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Koninklijke Hoogheid,

De ministerraad heeft op 7 september 2OO7 de Watervisie, 'Nederland veroveren op de

toe!<omst', vastgesteld. In de Watervisie wordt beschreven in welke richting het
waterbeleid zich de komende jaren moet ontwikkelen om Nederland op de lange termijrr

klimaatbestendig te houden. Zo is het noodzakelijk om nu actie te ondernemen om ook in
de toekomst één van de best beveiligde delta's ter wereld te blijven. Water zou meer

sturend moeten zijn bij het inrichten van de ruimte. Daarnaast maakt de Watervisie

duidelijk dat het water kansen biedt en niet los gezien kan worden van wonen, natuur,

recreatie en economische ontwikkelingen.

ln de Watervisie is gekozen voor vijf thema's waarin de speerpunten in het waterbeleid

uiteengezet worden. De vijf thema's zijn:
. Nederland maken we samen klimaatbestendig. Door samen te werken met andere

overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kan in het maken van

plannen voor de ruimtelijke inrichting beter rekening gehouden worden met water.
. Nederlanders maken met water een sterkere economie. Het kabinet wil door het

combineren van verschillende functies in het waterbeheer economische kansen

benutten. Zo kan bij de aanpak van de AÍsluitdijk ook geïnvesteerd worden in
energiewi n ni n g, recreatie, transport of wonen.

. Nederlanders leven duurzaam met water. Maatregelen tegen overstromingen,
wateroverlast en verlies aan waterkwaliteit moeten worden gecombineerd met het

verbeteren van de natuurlijke omgeving. Daarnaast wil het kabinet verder investeren

in relaties met andere landen waarmee Nederland het beheer van rivieren en zeeën

deelt.
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. Nederland helpt met waterkennis wereldwijd. Het kabinet wil een grotere bijdrage

leveren aan het oplossen van problemen rondom water in ontwikkelende landen.

Bovendien kan Nederland in andere landen ook kennis opdoen die in ons land goed te

gebruiken is.

. Nederlanders herontdekken leven met water. Het kabinet wil mensen meer betrekken

bij de kansen die de klimaatverandering en de wateropgave met zich meebrengen.

Een manier om dit te bereiken is door in het onderwijs meer aandacht te besteden aan

water.
De Watervisie is geen eindpunt, maar het begin van een proces dat toewerkt naar een

plan voor een klimaatbestendige waterhuishouding van Nederland: het Nationale

Waterplan in 2OO9. Het Nationale Waterplan verschijnt één keer per zes jaar en legt de

hoofdlijnen van het nationale waterbeleid vast. Dit betekent dat de komende twee jaar de

thema's die worden benoemd in de Watervisie worden uitgewerkt samen met overheden,

kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. De resultaten

krijgen een plaats in het Nationale Waterplan. Ook is het van groot belang dat de

activiteiten genoemd in de Watervisie leiden tot uitvoering in de praktijk.

Craag wil ik de Adviescommissie water betrekken bij de gedachtevorming over het te

volgen traject komende jaren en de uitwerking van de thema's die genoemd zijn in de

Watervisie. lk wil daarom de Commissie om advies vragen en daarbij specifiek de

volgende vragen voorleggen :

1. Wat is de algemene reactie van de Commissie op de Watervisie?

2. Biedt de Watervisie voldoende handvatten om een impuls in de uitvoering van het

waterbeleid te geven? Wat is er volgens de Commissie in het vervolgtraject voor
nodig om de gekozen integrale benadering toegepast te krijgen?

3. In de Watervisie zijn een groot aantal activiteiten benoemd voor de komende jaren.

Heeft de Commissie suggesties voor een daadkrachtige uitvoering ervan zodat snel

resultaten zichtbaar kunnen worden?

4. Wat is er volgens de Commissie nodig om vanuit de Watervisie te komen tot het

Nationale Waterplan in 2OO9? Zijn de inhoudelijke thema's van de Watervisie dekkend

voor het waterplan of ontbreken er nog onderdelen? Heeft de Commissie

aanbevelingen voor het te volgen proces?

5. Tijn er andere opmerkingen die de Commissie wil meegeven naar aanleiding van het

uitbrengen van de Watervisie?
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Graag ontvang ik het advies uiterlijk 30 november 2OO7.lk zal het advies gebruiken ten

behoeve van de verdere uitwerking van de activiteiten genoemd in de Watervisie en de

totstandkoming van het Nationale Waterplan. Tevens zal ik het advies doorsturen naar de

Tweede Kamer zodat uw advies betrokken kan worden bij de parlementaire bespreking

van de Watervisie.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

1( H-V)-
J.C. Huizinga-Heringa


