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Uw voorstel verzekeren van wateroverlast 

Koninklijke Hoogheid, 

Tijdens de zomer ontving ik uw voorstel om de verantwoordelijkheidsverdeling bij 

het dekken van de verschillende vormen van waterschade, en de mogelijke 

bijdrage hieraan van de private sector, opnieuw te bezien. 

Uw commissie attendeert er met het voorstel terecht op dat het nodig is op 

gezette tijden eerder gemaakte beleidskeuzes in heroverweging te nemen. Het is 

waardevol steeds ons beleid kritisch te toetsen op houdbaarheid en actualiteit. Ik 

heb deze kwestie daarom opnieuw tegen het licht gehouden. 

We leven in een veilige delta, en om dat zo te houden moet er veel werk worden 

gerealiseerd. Ik zet daar breed op in en kijk daarbij ook naar innovatieve 

maatregelen die worden aangedragen vanuit de private sector. Door de 

meerlaagsveiligheidsbenadering in het waterbeleid is er in ruime mate aandacht 

voor de preventie, ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing. Met het 

Deltaprogramma, het Bestuursakkoord Water en de ontwikkelingen met 

betrekking tot een nieuw hoogwaterbeschermingsprogramma wordt hieraan 

gewerkt en geef ik invulling aan de verantwoordelijkheid, de financierings- en 

zorgplicht met betrekking tot hoogwaterbescherming en daarmee ook het 

voorkomen van schade door overstroming of wateroverlast. 

In de huidige t i jd, waarin het financieel groeiperspectief van bedrijven en burgers 

onzeker is, ben ik van oordeel dat het regelen van een nationale verzekering, 

bijvoorbeeld met de verzekeringsoplossing zoals die destijds door de taskforce is 

voorgesteld, op dit moment niet een geschikt instrument is om in dit stelsel te 

introduceren. 

Ik hoop u met deze reactie voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

Joop Ats 
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