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Onderwerp 

Advies zoetwatervoorziening 

Geachte mevrouw Schultz van Haegen, 

Bijgevoegd zend ik u het advies van de Adviescommissie Water (AcW) over 

zoetwatervoorziening. De voormalig staatssecretaris van IenM heeft de AcW op 18 

oktober 2012 gevraagd om advies uit te brengen over de zoetwatervoorziening. 

Specifiek vraagt hij de AcW om argumenten te geven voor belangrijke keuzen die 

moeten worden gemaakt om te komen tot kansrijke strategieën voor de 

zoetwatervoorziening op de langere termijn (2050-2100). 

De beschikbaarheid van voldoende zoet water van de juiste kwaliteit is voor Nederland 

van groot belang. Door klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen komt 

deze beschikbaarheid echter onder druk te staan door. De Commissie is van mening dat 

overheden en sectoren er ook in de toekomst voor moeten zorgen dat er zo min 

mogelijk gebrek aan zoet water ontstaat. De Commissie vindt het daarom van grote 

waarde dat er een nieuwe strategie voor de zoetwatervoorziening in Nederland wordt 

geformuleerd. Zij benadrukt dan ook het belang van de aparte aandacht die het 

Deltaprogramma geeft aan de zoetwatervoorziening. 

In het advies geeft de AcW een aantal aandachtspunten en aanbevelingen voor de 

ontwikkeling van een zoetwaterstrategie voor de lange termijn, met tevens aandacht 

voor de korte termijn. Daarbij zal de Commissie ingaan op de sturingsvragen die aan de 

orde zijn in het Deltaprogramma. De aanbevelingen in het advies zijn te gebruiken bij 

de verdere voorbereiding van de Deltabeslissing Zoetwater in 2015. 

ｉ ｮ ､ ｾ  dat wenst is ｾ  Commissie gaarne bereid dit advies nader aan u toe te lichten. 
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