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Koninklijke Hoogheid, 

Hartelijk dank voor uw advies van 11 maart 2013 over de zoetwatervoorziening. 

De voormalige staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft u per brief van 

18 oktober 2012 verzocht advies uit te brengen over de belangrijke keuzen die 

moeten worden gemaakt om te komen tot kansrijke strategieën voor de 

zoetwatervoorziening op de langere termijn (2050-2100). Het gaat daarbij om de 

volgende vragen: 

- In hoeverre is de zoetwatervoorziening een publieke of private taak? 

- Wat is het schaalniveau voor de sturing van zoet water? 

- Welke grondslag kiest Nederland voor de financiering: het solidariteit- of het 

profijtbeginsel? 

- Is het aanbod of de vraag sturend? (volgt het water of stuurt het water)? 

- Is het wenselijk zoetwater op een nieuwe manier toe te delen aan functies 

en regio's of blijft de huidige verdeling het uitgangspunt? 

Uw advies behandelt deze vragen en bevat tevens een aantal aandachtspunten en 

aanbevelingen voor de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie voor de lange 

termijn, met aandacht voor de korte termijn. Graag geef ik u mijn reactie. 

In uw advies wordt het belang van beschikbaarheid van voldoende zoetwater van 

de juiste kwaliteit terecht benadrukt. Door klimaatverandering en sociaal

economische ontwikkelingen komt deze beschikbaarheid op de lange termijn 

onder druk te staan. We moeten ons nu al voorbereiden op een situatie waarin de 

beschikbaarheid van zoetwater minder vanzelfsprekend is. Daarom werken we in 

het Deltaprogramma Zoetwater gezamenlijk aan een nieuwe strategie voor de 

zoetwatervoorziening in Nederland. 

Het systeem waarmee het water van bron tot gebruiker wordt aangevoerd en 

verdeeld, strekt zich uit van de bron van de rivieren tot de haarvaten van het 

regionale watersysteem. De sturing van de zoetwatervoorziening dient, zoals u 

aangeeft in uw advies, dan ook plaats te vinden op alle schaalniveaus: van de 

grensoverschrijdende schaal op stroomgebiedniveau tot de lokale schaal van de 

individuele gebruiker of belangengroepering. De vraag is daarmee niet zozeer op 
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welk schaalniveau sturing moet plaatsvinden, maar welke verantwoordelijkheden 

op welk niveau liggen en of tussen de verschillende niveaus goed wordt 

samengewerkt. Uw Commissie constateert dat het grensoverschrijdende aspect 

van de zoetwatervoorziening weinig aandacht krijgt. Dit aandachtspunt zal ik 

meenemen in de verdere ontwikkeling van een nieuwe zoetwaterstrategie. 

Op de vraag welke grondslag Nederland kiest voor de financiering adviseert uw 

Commissie nader onderzoek te doen naar de economische waarde van zoetwater. 

Dit zal binnen het Deltaprogramma Zoetwater nader worden bekeken. 

Uw Commissie vindt dat Nederland een hoog ambitieniveau moet neerzetten ten 

aanzien van de zoetwatervoorziening en adviseert dan ook een strategie te kiezen 

die uitgaat van 'faciliteren van functies waar het kan en accepteren van 

watertekort waar het moet'. Ik deel deze visie. Uw Commissie constateert dat dit 

betekent dat sectoren en bedrijven in de toekomst niet altijd en overal van 

voldoende water van de juiste kwaliteit kunnen worden voorzien. Hierbij is het 

voor de watergebruikers belangrijk om de risico's van de zoetwatervoorziening 

voor de bedrijfsvoering te kunnen inschatten. 

U geeft in uw advies een aantal nuttige aanbevelingen voor de verdere 

voorbereiding van de Deltabeslissing Zoetwater 2015. De aanbeveling om te 

oefenen met besluitvorming rond acute droogtesituaties, naar analogie van de 

oefeningen die worden gehouden voor hoogwatersituaties, spreekt mij aan en zal 

ik nader onderzoeken. Het Deltaprogramma Zoetwater zal invulling geven aan uw 

aanbeveling om aan de gebruikers van zoetwater duidelijkheid te verschaffen over 

het aanbod van zoetwater en de kwetsbaarheid van dat aanbod, aan de hand van 

een voorzieningenniveau voor zoetwater. Ook neem ik uw aanbeveling ter harte 

om de zoetwaterproblematiek in de stad een plek te geven in de analyses. 

Uw Commissie constateert terecht dat adaptatie aan klimaatverandering niet alleen 

een verantwoordelijkheid is van de overheid en waterbeheerders, maar ook van de 

sectoren die afhankelijk zijn van water. Adaptatie aan het klimaat zal niet zonder 

innovatie kunnen. Uw advies om een innovatieagenda op te stellen sluit goed aan 

bij de ideeën van het Deltaprogramma Zoetwater over het op te stellen 

uitvoeringsprogramma. Deze aanbevelingen zullen in de komende fase van het 

Deltaprogramma Zoetwater aandacht krijgen. 

Ik dank u hartelijk voor uw grote betrokkenheid en inzet en uw waardevolle 

adviezen voor de watersector. 

Hoogachtend, 

Bestuurskern 

Dir. Water en Bodem 

Afd. Waterkwaliteit en 

kwantiteit 
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