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De uitvoering van de aanbevelingen moet (voor zover relevant) samen opgaan met 
de grote opgaven waar ons land voor staat. De woningbouwopgave en de 
herinrichting landelijk gebied bieden ook kansen om Nederland beter bestand te 
maken tegen extreme neerslag en andere klimaatextremen. Tegelijkertijd is 
eindadvies echt een beleidsadvies en gaat niet morgen de schop in de grond. 
Bestuurders geven daarbij aan dat dat ook niet kan en dat we dat goed moeten 
uitleggen. Dit wordt in Limburg ook zo aangegeven. 
 
Belangrijkste zorgpunt in deze eindfase is de uitvoeringskracht bij lagere overheden 
en RWS, vanwege ook de andere grote opgaven die op partijen afkomen. Het beeld 
is dat door het inrichten van een gezamenlijke tijdelijke werkorganisatie, bij partijen 
voldoende vertrouwen is ontstaan om volgende week in te stemmen met het 
eindadvies en voortvarend te starten met de uitvoering van de aanbevelingen. Zie 
krachtenveld voor nadere toelichting.   
 
Ad 2: Voorwoord  
In het rapport wordt een voorwoord opgenomen. Het is volgens ons passend dat u 
het voorwoord schrijft.  

- Voordeel: is dat u de focus kunt leggen op belangrijke onderwerpen. Ook is de 
beleidstafel door uw voorganger ingesteld, waarmee u via het voorwoord de 
resultaten ontvangt en de partijen kunt bedanken.  

- Nadeel: is dat het advies met uw voorwoord als een IenW advies kan worden 
gezien, terwijl het advies van alle deelnemers van de beleidstafel is.  

 
Ad 3: Reactie op uw vragen bij de 70%-versie van de beleidstafel: 
- Ten aanzien van de benoemde gevoeligheden rondom de rol- en taakverdeling bij 

bovenregionale stresstesten: u gaf aan dat mensen er bij een volgende clusterbui 
niks aan hebben als ze weten dat dit punt gevoelig ligt. 

Over dit punt is ondertussen een heldere rol- en taakverdeling tussen partijen 
afgesproken: de provincies hebben een coördinerende rol in het proces en de 
waterbeheerders komen vanuit hun expertise tot een dreigingsbeeld. Dit alles onder 
regie van het Rijk. 
 
- U gaf aan dat het eindadvies beleidstafel herkenbaar in de WBS-uitwerkingsbrief 

van januari moet landen.  
In de WBS-brief, die nu klaar ligt om op 25 november uit te gaan, wordt een paar 
keer verwezen naar advies van de beleidstafel. Daarnaast speelt dat de beleidstafel 
ook niet-ruimtelijke onderwerpen betreft. 
 
- U gaf aan dat het eindadvies stroperig overkomt en dat we snel aan de slag 

moeten. Ook stelt u een quickscan voor om in korte tijd tot maatregelen te 
komen.  

De managementsamenvatting is actiegerichter gemaakt door ook de maatregelen 
(verkort) op te nemen (stonden eerst in de bijlage). Verder: in het voorliggende 
advies is opgenomen dat een quickscan moet worden uitgevoerd waarin op basis van 
bestaande informatie een eerste beeld van knelpunten wordt verkregen. Dit zal geen 
landsdekkend beeld zijn, maar informatie bevatten van regio’s die al vergelijkbare 
analyses hebben gedaan. Op basis van deze informatie kunnen no-regret 
maatregelen worden geïdentificeerd. We snappen uw wens om ook daadwerkelijk 
snel tot fysieke maatregelen te komen. Gelukkig zijn er de afgelopen jaren al veel 
maatregelen genomen om ons tegen grote hoeveelheden neerslag te beschermen, 
zeker door de waterschappen. In het hele land zijn piekbergingen aangelegd, zoals 
bijv. in de Driemanspolder bij Zoetermeer, bij Den Bosch etc. In Zuid-Limburg liggen 
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Toelichting 
De beleidstafel is ingesteld na de ramp in Limburg in 2021 voor een periode van één 
jaar. Het doel van de beleidstafel is om te leren van de opgetreden situatie in 
Limburg om in heel Nederland beter voorbereid te zijn op de gevolgen van een 
periode van extreme neerslag. De beleidstafel zal na het uitbrengen van het 
eindadvies wordt opgeheven. In het eindadvies staan 21 aanbevelingen die in 
bestaande programma’s en organisaties landen. 
 
7-puntenplan 
Bestuurders hebben op 2 november aangeven naar voorbeeld van Vlaanderen een 
soort 10-puntenplan te willen als hoofdboodschap van de beleidstafel. Onderstaand 
het 7-puntenplan zoals dat nu met partners is opgesteld en dat volgende week 
voorligt aan de beleidstafel. Dit 7-puntenplan geeft de hoofdlijn van het advies weer. 
___________________________________________________________________ 
Extreme neerslag zal door klimaatverandering vaker voorkomen. Schade zal niet 
altijd voorkomen kunnen worden. Daarom moeten we ons als Nederland goed 
voorbereiden om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Daar hebben we 
iedereen - overheden, burgers en bedrijven – bij nodig. Met behulp van de volgende 
7 punten wordt Nederland beter voorbereid:  
 
1. Iedereen waterbewust en zelfredzaam  

door gerichte aanpak voor waterbewustzijn 
 
2. Sturing op het gehele stroomgebied  

met een betere sponswerking, meer ruimte voor en risicogerichte sturing op het 
regionale watersysteem dat doorwerkt in de ruimtelijke inrichting en aansluit op 
hoofdwatersysteem;  
 

3. Aanvullende aanpak voor bescherming tegen extreme wateroverlast  
een extreme bui als Limburg 2021 valt altijd buiten een norm, maar maatregelen 
kunnen toch de gevolgen beperken.  
 

4. Voorbereiden op een crisis  
de mogelijke omvang van extreme neerslag wordt meegenomen in 
crisisbeheersing.  
 

5. Klimaatrobuust herstel van schade  
Als er toch schade is wordt deze klimaatrobuust herstelt. 
 

6. Samenwerking met buurlanden op alle grensoverschrijdende wateren 
water houdt zich niet aan grenzen, daarom ook voor het regionale watersysteem, 
data-uitwisseling en een gezamenlijke gebiedsvisie. 
 

7. Samen slim en integraal uitvoeren en kennis opbouwen  
Om tijdig voorbereid te zijn op wat komen gaat. 

Politieke context 
De wateroverlast in Limburg heeft veel politieke aandacht gekregen, met name de 
schade-afhandeling is de laatste tijd nog in het nieuws. De schade-afhandeling valt 
onder de verantwoordelijkheid van de Minister van JenV. De beleidstafel adviseert 
om te verkennen of het stelsel van verzekeringen en tegemoetkomingen (Wet 
tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)) volstaat of aangepast moet worden. Hier 
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is samen met het Ministerie van Financiën en het Ministerie van JenV ondertussen 
een start mee gemaakt. 

Financiële/juridische overwegingen 
De beleidstafel gaat niet over financiering. Het is echter duidelijk is dat er veel 
opgaven op de provincies en gemeenten afkomen zoals NPLG, woningbouwopgave, 
Water en Bodem Sturend en ook een aantal aanbevelingen uit de beleidstafel. Met 
het inrichten van een werkorganisatie is voldoende vertrouwen bij partijen om tot 
uitvoering te gaan komen. Dit laat onverlet dat in de toekomst additionele 
financiering benodigd is. Dit wordt geagendeerd in het rapport als opmaat naar een 
volgend coalitie-akkoord. 
 
Er zijn een aantal aanbevelingen waarin juridische verankering of verandering wordt 
geadviseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aanpassen van het bouwbesluit t.b.v. 
klimaatadaptief bouwen/herstel en het actualiseren van de Beleidsregels grote 
rivieren (Bgr).  
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Als het gevoelig ligt, soit, maar dan moeten we het niet bij die constatering laten en de gevoeligheden doorbreken. 
Mensen in het land hebben er bij een volgende waterclusterbom niets aan als ze natte voeten hebben omdat 
gevolgbeperkende  maatregelen gevoelig lagen….
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Eindadvies komt dit najaar, de aanbevelingen moeten daarom ook herkenbaar landen in WBS-uitwerkingsbrief in januari. 







Pagina: 12
Nummer: 1 Auteur: Harbers, Mark Datum: 16-10-2022 13:39:08 +02'00'
De adviezen/acties zoals beschreven in deze management samenvatting komen stroperig over. Wie doet wat en wanneer 
wordt niet duidelijk, veel zaken worden weggezet in de toch al ingewikkelde governance van het hele waterdomein. 
Maar de kern is en blijft: de waterclusterbom in Limburg e.o. kwam vorig jaar als een verrassing maar kan zich op elk 
moment in heel NL opnieuw voordoen. Dus momentum benutten en concrete acties ook voor de korte termijn benutten. 
Met name: snel inzicht krijgen in risico’s in NL en hoe dan te handelen; snel in overleg met buurlanden over 
grensoverschrijdende informatie uitwisseling en samenwerking; snel aan de slag om de nieuwe laag van waterbewstzijn te 
vergroten.
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In navolging van SG, richten op hands on aanpak: 1.Morgen kan er weer zo’n bui vallen. Waar in NL geeft dit de grootste 
problemen (graag snelle analyse, max. 3 maanden op expert-basis) en hoe kunnen we de kwetsbaarheid daar dan in 1 jaar 
verminderen? Gewoon een concreet programma en aan de slag. 
2. Het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking, maar dan op precies dezelfde wijze als onder 1. is 
voorgesteld (grootste urgentie/concreet programma). Er is nu immers momentum.
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Dan doen we stresstesten en dan gaan ze naar een risico-dialoog? Klinkt stroperig.




