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Geachte Mevrouw Peij s, 

Bijgevoegd zend ik u het  advies “Veiligheid tegen overst romen”  van de Adviescomm issie 

Water. De Staatssecretar is van Verkeer en Waterstaat  heeft  de comm issie op 11 

augustus 2006 gevraagd over dit  onderwerp te adviseren, tegen de achtergrond van de 

Verkenning Waterveiligheid 21e eeuw van uw m inister ie. 

 

De com m issie ondersteunt  het  voornemen van de Staatssecretar is om  het  

waterveiligheidsbeleid te actualiseren en dringt  erop aan om  op korte term ijn een 

sam enhangende ant iciperende visie op de waterveiligheid te presenteren en te 

bewerkstelligen dat  waterveiligheid nadrukkelij k een hogere plaats op de beleidsagenda 

kr ijgt . Daarbij  is zij  van m ening dat  de financier ing van de veiligheid tegen 

overst rom ingen beter m oet  worden gewaarborgd en m inder afhankelij k dient  te zijn van 

de korte term ijn agenda. 

De com m issie is ook van mening dat  het  volgende kabinet  zo spoedig mogelij k 

financiële reserveringen moet  m aken voor de noodzakelij ke investeringen in de prim aire 

waterker ingen om  de achterstanden in te halen en op zo kort  m ogelij ke term ijn te 

voldoen aan de huidige veiligheidsnormering. 

I n het  advies wordt  tevens aangegeven dat  de voor waterveiligheid verantwoordelij ke 

instant ies zich organisator isch beter m oeten voorbereiden op het  toegenomen r isico van 

overst rom ingen en de m ogelij ke grote im pact  daarvan. De com m issie wij st  ook op het  

belang van een goede inform at ievoorziening en r isicocom m unicat ie en van een betere 

inbedding van de waterveiligheid in de ruim telij ke ordeningsprocessen en de inr icht ing 

van het  land. 

 

Met  vr iendelij ke groeten, 
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