
 

 

  

 

 
 
 
 
Aan Minister 

 

TER BESLISSING 

 
Datum 
13 maart 2023 
 

Onze referentie 
IENW/BSK-2023/62135 
 

Opgesteld door 
Bestuurskern 
Dir.Waterveiligheid, Rivieren 
en Zee 
Waterveiligheid 
 

Beslistermijn 
17 maart 2023 
 

Bijlage(n) 
1 

Pagina 1 van 3  

 
Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg n.a.v. advies 
Beleidstafel wateroverlast en hoogwater 

 

Aanleiding 
Op 19 december is het advies van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater 
naar de Tweede Kamer gestuurd. De Kamer heeft via een schriftelijk overleg 
vragen gesteld over het advies en de opvolging daarvan. Met deze nota leggen we 
de antwoorden van het schriftelijk overleg aan u voor.  

Geadviseerd besluit        
In te stemmen met de beantwoording van het schriftelijk overleg.  

Kernpunten 
In het schriftelijk overleg vragen partijen om een nadere duiding van het advies 
t.a.v. het bestaande beleid en om concretisering van aanbevelingen, zoals 
waterbewustzijn (o.a. waterlabel), crisisvoorbereiding en normering 
wateroverlast. Ook worden verduidelijkende vragen gesteld over de 
uitvoerbaarheid van de opvolging van de aanbevelingen en de samenwerking met 
andere partijen.   
 
In de beantwoording wordt aangegeven dat de overstromingen in Limburg hebben 
laten zien dat Nederland zich op extremere scenario’s moet voorbereiden dan tot 
nu toe aangenomen. Door klimaatverandering wordt extreme neerslag extremer 
en zal dit vaker voorkomen. De adviezen van de beleidstafel geven richting aan 
deze voorbereiding.  
 
In de beleidstafel is door de uitvoerende organisaties (o.a. IPO, VNG, UvW) 
aangegeven dat het advies van de beleidstafel inhoudelijk wordt ondersteund, 
maar dat er schaarste is in beschikbare capaciteit voor de uitwerking. Daarom is 
door de beleidstafel een prioritering aangebracht in het advies. De onderwerpen 
waar op korte termijn een impuls nodig is door middel van (aanvullend) beleid 
worden als eerste opgepakt. Dan gaat het om waterbewustzijn, bovenregionale 
stresstesten en de grensoverschrijdende stresstesten. Over de opvolging van de 
overige aanbevelingen is goed overleg met de partners zoals provincies, 
gemeenten en waterschappen. De stand van zaken zal voorafgaand aan het 
commissiedebat van 7 juni met de Kamer worden gedeeld.  

Krachtenveld 
- De VVD geeft aan het belangrijk te vinden om de kennis over de effecten 

van extreme neerslag en het waterbewustzijn te vergroten. Daarnaast 
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heeft VVD vragen over de mogelijk financiële gevolgen van een waterlabel 
en of de buurlanden ook bereid zijn mee te betalen aan mogelijke 
projecten.  

- D66 leest een ‘mooi, compleet adviesstuk’, in de vragen legt D66 een 
relatie tussen klimaatadaptatie en klimaatmitigatie en de extra inzet die 
hiervoor nodig wordt geacht. Daarbij vraagt D66 ook naar bijvoorbeeld 
het ruimtelijke beleid met o.a. een klimaatrobuuste inrichting en het 
beleid van de minister van VRO.  

- GroenLinks kan zich grotendeels vinden in het advies. GroenLinks vraagt 
of klimaatadaptatie niet een meer sturende doorwerking moet hebben in 
het ruimtelijke domein, omdat daar nog winst te halen is.   

- De ChristenUnie herkent de conclusie dat schade in de toekomst niet altijd 
te voorkomen is. De ChristenUnie vraagt hoe de minister ervoor gaat 
zorgen dat de ambitie gerealiseerd kan worden en wat de relatie is met 
het bestaande beleid.  

- JA21 geeft aan een ‘goed betaalbaar klimaatadaptatiebeleid met 
draagvlak verstandiger te vinden dan vergeefse pogingen om klimaat naar 
onze hand te zetten’. Ze vragen naar de doorwerking van de adviezen op 
bestaande plannen, zoals de woningbouwopgave.  

- De BBB vraagt wat de gevolgen van het advies voor de burgers als het 
gaat om zelfredzaamheid (en de verantwoordelijkheid van de overheid), 
een waterlabel en klimaatrobuust herstel.  

- Zowel de VVD, D66 als de ChristenUnie hebben vragen en zorgen over 
benodigde uitvoeringscapaciteit bij alle partijen.  

Toelichting 
- Er wordt samen met de partners van de beleidstafel, waaronder IPO, VNG 

en de UvW, gewerkt om opvolging van de aanbevelingen verder vorm te 
geven.  

- Het advies van de beleidstafel gaat deels over andere niet ruimte-
gerelateerde onderwerpen (o.a. over breed in de samenleving investeren 
in waterbewustzijn en klimaatrobuust herstel) en kent specifieke acties als 
een nadere verkenning naar een waterlabel, het risico-gestuurd maken 
van de normering wateroverlast en een verkenning naar een normering 
van gevolgbeperking. 

- Voor de opvolging van het advies is o.a. de quick-scan gestart waarmee 
voor heel Nederland wordt geïnventariseerd welke informatie al bestaat, 
vooruitlopend op de bovenregionale stresstesten. Deze quick-scan zal dit 
voorjaar afgerond worden.  

- In het Bestuurlijk Overleg Water zal de opvolging van het advies 
gemonitord worden. 

Politieke context 
Het advies van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater is ook geagendeerd 
voor het notaoverleg Water en Bodem sturend van 27 maart en het 
Commissiedebat van 7 juni.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Brief Tweede Kamer schriftelijk 
overleg Beleidstafel 
wateroverlast en hoogwater 

In de brief is de beantwoording 
van de schriftelijke vragen van 
de Tweede Kamer 
opgenomen.   

 
Leeswijzer bij onderliggende beslisnota’s 
Niet van toepassing.  
 
 


