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Onderwerp

AcW/CAW advies Nederlands waterbeheer in Europees en grensoverschrijdend
perspectief

Geachte heer/mevrouw,

Met genoegen heb ik kennis genomen van het gemeenschappelijke advies van uw beide
commissies over het Nederlands waterbeheer in Europees en grensoverschrijdend
perspectief.
lk stel het zeer op prijs dat uw commissie aandacht heeft gegeven aan dit onderwerp en
de tijd en moeite heeft genomen om dit diepgaande advies op te stellen'

lk kan mij in grote lijnen vinden in de aanbevelingen van uw beide commissies. De
de
aanbevelingen sluiten aan bij het vigerende beleid van het kabinet en zijn in lijn met
Watervisie. Het advíes bevat een groot aantal interessante aanbevelingen en suggesties,
op enkele daarvan zou ik Sraag wat nader ingaan.
Uw overweging om de regionale besturen te informeren over uw advies wil ik graag
honoreren.
Ten aanzien van de concrete aanbevelingen uit uw advies zou ik de volgende
opmerkingen willen maken.
de
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andere beleidsdomeinen die van belang zijn voor het waterbeheer, streef ik hechte
samenwerking na.
Ten aanzien van aanbeveltng2 (Rekening houden met de Europese milieubeleidscontext)
deel ik uw mening dat er een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van de
bewindspersonen van VenW, VROM en LNV ten aanzien van het onderwerp"water" op
de Europese agenda, met name op de agenda van de Milieuraad.
De agenda van de Milíeuraad en de agenda's van de voorbereidende Raadswerkgroepen

worden nauwkeurig in de gaten gehouden door medewerkers van mijn ministerie, In veel
gevallen wordt door VenW-medewerkers deelgenomen aan de vergadering van de
Raadswerkgroep Milieu. Bij specifieke VenW-onderwerpen ligt zelfs het voortouw bij
VenW, zoals bij de richtlijn Overstromingsrisico's en de kaderrichtlijn Mariene Strategie.
lk heb zelf deelgenomen aan de informele MilÍeuraad (Lissabon,3'1 augustus- 1
september 2OO7) over watertekort en droogte, samen met de minister van VROM.
Aanbeveling 3. (Versterkíng van de grensoverschriidende samenwerking) is in lijn met het
huidige beleid. Nauwe relaties worden onderhouden met de directe buurlanden Duitsland,
Frankrijk en België, met de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen, en
met de Belgische gewesten.
Er moet evenwel efficiënt omgegaan worden met de beschikbare menskracht. Nieuwe
instituties instellen, zoals het voorstel van uw commissies luidt, heeft daarom niet mijn
voorkeur. De lijn is eerder om bestaande instituties met elkaar te laten samenvloeien, zoals
de Internationale Rijncommissie met het Coórdineringscomité van Rijnwaterdirecteuren,
en de subcommissies van de PGC (Permanente Nederlands-Duitse Crenswateren
Commissie) met de deelstroomgebíedoverleggen onder de Kaderrichtlijn Water.

Op grond van aanbeveling 4. (lnternationale conferenties) zouden bilaterale conferenties
Nederland-Vlaanderen, Nederland-Wallonië en Nederland-Duitsland georganiseerd
moeten worden.
Er zijn op initiatÍef van het ministerie van VenW reeds vergelijkbare conferenties
georganiseerd, echter niet bilateraal maar met al onze naaste buren tegelijk. Bovendien
niet alleen met nationale vertegenwoordigers maar met name ook met
vertegenwoordigers van de regionale overheden. De eerste vond plaats in Edam in
februari 2006, de tweede in Maastricht in april 2OO7. Een derde internationale conferentie
zal plaatsvinden op 23 apríl 2008 te Papenburg (Niedersachsen).
Voorts ligt er veel nadruk op de samenwerking in de internationale stroomgebieden. Op
aandringen van Nederland heeft een internationale ministersconferentie over de Rijn
plaatsgevonden (Bonn, 18 oktober2OOT), waaraan ikzelf heb deelgenomen. Een
soortgelijke conferentie over de Maas zou ik wenselijk vinden. Er wordt bij de andere
Maasverdragspartijen, met name bij Wallonië, nagegaan of zij een Maasconferentie
eveneens gewenst achten.
Aanbeveling 5. (Burgers meer betrekken) sluit aan bij één van de speerpunten van de
Watervisie. Het kabinet wil mensen meer betrekken bij de uitdagingen en kansen die
klimaatverandering en de wateropgave brengen, Jongeren krijgen daarbij voorrang, om
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hun interesse te vergroten om zich in studie en beroep hier verder in te verdiepen.
wordt momenteel gewerkt aan de uitwerking van dit speerpunt uit de Watervisie.
Uw suggestie om te onderzoeken hoe volwaardige grensoverschrijdende
burgerparticipatie geregeld kan worden wil ik graag overnemen. In het VlaamsNederlandse grensgebied is hier op kleine schaal reeds onderzoek naar gedaan.
(onderzoeksrapport Arcadis et.al., decembe r 2OO7).

Er

Tot slot dank ik u en uw beide commissies zeer hartelijk voor het uitbrengen van het
advies. lk heb goede nota genomen van uw aanbod voor eventuele nadere advisering.
Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

I c U--U-J,C. Huizinga-Heringa

