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Geachte mevrouw Huizinga, 

 

Bijgevoegd zend ik u het  advies van de Adviescommissie Water over de Decembernota 2006. Uw 

ambtsvoorganger heeft  de commissie op 18 januari 2007 gevraagd over dit  onderwerp te 

adviseren.  

De com m issie vindt  dat  met  de Decem bernota een belangrij ke stap voorwaarts wordt  gezet  om  

het  complexe proces ter realiser ing van de wateropgave verder gestalte te geven. Om te komen 

tot  een succesvolle en vlot te uitvoering van het  proces adviseert  de com m issie om :   

• Afspraken op regionaal niveau duidelij k vast  te leggen  

De com m issie beveelt  aan om  per (deel)st room gebied concrete afspraken tussen overheden 

en/ of sectoren vast  te leggen in regionale bestuurlij ke convenanten.  

• Meer regie en samenhang op r ij ksniveau te realiseren 

De samenhang m et  de andere delen van het  integrale waterbeleid (veiligheid, kust ) , zoals 

verwoord in de 4e Nota Waterhuishouding, kr ijgt  in de Decem bernota m inder aandacht . Mede als 

gevolg hiervan ontbreekt  ook een integraal beeld van kosten, financier ing en lastendruk voor het  

gehele waterbeleid. V&W kan de samenhang m et  processen en inst rum enten binnen het  

waterbeleid en met  aanpalende sectoren st room lijnen, door een r ij ksbrede, gemeenschappelij ke, 

inhoudelij ke agenda op te stellen.  

• Een im puls te geven aan de financiering van m aat regelen 

Gezien de beoogde kostenbesparing is het  van groot  belang om  synergie te realiseren tussen 

Kaderr icht lij n m aat regelen en noodzakelij ke inspanningen om  wateroverlast  te voorkomen. 

De commissie adviseert  om , uiter lij k bij  de begrot ingsbehandeling van dit  jaar, te besluiten 

over een substant iële financiële im puls ( ‘aanjaagsubsidie’)  voor de regionale wateropgave.  

Graag verneem  ik hoe u het  advies m eeneemt  bij  de behandeling van de Decem bernota in de Tweede 

Kamer.    

 

Met  vr iendelij ke groet , 
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