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Adviesaanvraag m.b.t. hoofdstuk 6 van de Watervisie

Geachte voorzitter,

ln mijn Watervisie heb ik geconstateerd dat een succesvolle aanpak van de klimaat- en

wateropgaven alleen mogelijk is met draagvlak in, actieve betrokkenheid van en inbreng
van kennis en creativiteit vanuit de samenleving. U heeft dit onderschreven in uw advies

d.d. 20 december 2007.

De uitvoering heb ik ter hand genomen via een communicatie-, een participatie- en een

educatiespoor. Zoals ik u al aankondigde in mijn brief d.d.29 februari is de nieuwe
meerjarige campagne Nederland leeft met Water inmiddels in de lucht en krijgen de
participatieactiviteiten rond het Nationaal Waterplan vorm. Daarnaast is het huidige
onderwijsaanbod rond water op alle niveaus geïnventariseerd, is de Canoncommissie
Water met zijn werk gestart en staat een programma voor monitoring van het
waterbewustzijn in de startblokken, Details vindt u in de bijlage.

f n uw commissievergadering van 7 februari gaf ik aan dat ik graag nader door u wil
worden geadvíseerd over de communicatie naar burgers, bedrijfsleven (investeerders),

maatschappelijke organisaties en andere overheden. De mogelijkheden voor de ínvulling
van deze vraag zijn op 27 mei nader verkend in een gesprek tussen mevrouw De Boer en

de heer Toonen van uw commissie en mijn Directeur-Generaal Water, mevrouw Nijhof.

Op grond daarvan heb ik besloten míjn vraag toe te spitsen op de verdere invulling van

hoofdstuk 6 uit de Watervisie, 'Nederlanders herontdekken leven met water', op de

langere termijn. lk wil uw advies gebruiken als input voor het Nationaal Waterplan.

Bereikbaar met tramlijn 9 vanaf station Den Haag Centraal en Den Haag HS
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Mijn deelvragen luiden:
. Tijn er, naast de lopende activiteiten op het gebied van communicatie, participatie en

educatie, volgens de Commissie nog andere activiteiten gewenst in de periode t/m
2015?

o Zijn er bij het uitvoeren van de huidige activiteiten specifieke zaken die volgens de

Commissie extra aandacht verdienen?
. Acht de Commissie het, bij communicatie en participatie, gewenst de samenwerking

uit te breiden naar minder voor de hand liggende partijen die dichtbij burgers staan?
Zo ja, welke partijen komen daarvoor met name in aanmerking?

o De Commissie Wijffels adviseerde in haar rapport "De kracht van directe
verbindingen" (2004) om de kennisbenutting voor maatschappelijke vraagstukken bij

bedrijven, organisaties en de maatschappij als geheel te verbeteren. Welke
aanbevelingen heeft uw Commissie voor de relatie tussen enerzijds de activiteiten naar

aanleiding van dit advies en anderzijds het educatiespoor in het kader van de
Watervisie?

Graag ontvang ik uw schriftelijk advies in september of uiterlijk begin oktober zodat ik het
mee kan nemen bij de uitwerking van het Nationaal Waterplan.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa
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Bijlage 1

Stand van zaken uitvoering hoofdstuk 5 Watervisie, 'Nederlanders herontdekken leven
met water'

Communicatie:
Voor de nieuwe landelijke campagne Nederland leeft met Water, draaggolf en 'sterk

merk' voor de watercommunicatie in de periode tlm 2011 , heeft de staatssecretaris van
VenW op 14 april jl. het startschot gegeven. Nederland leeft met Water startte in 2003
om Nederlanders eryan bewust te maken dat het klimaat verandert en dat water de ruimte
moet krijgen. De vervolgcampagne borduurt daarop voort, maar reikt verder: inwoners
van Nederland meer betrekken bij het droog, veilig en leefbaar houden van ons land, ook
voor de komende generaties. De vele watermaatregelen die genomen moeten worden
vragen om begrip en medewerking van de burger. De campagne doet ook een beroep op
consumenten en maatschappelijke organisaties om mee te helpen betere oplossingen te
vinden voor het toekomstig waterbeheer.
In de nieuwe campagne speelt een drijvend vlot in de vorm van Nederland een centrale
rol. De tv-spot laat situaties op het vlot zien die de benodigde balans in het waterbeheer
uitbeelden. Boodschap is dat het gezien de klimaatontwikkelingen en de hoeveelheid
water in Nederland niet vanzelfsprekend is dat we droge voeten houden en schoon water
hebben. Daar moeten we samen voor zorgen.
Naast tv, radio en advertenties kunnen mensen via hun postcode op
www.nederlandleeftmetwater.nl zien wat er in hun buurt speelt en hoe ze daarblj
betrokken kunnen raken. Vanaf de zomer zal het vlot te zien zijn op allerlei
buitenevenementen in het land. Naast landelijke zichtbaarheid is er regionaal maatwerk:
provincies, waterschappen en gemeenten communiceren over regionale lokale
waterkwesties en koppelen dit zowel visueel als qua boodschap aan de landelijke
campagne. En grote samenwerkingsprojecten: het 1'betreft de waterschapsverkiezingen,
in najaar 2008. De campagne zal aandacht besteden aan deze verkiezingen en kiezers

oproepen gebruik te maken van hun stemrecht.

Fducatie:

Een gemêleerde groep deskundigen onder voorzitterschap van dijkgraaf Van Hall is gestart

met het opstellen van de Canon van Nederland Waterland. Primair als inhoudelijke basis

voor het stimuleren van de aandacht voor water in het onderwijs, en daarnaast in bredere

zin om de maatschappelijke dialoog rond de wateropgaven te stimuleren. Cestreefd wordt
naar een eerste inhoudelijk resultaat in de zomer en oplevering van de canon in

aantrekkelijke en toegankelijke vorm in oktober. De canoncommissie heeft als voorzitter
Alfred van Hall en is verder bemenst door: Rob van der Vaart, Herman Pleij, Dirk Sijmons,

Hans Hooghoff (SLO), Cerard van de Ven, Mostafa El Filali en José van Eijndhoven.

De inventarisatie van het watergerelateerde onderwijsaanbod is grotendeels gereed. De

inventarisatíe, díe uitgevoerd is i.s.m. het Netherlands Water Partnership, levert enkele

aandachtspunten op. Voor het primair onderwijs (PO) en de onderbouw van het
voorgezet onderwijs (VO) is het aanbod groot maar onoverzichtelijk. Voor de bovenbouw
VO is er weinig. Actuele thema's zoals ruimtelijke ordening, nêtuurontwikkeling,
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klimaatverandering en participatíe in het waterbeleid krijgen nog weinig aandacht. Wel is

er een toegenomen interesse in het thema water bij onderwijsuitgeverijen en leerkrachten,
In het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) kiezen weinig leerlingen voor
wateropleidingen. Verwacht wordt dat dit zonder maatregelen nog verder zal teruglopen,
zodat opleidingen moeten worden gesloten. De watersector heeft een slecht imago bij de
leerlingen ("bouwfraudes, vies werk"), de producten zijn nauwelijks zichtbaar en het werk
staat niet bekend als iets zinvols en belangrijks,
In HBO en WO zijn er veel initiatieven voor nieuwe wateropleidingen, vooral in de bèta-
hoek. Het lijkt echter 'meer van hetzelfde', zonder sturing of strategische link met de

klimaat- en wateropgaven op de lange termijn.
Het overzicht van het bestaande onderwijsaanbod zal via internet ter beschikking worden
gestefd van geïnteresseerden. Hiermee wordt op eenvoudige wijze de vindbaarheid van

het aanbod verbeterd,

Op basis van inventarisatie, canon en inschattingen van de benodigde menskracht voor de

klimaat- en wateropgaven op de lange termijn, zal eind 2008 worden bepaald welke
gerichte acties richting het onderwijs wenselijk zijn. Beoogd wordt, dit te doen via één of
enkele expertsessies met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld, bedrijfsleven en

medeoverheden. V.w.b, acties kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het informeren van

onderwíjsuitgeverijen e.a. intermediairen, het bijscholen van leerkrachten, het
enthousiasmeren van stageverschaffers, het subsidiëren van ontbrekende leermiddelen
e.d. Bij de uitvoering van zulke acties liggen pragmatische combinaties met activiteiten van

andere partijen voor de hand.
Bijvoorbeeld met de initiatieven voor het versterken van de innovatiekracht en het imago
v,d. waterbranche in binnen- en buitenland (door Netherlands Water Partnership,

bedrijfsleven, kennisinstituten), de uitvoering van het natuur- en milieueducatie (NME-)

beleid (door LNV, VROM, OCW, regionale overheden) en de educatie rond duurzaamheid
en burgerschap (i.s.m. LNV, VROM, BuZa, EZ, OCW, UvW, lPO, maatschappelijke
organisaties).

Het in de Watervisie aangekondigde initiatief voor een leerstoel Klimaat, Water en Publiek

zou invulling kunnen krijgen via deelname aan het zogenaamde 'leertafel'-concept zoals

dat ontwikkeld is binnen het BSIK-programma 'Leven met Water'. Dit concept is gericht

op het bevorderen van de ontwikkeling van nog ontbrekende kennis (gamma:

institutionele, juridische, economische, sociologische kanten van het waterbeheer), het

slaan van bruggen tussen disciplines en het ontwikkelen van discipline-overstijgende
kennis. Deze optie wordt nader onderzocht.

Participatie:
De Watervisie kondigt een actieprogramma aan om burgers, bedrijven en bestuurders

expliciet, eerder en beter te betrekken bij waterbeleid en uitvoeringsmaatregelen. Als

concreet middel worden daarbij waterpanels genoemd, waarin burgers de gelegenheid

krijgen hun visie te geven op het waterbeleid.
De uitwerking hiervan wordt toegespitst op het traject naar het Nationaal Waterplan.
Voor wat betreft dat traject onderzoekt VenW o.a. de mogelijkheid van een

'maatschappelijke dialoog' in de 2' helft van 2009, mede bedoeld als voorloper van
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verdere participatie gedurende de planperiode. Waarbij buiten de gebruikelijke kring
wordt getreden van medeoverheden en maatschappelijke organisaties op watergebied
('ijzeren ring'). Met name richting niet-institutionele actoren (jongerenorganisaties,

onderwijs-organisaties, burgers/consumenten(-organisaties), prívéinvesteerders,

ondernemers, ontwerpers(-organisaties), wetenschappelijke en kennisinstituten etc.
Interne besluitvorming binnen VenW vindt plaats in het kader van het Nationaal
Waterplan.

Monitofing:
Bovenstaande acties worden ondersteund door een jaarlijks publieksonderzoek, als

'thermometer' die structureel het waterbewustzijn van de bevolking van Nederland meet.

RWS en DCW hebben hiertoe samen de Watermonitor opgezet. De opzet is vergelijkbaar
met die van het Draagvlakonderzoek Verkeer en Vervoer, dat sinds 1992 jaarlijks wordt
uitgevoerd. Voor de zomer gaat Intomart met de 1'editie van start. Te meten aspecten

zijn persoonlijk probleembesef, maatschappelijk probleembesef, houding ten aanzien van

het beleid en de uitvoering, gepercipieerde effectiviteit van het beleid en de

uitvoeringsmaatregelen, en bereidheid mee te denken en mee te doen. Naast meerjarige

ondenruerpen (ter bepaling van ontwikkelingen / trends) is er ruimte voor vragen over
tijdelijke, actuele onderwerpen.

In onderstaande figuur zijn genoemde acties schematisch weergegeven.
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Figuur 1 - lJitvoering hoofdstuk 6 Watervisie ('Nederlanders herontdekken leven met
water')
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