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Advies Veiligheid t egen overst rom en

Geacht e Mevrouw Peij s,
Bij gevoegd zend ik u het advies “ Veiligheid t egen overst rom en” van de Adviescom m issie
Wat er. De St aat ssecret aris van Verkeer en Wat erst aat heeft de com m issie op 11
august us 2006 gevraagd over dit onderwerp t e adviseren, t egen de acht ergrond van de
Verkenning Wat erveiligheid 21 e eeuw van uw m inist erie.
De com m issie onderst eunt het voornem en van de St aat ssecret aris om het
wat erveiligheidsbeleid t e act ualiseren en dringt erop aan om op kort e t erm ij n een
sam enhangende ant iciperende visie op de wat erveiligheid t e present eren en t e
bewerkst elligen dat wat erveiligheid nadrukkelij k een hogere plaat s op de beleidsagenda
krij gt . Daarbij is zij van m ening dat de financiering van de veiligheid t egen
overst rom ingen bet er m oet worden gewaarborgd en m inder afhankelij k dient t e zij n van
de kort e t erm ij n agenda.
De com m issie is ook van m ening dat het volgende kabinet zo spoedig m ogelij k
financiële reserveringen m oet m aken voor de noodzakelij ke invest eringen in de prim aire
wat erkeringen om de acht erst anden in t e halen en op zo kort m ogelij ke t erm ij n t e
voldoen aan de huidige veiligheidsnorm ering.
I n het advies wordt t evens aangegeven dat de voor wat erveiligheid verant woordelij ke
inst ant ies zich organisat orisch bet er m oet en voorbereiden op het t oegenom en risico van
overst rom ingen en de m ogelij ke grot e im pact daarvan. De com m issie wij st ook op het
belang van een goede inform at ievoorziening en risicocom m unicat ie en van een bet ere
inbedding van de wat erveiligheid in de ruim t elij ke ordeningsprocessen en de inricht ing
van het land.
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