Tegelij k met  het  Nat ionale Waterplan m oeten 

Regionale Waterplannen en Beheersplannen opgesteld worden. Tevens komen in deze 

periode de St roomgebiedbeheersplannen op alle niveaus beschikbaar. I n de Watervisie 

worden ook voor verschillende deelonderwerpen beleidsdocum enten, plannen of visies 

aangekondigd, zoals de Nota Waterveiligheid 21e eeuw en het  beleidskader I Jsselmeer. 

De Com m issie heeft  geen helder beeld gekregen over hoe al deze plannen horizontaal 

en vert icaal aansluit ing krijgen op elkaar en hoe zij  hun doorwerking kr ijgen in de 

ruim telij ke planfiguren. De Com m issie nodigt  de Staatssecretar is uit  aan te geven hoe 

de procesmat ige afstemming van nu tot  aan het  tweede Nat ionale Waterplan in 2015 

eruit  ziet  en daarbij  gebruik te maken van de reeds opgedane ervar ingen van het  

lopende Kaderr icht lijn Water proces. 
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