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Dit onderwerp wordt geagendeerd 

 ter kennisname  

     ter consultering  

 ter advisering  

       
 
 
 
Korte inhoudelijke omschrijving: 
 
Op uw commissievergadering van 1 april jongstleden is de Nederlandse samenvatting van de conclusies en 
aanbevelingen van het rapport van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling) ’Waterbeheer in Nederland, klaar voor de toekomst?’ u ter kennisneming aangeboden. Uw 
vergadering heeft toen aangegeven het rapport nader te willen bespreken (actiepunt 273). Het college heeft 
naar aanleiding daarvan toegezegd om u te informeren over hetgeen het bestuur van de Unie van 
Waterschappen met het OESO-rapport doet, en welke ideeën er zijn om de inhoud van het rapport te 
betrekken bij de beleidsontwikkeling binnen HDSR. Hieronder treft u deze informatie aan. Omdat het 
agenda-technisch niet mogelijk lijkt om het tijdens de vergadering van 11 juni inhoudelijk goed te bespreken, 
wordt dit u opnieuw ter kennisneming aangeboden. Mocht u naar aanleiding hiervan alsnog de wens hebben 
er inhoudelijk over te spreken dan kan het geagendeerd worden voor de eerstvolgende 
commissievergadering. 
 
1. Met betrekking tot de discussie in het Unie-bestuur: 
 
Het OESO-rapport heeft een functie als referentie voor de watersector voor de beleidsontwikkeling van de 
komende jaren. Samen met de beleidsbrief van de minister van I&M van 17 maart 2014 aan de Tweede 
Kamer, versterkt het rapport de waterschappen in hun rol en positie. In deze beleidsbrief geeft de minister 
aan de volgende thema’s met (onder meer) de waterschappen op te gaan pakken: 
 Het waterbewustzijn, dat in Nederland laag is en daarmee het draagvlak voor waterbeheer op termijn 

erodeert, 
 Financiering van het waterbeheer. Deze is robuust en stabiel, maar er zijn overwegingen om de 

bekostiging op lange termijn te bekijken en daarin toenemende regionale verschillen (groei- en 
krimpregio’s) en economische prikkels voor vervuilers/gebruikers/veroorzakers te betrekken. 

 De relatie water, landgebruik en ruimtelijke ordening in onder meer een integrale gebiedsgerichte 
aanpak, MIRT, Deltabeslissingen en de Omgevingswet. 

 Blijvende aandacht voor de kennisinfrastructuur, onder meer gericht op innovatie, watereducatie en de 
topsector water. 

 Het ambitieniveau op het gebied van waterkwaliteit. 
 Het verbeteren van transparantie bij monitoring en toezicht, onder meer door een jaarlijkse "Staat van 

Water" in plaats van "Water in Beeld" 
 
De Unie heeft de bovengenoemde thema’s als volgt bij Uniecommissies en werkgroepen belegd: 
 
 CBCF (Financiën): 

o Waterbewustzijn  
o Financiering van het waterbeheer: Groei-krimpregio’s: verkenning (met IenM, BZK, IPO, VNG), 

Economische prikkels voor de vervuiler/gebruiker/veroorzaker betaalt  
o Transparantie bij monitoring en toezicht: Het verbeteren van transparantie bij monitoring en 

toezicht, onder meer door een jaarlijkse ‘Staat van Water’ in plaats van ‘Water in Beeld’. 
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o Terugkoppeling uit de commissievergadering dd 16 mei: de 
commissie heeft ingestemd en daarbij benadrukt: 

 Uniebestuur en LV kijken naar het overkoepelende geheel; 
 CBCF wil agendalid zijn voor het deel ‘educatie’ (samenhang met communicatie); 
 Afstemming met het Nationaal Waterplan moet tijdig gebeuren. 

o  
 
 CWE (Waterketen en Emissies): 

o Het ambitieniveau op het gebied van waterkwaliteit. 
o Blijvende aandacht voor de kennisinfrastructuur, onder meer gericht op innovatie, watereducatie 

en de topsector water. 
o Waterbewustzijn over wat we doen in de (afval)waterketen en aan waterkwaliteit. 
o Terugkoppeling uit de commissievergadering dd 9 mei: instemming met als belangrijkste 

opmerking het voorstel om per onderwerp 1 commissie trekker te laten zijn, die andere 
commissies om advies vraagt. 

 
 CWS (Watersystemen): 

o De relatie water, landgebruik en ruimtelijke ordening in onder meer een integrale 
gebiedsgerichte aanpak, MIRT, Deltabeslissingen in de Omgevingswet. 

o Blijvende aandacht voor de kennisinfrastructuur, onder meer gericht op innovatie, watereducatie 
en de topsector water. 

o De OESO stelt een nadere oriëntatie voor op de veerkracht van ecosystemen en de wijze 
waarop het ecologisch functioneren in de besluitvorming een plaats kan krijgen. Dit zijn 
onderwerpen die in een oriëntatie op het water system 2030 een plek zouden kunnen krijgen. 

 
 CWK (Waterkeringen): 

o In de naderende Deltabeslissingen rekening houden met het OESO rapport. 
o Terugkoppeling uit de commissievergadering dd 9 mei: akkoord met het voorstel om het 

mee te nemen in de Deltabeslissing. Voor de commissie ligt met name de link bij de 
nieuwe normen en de awareness bij het communiceren over die normen. 

 
 CINTER (Internationaal): 

o Internationaal profileren: Uitventen cijfer 8,5 voor het Nederlandse Watergovernance. 
o Verbinden met Rembrandt Water, Topsector Water, Dutch Water Authorities en buitenlandse 

inzet. 
o Water Governance hoger op mondiale agenda plaatsen.  

 
Ook is, om het rapport te kunnen gebruiken als referentie bij de beleidsontwikkeling bij waterschappen en de 
Unie, een trefwoordenlijst opgesteld die verwijst naar relevante passages in het OESO rapport. 
 
2. Met betrekking tot de eigen beleidsontwikkeling: 
 
De OESO-aanbevelingen kunnen bij de eigen beleidsontwikkeling van HDSR worden betrokken door: 
 Deze mee te nemen bij het opstellen van het nieuwe Waterbeheerplan, bijvoorbeeld door ze een 

uitdrukkelijke plaats te geven in een in het najaar te organiseren tweede "Fort Wierickerschans"-
bijeenkomst voor het AB. 

 Deze mee te nemen in de uitwerking van de Deltabeslissingen (Zoetwater/KWA, Ruimtelijke adaptatie 
en waterveiligheid) in concreet beleid. 

 Deze mee te nemen in de communicatie rondom de Verkiezingen volgend jaar maart (denk ook aan de 
nieuwe publiekscampagne van de UvW inzake ‘Ons Water’, die dit jaar regiogewijs uitgerold gaat 
worden), door deze niet alleen richten op thema verkiezingen maar ook richten op het vergroten van het 
waterbewustzijn onder Nederlanders (‘awareness gap’). 

 Deze mee te nemen in de voorbereiding voor de algehele herziening van de 
kostentoedelingsverordening voor watersysteembeheer in 2016. 

 
 
NB: de reactie van de heer Reerink op het OESO-rapport van 1 april 2014 is aan de Unie van 
Waterschappen gegeven. Er zal schriftelijk op worden geantwoord. 
 


