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Betreft Bestuurlijke balans in het waterbeheer 

Koninklijke Hoogheid, 

Met genoegen kijk ik terug op de kennismaking met uw Commissie op 14 februari 

jongstleden. Tijdens deze kennismaking hebben we uitgebreid gesproken over uw 

advies "Bestuurlijke balans in het waterbeheer". In dit advies gaat u in op de 

vraag of evenwicht en tegenwicht binnen het waterbeheer goed zijn 

georganiseerd, zowel op dit moment als in de toekomst, met de ontwikkelingen 

die op korte en lange termijn te verwachten zijn. U benadrukt dat een heldere 

verantwoordelijkheidsverdeling een bepalende factor is voor succesvol 

waterbeheer in Nederland. Daarbij refereert u onder andere aan de ondertekening 

van het Bestuursakkoord Water (BAW) in april 2011 en aan de voorbereiding van 

de Omgevingswet. 

Graag schets ik u mijn beeld van de toekomstige ontwikkelingen en de accenten 

die ik daarin wil leggen. Ik ga daarbij in op de lopende afspraken in het BAW, de 

vormgeving van de Omgevingswet en de voornemens ten aanzien van het 

binnenlands bestuur, zoals geschetst in het recente Regeerakkoord. 

Regeerakkoord en waterschappen 

In het Regeerakkoord zijn afspraken gemaakt die het waterbeheer betreffen. Het 

gaat om enkele concrete punten als het bevorderen van waterschapsfusies, het 

toewerken naar vijf landsdelen voor het fysieke domein en het opschalen van 

gemeenten. Dit betekent een flinke opgave en ook dat we dus goed moeten kijken 

welke vervolgacties hiervoor nodig zijn. 

In het regeerakkoord is over het proces opgenomen dat het Kabinet het lange 

termijn perspectief samen met de medeoverheden wil realiseren. Onder regie van 

de minister van BZK zullen wij dit samen met de medeoverheden verder 

uitwerken. Daarbij zullen we niet over één nacht ijs gaan. In gesprek met de 

medeoverheden en met de Kamer werken we toe naar oplossingen voor het 

waterbeheer en voor andere domeinen. De ondergrens is voor mij het belang dat 

de watertaken in ieder geval net zo goed moeten kunnen worden uitgevoerd als 

op dit moment. 
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De uitvoering van het waterbeheer moet goed geregeld blijven. Het traject kan 

alleen slagen wanneer bestuurlijk draagvlak aanwezig is en bestaande 

uitvoeringsprojecten niet ter discussie komen te staan. 

Op 10 december 2012 heb ik in het Wetgevingsoverleg Water met de Tweede 

Kamer kort mijn beeld geschetst over de toekomstige ontwikkelingen rond de 

waterschappen in relatie tot de bestuurlijk-organisatorische veranderingen die in 

het Regeerakkoord zijn opgenomen. 

Ik heb in dit overleg benadrukt dat de waterschappen een belangrijke taak hebben 

en voor mij belangrijke partners zijn en blijven voor het realiseren van de geza

menlijke beleidsopgaven zoals het BAW, het Deltaprogramma en de gezamenlijke 

uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hiermee gaan we onver

kort door. Met de uitvoering van het BAW wil ik kijken waar we een stap extra 

kunnen zetten in efficiëntie en samenwerking. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan 

een duurzaamheidsdoelstelling in de waterketen en intensievere samenwerking 

tussen Rijkswaterstaat, de waterschappen en de Dienst Landelijk Gebied. 

Prioriteit heeft voor mij dat we vanuit de inhoud kijken naar de toekomst van het 

waterbeheer en de bestuurlijke organisatie van waterschapstaken. 

Een goede inhoudelijke discussie over het waterbeheer wordt gevoed door o.a. 

gezamenlijk bij te dragen aan de OESO-studie naar ontwikkelingen in het 

waterbeheer die begin 2014 in definitieve vorm beschikbaar komt. Mede op basis 

hiervan kan een bestuurlijke discussie gevoerd worden over het vervolgtraject. De 

tussenliggende periode wordt gebruikt om de belangrijkste uitwerkingsvragen in 

beeld te brengen. 

De uitkomsten van de OESO-studie, bestuurlijke discussie en uitwerkingsvragen 

kunnen dienen om de inzet te bepalen voor een invulling van het 

langetermijnperspectief. De stappen die we nemen moeten zowel passen in een 

inhoudelijk eindbeeld voor de watersector als in het eindbeeld van het 

Regeerakkoord. 

Inhoudeliike thema's 

Naast de bestuurlijke kant van het waterbeheer belicht uw advies ook een aantal 

andere aspecten van het waterbeheer. 

Watertoets en Omgevingswet 

Volgens uw Commissie laat de recent uitgevoerde evaluatie van de watertoets zien 

dat, ondanks een inmiddels betere samenwerking tussen gemeenten en 

waterschap, de tijd nog niet rijp is voor het laten vervallen van de watertoets. U 

adviseert daarom zowel de watertoets als de positie van de waterbeheerder in het 

ruimtelijk proces te handhaven in het instrumentarium van de Omgevingswet. Dit 

geldt ook voor de positie van de waterbeheerder bij de vergunningverlening. 

Eveneens bepleit u dat de waterbeheerder en de ruimtelijke ordenaar op 

bestuurlijk niveau periodiek met elkaar overleggen, informeel maar niet 

vrij blijvend. 

Ik deel uw standpunt dat de watertoets een belangrijke functie vervult in de 

samenwerking tussen gemeenten en waterschappen: nut en noodzaak van dit 

procesinstrument worden breed bevestigd, zowel door de evaluatie als door de 

uitvoeringspraktijk. 
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De watertoets sluit goed aan op de principes en uitgangspunten van de Omge- Ministerie van 

vingswet. Het procesinstrument weerspiegelt de Elverding aanpak: door eerdere Infrastructuur en Milieu 

en ruimere participatie van betrokkenen en een gebiedsgerichte benadering kun

nen problemen en misinvesteringen in een latere fase voorkomen worden. Belang

rijk daarbij is dat de watertoets zo vroeg mogelijk in het proces wordt ingezet. Uit 

de evaluatie blijkt dat dit steeds vaker het geval is. 

De komende tijd wil ik bezien hoe bovenstaande effecten van de watertoets ook in 

de nieuwe Omgevingswet kunnen worden ingebouwd en hoe deze te bestendigen 

binnen de beleidscontext van het Deltaprogramma (met name binnen het 

deelprogramma Nieuwbouw & Herstructurering). Daartoe zal in de eerste helft van 

dit jaar een visietraject plaatsvinden. Daarnaast komt de praktijk rond water en 

ruimte zelf tot verbeteringen en innovaties, door middel van inmiddels reeds 

actieve leergemeenschappen. 

Uw aanbevelingen om periodiek bestuurlijk overleg tussen waterbeheerder en 

ruimtelijke ordenaar in te stellen en om een ruimteparagraaf verplicht te stellen in 

waterbeheerprogramma's zijn interessante suggesties die in bovengenoemd 

traject bekeken zullen worden. Randvoorwaarde daarbij is dat vernieuwingen niet 

leiden tot extra bestuurlijke drukte en administratieve lasten. 

Waterbeheerorogramma's 

Uw Commissie pleit voor een herkenbaar onderdeel over water in de 

omgevingsplannen van Rijk en provincie, zodat inzichtelijk is welke doelen de 

waterbeheerders moeten stellen en bereiken. 

Inmiddels staat voor dit onderwerp de nieuwe lijn beschreven in de toetsversie 

van het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet. Deze toetsversie is eind 

februari voor consultatie verzonden naar de formeel toetsende instanties. Hierin 

wordt uitgegaan van verplichte omgevingsvisies op nationaal en provinciaal niveau 

waarin het strategische omgevingsbeleid wordt uitgewerkt, inclusief het 

waterbeleid. Het meer uitvoeringsgerichte waterbeleid en operationele zaken 

krijgen een plaats in de verplichte waterprogramma's op nationaal, provinciaal en 

waterschapsniveau. De waterschappen moeten bij het opstellen van hun 

waterbeheerprogramma rekening houden met het regionale waterprogramma. 

Hiermee werken de regionale waterprogramma's door in de beheerprogramma's 

van de waterschappen. Dit betekent dat voor deze plannen afgeweken wordt van 

het principe dat plannen of programma's alleen zelfbindend zijn, om reden van de 

bijzondere positie van het waterschap als functionele bestuurslaag. 

Toezicht 

Uw Commissie merkt ten aanzien van de toezichtfunctie op dat de periodieke 

toetsing van de primaire waterkeringen onder de verantwoordelijkheid van een 

onafhankelijk toezichthouder moet plaatsvinden. 



Voor uw Commissie voldoet hiervoor de huidige constructie waarbij het toezicht 

wordt uitgeoefend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het in stand houden van dit toezicht vindt 

de Commissie essentieel voor het waarborgen van de waterveiligheid. 

Het standpunt van uw Commissie is geheel in lijn met het 'Wetsvoorstel 

doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming', waarbij het toezicht op de 

primaire keringen bij het Rijk wordt gelegd en de ILT toeziet op de periodieke 

toetsing. Het wetsvoorstel zal binnenkort in de Tweede Kamer worden behandeld. 

Meerlaagsveilig heid 

Uw Commissie signaleert rond de meerlaagsveiligheid dat het uitgangspunt van 

één normstelier en één uitvoerder met de introductie van meerlaagsveiligheid 

weer verloren kan gaan, omdat daarbij verschillende beleidsvelden bijdragen aan 

de waterveiligheid. U adviseert in dat verband om de rollen, taken en 

verantwoordelijkheden te definiëren en een passend instrumentarium gereed te 

maken. Dit kan volgens u parallel aan de uitwerking van meerlaagsveiligheid in 

het Deltaprogramma, zodat dit na de deltabeslissingen in wetgeving kan worden 

verankerd. 

Binnen het Deltaprogramma ontwikkelen de deelprogramma's Waterveiligheid en 

Nieuwbouw&Herstructurering voorstellen voor de vormgeving van meerlaags

veiligheid, waaronder een goede taak-, rol- en verantwoordelijkheidsverdeling. 

Daarbij gaat het ook over de vraag wie wanneer welk instrument hanteert. Indien 

wenselijk zullen de consequenties hiervan ook een wettelijke vertaling krijgen. Het 

door uw Commissie aangestipte risico krijgt daarbij dus duidelijk aandacht. 

Benchmark 

Uw Commissie staat positief tegenover de benchmarks (bedrijfsvergelijkingen), 

maar benadrukt dat het belangrijk is de prestaties van de bij waterbeheer 

betrokken organisaties in een brede context te presenteren, waarbij niet alleen de 

financiële prestaties worden belicht. Het gaat er volgens uw Commissie om de 

verschillen te duiden en zo van elkaar te leren. 

Met u ben ik van mening dat bedrijfsvergelijkingen en benchmarks van grote 

waarde kunnen zijn. Naast het tweejaarlijks "waterschapspeil" van de Unie van 

Waterschappen bestaan er ook benchmarks of monitorrapportages van andere 

partners als VEWIN en gemeenten. Ook wijs ik in dit verband op het jaarlijkse 

"Water in Beeld", weliswaar iets abstracter van aard maar in de context van het 

bereiken van niet-financiële prestaties van belang. 

Genoemde monitoren en vergelijkingen zijn voor mij input voor de (tussentijdse) 

evaluaties van het Bestuursakkoord Water en voor de bredere monitor (3-jaarlijks) 

voor de doelmatigheidswinst. We onderscheiden uitdrukkelijk 3 sporen in de 

monitoren: de autonome ontwikkeling van het Bestuursakkoord Water, de 

inhoudelijke beoordeling van de prestaties en de maatgevende voorbeelden van 

samenwerking tussen organisaties. In het voorjaar van 2012 is de voortgang in 

een conferentie besproken en op basis van de periodieke monitoring zullen de 

resultaten in juni opnieuw in een conferentie met elkaar worden bediscussieerd. 
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Met deze reactie hoop ik u inzicht te hebben gegeven in mijn overwegingen en 

afwegingen voor de komende tijd en het belang dat ik hecht aan een evenwichtige 

en voortvarende uitvoering van het waterbeheer in ons land. 

Ik dank uw Commissie hartelijk voor uw waardevolle advies. 

Hoogachtend, 


