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Geachte voorzitter,

Op 20 december 2OO7 heb ik van u het advies over de Watervisie "Nederland veroveren
op de toekomst" ontvangen. Op 29 Íebruari 2008 heb ik per brief een eerste inhoudelijke
reactie gegeven op uw advies. Ook heb ik tijdens uw commissievergadering vanT februari
2008 kort met u hierover van gedachten kunnen wisselen.
Zoals ik in de brief van29 februari heb aangegeven, vindt de nadere uitwerkingvan de
Watervisie plaats in het Nationaal Waterplan dat in december 2008 in de inspraak wordt
gebracht. De reactie die u heeft gegeven op de Watervisie betrek ik hier bij.

Graag wil ik u uitnodigen om ook te adviseren over het Nationaal Waterplan. Zoals met u

mondeling al is besproken, stel ik voor dat u mij adviseert op twee verschillende
momenten in het traject van de totstandkoming van het Nationaal Waterplan. lk ontvang
graag een mondeling advies over het concept ontwerp Nationaal Waterplan dat op 10
september 2008 gereed is (vierde dummyversie). Een advies daarover krijg ik graag
uiterlijk 1 oktober 2008. Het advies zal ik betrekken bij de finale uitwerking van het
Nationaal Waterplan. lk realiseer mij dat dit een relatief korte reactietermijn geeft. Erna
heb ik echter niet veel tijd om de reactie te kunnen verwerken vanwege de planning van
interdepartementale afstemming en bespreking in de ministerraad.

lk verzoek u vervolgens een schriftelijk advies over het ontwerp Nationaal Waterplan aan
mij uit te brengen uiterlijk 22 juni 2OO9. Deze datum valt samen met het einde van de
inspraaktermijn voor het Nationaal Waterplan.
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lk verzoek u in uw beide advíezen rekening te houden met de volgende specifieke vragen:

1. Wat is de algemene reactie van de Commissie op het (concept) ontwerp van het
Nationaal Waterplan?

2. Biedt het Nationaal Waterplan voldoende handvatten om een impuls in de
uitvoering van het waterbeleid te geven? Wat is er volgens de Commissie voor
nodig om in de planperiode 2009-2015, en ook erna, de beleidskeuzes
daadwerkelijk tot uitvoeríng te laten komen?

3. Wat is de mening van de Commissie over de invulling van het structuurvisiedeel
van het Nationaal Waterplan en de keuze voor de instrumenten ten behoeve van
de realisatie van het ruimtelijke waterbeleid?

4. De Commissie heeft in haar advies op de Watervisie van 20 december 2007 een
aantal aandachtspunten meegegeven voor het Nationaal Waterplan. ls de
Commissie van mening dat genoemde punten voldoende in het Nationaal
Waterplan worden geadresseerd en concreet uitgewerkt?

5. Ztjn er andere opmerkingen die de Commissie wil meegeven?

Het verheugt mij dat u mij al in de conceptfase van het Nationaal Waterplan mondeling
wilt adviseren. Daarmee wordt het ontwerp Nationaal Waterplan dat de inspraak Íngaat
van betere kwaliteit. lk zie met belangstelling uw adviezen tegemoet.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETAR]S VAN VERKEER EN WATERSÏAAT,

J.C. Huizinga-Heringa


