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Betreft Advies meerlaagsveiligheid AcW2014/143063

Geachte heer Van der Vlist,

Hartelijk dank voor het advies van uw commissie over meerlaagsveiligheid. Ik wil
dit advies graag betrekken bij de implementatie van de deltabeslissingen en stel
een mondelinge toelichting op uw advies op prijs. We zouden deze bespreking
kunnen combineren met het bespreken van uw werkprogramma voor 2015.

In uw advies geeft u aanbevelingen ten aanzien van een drietal onderwerpen;
slimme combinaties, waterrobuustheid inclusief rampenbeheersing en
waterbewustzijn. In ons gesprek zou ik graag over de volgende elementen uit uw
advies doorpraten.

In het kader van de wijziging van de Waterwet wordt op dit moment bekeken hoe
slimme combinaties juridisch mogelijk kunnen worden gemaakt. Daarbij speelt de
vraag hoe bij een slimme combinatie duurzaam kan worden gegarandeerd dat het
gewenste veiligheidsniveau wordt bereikt en hoe dit bij de 12-jaarlijkse toetsing
kan worden getoetst. Ook ga ik graag met uw commissie in gesprek over de vraag
welke (procedurele) voorzieningen nodig zijn om te zorgen dat de kansen van
‘slimme combinaties’ ook kunnen worden benut. Ik ben verder benieuwd naar uw
suggestie van doelverbreding van een opgave, waardoor andere kostendragers
kunnen bijdragen aan de realisatie van een slimme combinatie.

Ten aanzien van waterrobuustheid doet u een aantal interessante voorstellen, die
ook terugkomen in de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Het lijkt me goed om
door te praten over de wijze waarop de interbestuurlijke ambities op dit vlak
volgens u het beste kunnen worden verwezenlijkt. Dit kan ten goede komen aan
de uitvoering van deze deltabeslissing.

Met de minister van Veiligheid en Justitie heb ik afspraken gemaakt over
verbetering van de rampenbeheersing ten aanzien van overstromingen. U geeft in
uw advies nog een aantal aandachtspunten. Ik ben benieuwd naar uw ideeën over
verbetering van de relatie tussen ruimtelijke planontwikkeling en rampenplannen
en de wijze waarop de kwaliteit van rampenplannen ten behoeve van de
waterveiligheid verbeterd kan worden.
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U onderstreept terecht het belang van communicatie voor het vergroten van
waterbewustzijn en waterbewust gedrag bij burgers en bedrijven; communicatie
die vorm moet krijgen in een samenspel van verschillende lokale partijen. Ik ga
graag met u in gesprek over de wijze waarop dit samenspel verder kan worden
gestimuleerd.

Hoogachtend,

Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
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VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
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