
A Adviescommissie
Water

De minister van Infrastructuur en Milieu
Mevrouw M.H. Schultz van Haegen
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Datum Bijlage(n)
9 mei 2017 1
Ons kenmerk Uw kenmerk

AcW-2017/11371
Onderwerp

Advies Wateroverlast

Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

Bijgevoegd stuur ik u het advies van de Adviescommissie Water (AcW) over
Wateroverlast. Het advies beoogt een bijdrage te leveren aan het Deltaplan Ruimtelijke
Adaptatie (Deltaplan RA) dat op Prinsjesdag 2017 als onderdeel van het
Delta programma naar buiten zal worden gebracht.

De commissie pleit ervoor dat gemeenten en waterschappen verplicht een
gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast gaan gebruiken om de robuustheid
voor wateroverlast, juist bij extreme regenbuien die in de toekomst vaker voor zullen
gaan komen, in beeld te brengen. De commissie beveelt aan dat partijen in het
Deltaplan RA afspreken dat de stresstesten uiterlijk in 2023 voor alle gebieden in
Nederland zijn uitgevoerd.
De uitkomsten van de stresstest zijn voor een ieder toegankelijk en vormen de basis
voor de door gemeenten en waterschappen te voeren maatschappelijke dialoog over
mogelijke oplossingen. Ook het accepteren van een zeker restrisico, dat
maatschappelijk moet worden gedragen, moet onderdeel zijn van de dialoog. Door per
gebied duidelijk te maken richting burgers en bedrijven wat de risico’s op wateroverlast
zowel op korte als op lange termijn zijn en wat een ieder kan bijdragen om
wateroverlast te voorkomen kan het handelingsperspectief worden vergroot.

De AcW vraagt in haar advies tevens aandacht voor de noodzakelijke
kennisontwikkeling en de financiering van wateroverlast als ook voor het betrekken
van de verzekeringsbranche bij de maatschappelijke opgave voor wateroverlast. Wij
lichten het advies graag aan u toe.

Met vriendelijke groet,

De voorzitter van de Adviescommissie Water
Hans van der Vlist
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