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HOOFDSTUK 1.  

Inleiding 

Achtergrond 

Na het hoogwater in Limburg en Noord-Brabant in de zomer van 2021 is de Beleidstafel Waterlast en 

Hoogwater (hierna: de Beleidstafel) opgericht. Deze Beleidstafel is ingesteld door de minister van 

Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met andere departementen, de koepelorganisaties en 

regionale partijen uit Limburg, om inzicht te krijgen en te leren van de extreme wateroverlast en het hoge 

water in Limburg in de zomer van 2021. Het eerste advies is in februari 2022 gepubliceerd. In het vierde 

kwartaal van 2022 zal de Beleidstafel haar tweede advies (tevens eindadvies) uitbrengen.  

De drie koepelorganisaties, het IPO, de VNG en de UvW, hebben het ministerie verzocht om een toets van 

de uitvoerbaarheid van de aanbevelingen uit het eindadvies van de Beleidstafel. Het ministerie van IenW 

heeft in navolging daarop Berenschot gevraagd om een uitvoeringsscan uit laten voeren. Deze zal in het 

directeurenoverleg van de Beleidstafel worden besproken en wordt gebruikt om de aanbevelingen aan te 

scherpen richting de 95%-versie van het eindrapport van de Beleidstafel.   

Het doorlopen proces 

De methodiek voor deze uitvoeringsscan is voorbereid in afstemming met de koepels en IenW. In drie 

fysieke werksessies (een met gemeenten, een met provincies en een met waterschappen) is de 

uitvoerbaarheid van de aanbevelingen in beeld gebracht. Bij deze sessies waren elf gemeenten, zes 

provincies en zestien waterschappen vertegenwoordigd. Er is gekeken naar de duidelijkheid van de scope, 

de consequenties voor de specifieke actiehouder, of het een bestaande of nieuwe taak betreft, of de 

beoogde termijn haalbaar lijkt, wat randvoorwaarden zijn voor een goede uitvoering en wat risico’s zijn 

bij die specifieke aanbeveling. In de sessies is alleen gekeken naar aanbevelingen die voor dat type 

medeoverheid relevant zijn (omdat zij als actiehouder zijn aangemerkt of zelf betrokken willen worden). 

De werksessies vonden plaats tussen 20 en 27 september. Centraal in de sessies stond de 70%-versie van 

het eindadvies van de Beleidstafel dat op 15 september 2022 is gepubliceerd. De inbreng uit de sessies is 

verwerkt tot een conceptrapportage van de uitvoeringsscan die voor schriftelijke reacties met de koepels 

en medeoverheden gedeeld. Die schriftelijke reacties zijn verwerkt in deze voorliggende eindrapportage, 

die op 14 oktober naar de betrokken partijen is verstuurd. Bijlage I toont de medeoverheden die in de 

sessies vertegenwoordigd waren, en bijlage II toont de medeoverheden die schriftelijk hebben gereageerd 

op het concept. 

Status 

Het hanteren van de 70%-versie voor de uitvoeringsscan was een bewuste keuze: weliswaar zijn in die 

versie de aanbevelingen nog niet uitgewerkt tot op het niveau van concrete maatregelen maar er is wel 

nog ruimte om uitkomsten uit de uitvoeringsscan mee te nemen naar het definitieve adviesrapport van de 

Beleidstafel. Deze uitvoeringsscan dient dan ook niet te worden verward met een uitvoeringstoets, die een 

hoger detailniveau kent maar pas later in het proces kan worden uitgevoerd. 

Indien in deze rapportage wordt gesproken over “de waterschappen”/”de provincies”/”de gemeenten”, 

worden daarmee de deelnemende overheden aan deze uitvoeringsscan bedoeld. De sessies zijn gehouden 

met ambtelijke inbreng vanuit de koepelorganisaties en deelnemende medeoverheden. Hiermee zijn zij 

expliciet niet bestuurlijk afgestemd en geen volledig representatief en afgestemd oordeel. Oordelen over 
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de aanbevelingen zijn enkel gericht op de uitvoerbaarheid, waarbij soms nog verduidelijking in de 

omschrijving van de aanbeveling verlangd wordt om die uitvoerbaarheid te kunnen inschatten.  

In sommige gevallen gaan aanbevelingen om verkenningen of onderzoeken waarbij op voorhand nog niet 

het precieze resultaat of vervolg bekend is. In die gevallen is de uiteindelijke impact op de 

uitvoeringspraktijk dan ook nog niet te bepalen. 

Leeswijzer 

In deze rapportage zijn de resultaten uit de werksessies verwerkt. Per aanbeveling is, voor zover relevant, 

aangegeven hoe de verschillende type medeoverheden de duidelijkheid en de uitvoerbaarheid 

beoordelen. De randvoorwaarden en risico’s worden overkoepelend opgesomd. 

Hoofdstuk twee bevat algemene bevindingen en een overzicht van de conclusies uit de sessies voor de 

uitvoeringsscan. Hoofdstuk drie bevat een uitgebreidere onderbouwing per aanbeveling. Slechts de 

aanbevelingen die zijn behandeld in de sessies, en dus van toepassing zijn op een of meerdere van de 

betreffende gremia, komen aan bod.  
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HOOFDSTUK 2.  

Algemene bevindingen 

en samenvatting 

In korte tijd is de 70%-versie van het eindadvies opgeleverd en zijn werksessies gehouden met 

waterschappen, gemeenten en provincies. Wat opviel is dat er veel waardering is voor deze stap van VNG, 

IPO, UvW en IenW om stil te staan bij de uitvoerbaarheid van de aanbevelingen van de Beleidstafel. 

Bovendien wordt de algemene boodschap van de Beleidstafel herkend, waarbij waterbewustzijn en 

gevolgbeperking twee belangrijke thema’s zijn waar extra aandacht voor nodig is. Deelnemers zien over 

het algemeen de meerwaarde van de aanbevelingen en voelen urgentie om ermee aan de slag te gaan. 

Daarbij verschilt de urgentie in sommige gevallen per gebied of (type) medeoverheid.  

Deelnemers geven daarnaast aan dat voor een belangrijk deel van de aanbevelingen in het eindadvies de 

scope en de precieze rol van medeoverheden nog onduidelijk zijn. Dat maakt het vellen van een 

eindoordeel over de uitvoerbaarheid van de aanbevelingen in dit stadium lastiger. In de sessies is daarom 

ook verkend wat medeoverheden nodig hebben om de uitvoerbaarheid beter te kunnen inschatten, welke 

randvoorwaarden zij nodig hebben voor de uitvoering en welke risico’s zij daarvoor zien.  

Een belangrijk overkoepelend inzicht is dat er behoefte is aan expliciete en eenduidige definities in het 

eindadvies voor belangrijke begrippen, waaronder klimaatadaptatie, sponswerking, risicogericht, 

gevolgbeperking, en scherp onderscheid in de tekst tussen hoofdwatersysteem en regionaal 

watersysteem. Uit de gesprekken is gebleken dat deze begrippen verschillend geïnterpreteerd worden. De 

meeste aanbevelingen vergen daarnaast samenwerking tussen verschillende (bestuurlijke) partijen. 

Medeoverheden verlangen een scherpere afbakening van rollen en verantwoordelijkheden en vragen 

aandacht voor de tijd en capaciteit die nodig is voor het opbouwen en onderhouden van 

(interbestuurlijke) samenwerking. 

Deelnemers van alle drie de sessies gaven bovendien aan dat de uitvoerbaarheid lastig per aanbeveling te 

bepalen is omdat er onderlinge samenhang en afhankelijkheden zijn. Zo zijn sommige aanbevelingen voor 

hen wel uitvoerbaar maar is dat altijd onder voorwaarde dat dat ook voor de andere actiehouders geldt. 

Daarnaast zijn veel van de uitvoeringstermijnen gericht op (eind) 2023. Individueel zijn die acties wellicht 

haalbaar maar het totaal is dat niet, of in ieder geval niet met de huidige capaciteit en financiën. Met name 

de inhoudelijke kennis is een aandachtspunt voor de capaciteit. Er is daarom behoefte aan prioritering 

tussen de aanbevelingen. Dit kan door de aanbevelingen onderling te prioriteren maar in sommige 

gevallen, bijvoorbeeld stresstesten, kan ook naar gebied geprioriteerd worden. Vervolgens is er behoefte 

aan aangepaste planningen op basis van die prioritering. Het gesprek daarover zou in de nog volgende 

directeuren- en bestuurlijke overleggen gevoerd kunnen worden. 



 

 

 

Uitvoeringsscan eindadvies Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater 7/22 

HOOFDSTUK 3.  

Onderbouwing 

3.1 Waterbewustzijn, zelfredzaamheid en klimaatadaptief handelen 

Aanbeveling 1 - Stel een landelijke toolbox als input voor lokale en regionale invulling 

van communicatie via de kanalen en achterbannen van Ons Water, Samen 

Klimaatbestendig en Climate Adaption Services (CAS). 

De gemeenten vinden de aanbeveling op hoofdlijnen duidelijk omschreven en hebben op onderdelen 

behoefte aan specificering: ze missen nog een duidelijke beschrijving van het doel en hoe de aanbeveling 

zich verhoudt tot de bestaande communicatielijnen voor klimaatadaptatie. We hen betreft vergt het 

verhogen van waterbewustzijn aandacht en inzet op communicatie en moet het niet bij een eenmalige 

impuls blijven. Daarbij is er behoefte aan een landelijke communicatieboodschap en een vertaling van de 

toolbox naar lokaal maatwerk.  

De aanbeveling gaat om een aanvulling op het bestaande takenpakket van gemeenten en heeft een 

haalbare uitvoeringstermijn. Omdat er nog vragen zijn over de precieze scope is het echter lastig te 

beoordelen wat de consequenties voor de uitvoeringsorganisatie zijn. Ook is nog niet duidelijk hoeveel 

vrijheid zij houden om zelf te bepalen naar welke doelgroepen zij communiceren, wat impact heeft op de 

uitvoerbaarheid. 

Veel provincies zien geen rol voor zichzelf, ook niet in de uitvoering. Zij benadrukken het belang van een 

eenduidig overheidsportaal voor informatievoorziening aan burgers en organisaties en geven aan daar 

wel naar door te kunnen verwijzen. Aan de andere kant zien sommige provincies wel een rol rondom de 

informatievoorziening rondom overstromingen, mede omdat de provincies al de Landelijke Database 

Overstromingen (LDO) en de website www.risicokaart.nl beheren. Ook zijn de provincies de initiërende 

partij in de nieuw op te zetten landelijke Voorziening Overstromingen (LVO). Er wordt belang aan gehecht 

dat de uitvoering van deze aanbeveling daarop aansluit en dat gebruik wordt gemaakt van de nieuwe 

LVO-organisatie, waar alle landelijke partijen in samenwerken. 

De waterschappen hebben behoefte aan een verduidelijking van de term ‘toolbox’, ook om de precieze 

consequenties voor de uitvoering te beoordelen. Openstaande vraag is daarnaast of de aanbeveling gericht 

is op crisis of op preventie.  

Randvoorwaarden: 

• Een heldere landelijke kernboodschap vanuit Rijk en Veiligheidsregio’s.  

• Een duidelijke rolafbakening tussen waterschappen en gemeenten. 

• Het betrekken van communicatiemedewerkers van gemeenten en werkregio’s. 
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• Er kan worden voortgebouwd op wat er al ligt aan communicatieboodschappen en -middelen. 

Een belangrijke stap is om eerst te inventariseren waar de DPRA Werkregio’s staan in hun 

communicatie. Daarbij is afstemming van communicatie-inspanningen van verschillende partijen 

nodig om tegenstrijdige berichtgeving te voorkomen.   

• Communicatie dient niet alleen op risico’s gericht te zijn maar ook handelingsperspectieven mee 

te geven. 

Risico’s: 

• Op dit onderdeel worden vaak communicatiemedewerkers door werkregio’s ingehuurd, omdat er 

bij zowel gemeenten als waterschappen geen formatie beschikbaar is of er geen prioriteit aan 

wordt gegeven. 

Aanbeveling 2 - Start samen met brancheorganisaties een pilot onder ondernemers die 

de voortrekkers zijn binnen de branche.  

De aanbeveling is beknopt omschreven en gemeenten hebben behoefte aan nadere verduidelijking van het 

doel en de scope (over om wat voor type voortrekkers het gaat en of het ook over klimaatadaptatie gaat). 

Gemeenten ervaren in verschillende mate urgentie bij de aanbeveling. Sommige gemeenten zien hier 

grote kansen voor uitvoering van deze aanbeveling, bijvoorbeeld omdat er veel glastuinbouw plaatsvindt, 

en/of doen dit (deels) al. Bij andere gemeenten heeft het juist lage prioriteit. De haalbaarheid van de 

aanbeveling staat of valt bij de prioriteit die het krijgt.  

Gemeenten zien graag een specificering van aan welke branches gedacht wordt, dat zou de aanbeveling 

voor hen concreter maken. Voorgesteld wordt om niet alleen brancheorganisaties maar ook (beheerders 

van) bedrijventerreinen mee te nemen in de aanpak. Ook wordt de suggestie gedaan om – wanneer 

ondernemers worden betrokken – niet alleen het onderwerp klimaatadaptatie centraal te stellen maar het 

integraal met de energietransitie en circulaire economie te doen. 

Randvoorwaarden: 

• Commitment en capaciteit van private partners en voldoende tijd om een goede samenwerking 

op te bouwen. 

Aanbeveling 3 - Voer een verkenning uit naar de invoering van een Klimaatlabel en/of 

Waterparagraaf. Dit vergroot het bewustzijn en geeft handelingsperspectief rond 

klimaatextremen bij de (ver)koop van woningen.  

Gemeenten beschouwen deze aanbeveling, om een verkenning uit te voeren, als uitvoerbaar. De 

uitvoeringstermijn vinden zij krap, echter geven ze daarbij aan dat verzekeraars al bezig zijn met 

dergelijke klimaatlabels en dat het zaak is om als overheden grip te houden op die ontwikkeling. 

Gemeenten zien bij deze aanbeveling ook een rol voor zichzelf. Voor een betrouwbaar klimaatlabel moet 

niet alleen naar de kavel van een huis gekeken worden maar moet ook de inrichting van de openbare 

ruimte en het functioneren van riolering en drainage worden meegenomen. Daaruit volgt dat gemeenten 

ook moeten worden mee genomen. Daarnaast stellen ze voor om private partijen als banken en 

makelaars/taxateurs te betrekken. 
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Risico’s: 

• Gemeenten zien risico’s voor de eventuele uitvoering van een klimaatlabel en/of waterparagraaf, 

die in de verkenning moeten worden onderzocht. Zo kan een (negatief) label grote gevolgen 

hebben voor huizenprijzen en dus voor huizeneigenaren. Gemeenten verwachten daardoor veel 

discussies over de betrouwbaarheid van de labels, wat hen veel capaciteit kan kosten. 

Aanbeveling 4 - Geef meer prioriteit aan waterbewustzijn in zowel formele als informele 

educatie. 

De provincies vinden het een duidelijke en haalbare aanbeveling, hoewel zij zich afvragen wat hun eigen 

rol erbij is. Zij zien het als taak voor IenW/DGWB (trekker van de aanbeveling) om de educatie voor 

waterbewustzijn meer te structureren. 

De waterschappen vinden het een duidelijke, uitvoerbare en haalbare aanbeveling. Ook waarderen ze de 

positieve insteek ervan. De algemene druk op het onderwijs, en drukte in het curriculum, wordt als risico 

gezien. Andersom geredeneerd zien waterschappen kansen om het onderwijs hierin te ondersteunen met 

gastdocenten en/of serious gaming. Dat kost dan uiteraard wel capaciteit. Voor de deelaanbeveling over 

groenblauwe schoolpleinen is nog onduidelijk hoe en door wie dat gefinancierd dient te worden. 

Groenblauwe schoolpleinen worden wel als belangrijke maatregel gezien om waterbewustzijn te 

vergroten. Door kinderen al jong te betrekken, kan een levenslang rendement op het gebied van 

bewustwording behaald worden.  

Randvoorwaarden: 

• Een uniforme regeling voor financiering van aanleg van groenblauwe schoolpleinen. Als 

voorbeelden worden de regeling Groene Schoolpleinen Noord-Brabant en de Amsterdamse 

Impuls Schoolpleinen genoemd.  

• Voorbeelden van succesvolle groenblauwe schoolpleinen zijn nodig. 

• Capaciteit voor vakdocenten of gastdocenten. 

Aanbeveling 5 - Intensiveer de communicatie en voorlichting richting gebruikers van 

buitendijkse gebieden. 

Riviergemeenten zijn de primaire actiehouder voor deze aanbeveling. Wegens beperkte 

vertegenwoordiging van riviergemeenten in de werksessie kan er echter geen inschatting van de 

uitvoerbaarheid voor hen worden gegeven. 

Provincies zien dit primair als taak voor Rijkswaterstaat en mogelijk ook voor de waterschappen. Binnen 

de huidige beschrijving van de aanbeveling zien zij geen rol voor zichzelf. Provincie Noord-Holland ziet 

wel buitendijks een belang voor de provincie. Omdat in het concept ‘water en bodem sturend’ (WBS) 
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buitendijks wordt genoemd als een structurele keuze, wordt er een rol voor de provincie gezien om beleid 

te maken en eventueel op te nemen in de verordening.  

Waterschappen geven aan dat het een duidelijke aanbeveling is die weliswaar een aanvulling op 

bestaande taken is maar goed uitvoerbaar. Echter lijkt de uitvoeringstermijn hen te kort.  

Randvoorwaarden: 

• Genoeg inhoudelijke ‘waterkennis’ bij communicatie over buitendijkse gebieden.  

• Regelgeving en handelen moeten consequent zijn met communicatie en voorlichting. 

• Communicatie en voorlichting moeten concrete handelingsperspectieven bieden voor de 

doelgroep.  

• De communicatie en voorlichting richting gebruikers van buitendijkse gebieden vergt structurele 

aandacht. 

3.2 Preventie – beperken van de kans op wateroverlast en 

overstroming  

Aanbeveling 6 - Versterk de sponswerking van het landschap 

In algemene zin zijn er veel reacties op de in de aanbeveling gehanteerde begrippen. De 

provinciedeelnemers spreken liever over het vasthouden van water in plaats van ‘sponswerking’. 

Gemeenten hebben behoefte aan heldere definities, waarbij specifiek het onderscheid tussen 

sponswerking en calamiteitenberging duidelijk wordt gemaakt. 

Zoals hierboven beschreven missen gemeentemedewerkers nog definities van kernbegrippen als 

sponswerking en calamiteitenberging. Daardoor is de precieze scope van de aanbeveling voor hen nog 

onduidelijk, wat het oordelen over de uitvoerbaarheid lastig maakt. Het wordt wel als een logische 

klimaatadaptatiemaatregel gezien. De uitwerking is onder andere afhankelijk van de landelijke maatlat en 

implementatie van die maatlat. Onduidelijk is nog welke vrijheid medeoverheden krijgen om van de 

landelijke maatlat af te wijken.  

In sommige gemeenten lopen al soortgelijke initiatieven als deze aanbeveling. Voor gemeenten die nog 

moeten starten wordt de uitvoeringstermijn als erg ambitieus gezien. Gemeenten wensen bovendien 

inzicht in de financiële consequenties van de aanbeveling. Er wordt een centrale rol voor het NPLG gezien 

en gemeenten willen zelf ook daarbij betrokken zijn. Daarnaast wordt opgeroepen om ook de 

mogelijkheden in stedelijk gebied te benutten, wat dan weer niet onder het NPLG valt.  

De provincies vinden het, los van het begrip sponswerking, een helder omschreven aanbeveling. De 

consequenties voor de uitvoeringspraktijk zijn nog lastig in te schatten. Die hangen onder meer af van de 

reikwijdte van de kaders die voortkomen uit ‘water en bodem sturend’. De uitvoeringstermijn voor 

subaanbevelingen B) en D) achten zij onhaalbaar. De termijnen lopen daarnaast parallel met andere 

processen, zoals water en bodem sturend, het NPLG en de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied. 

Provincies stellen voor de termijnen waar mogelijk op elkaar af te stemmen. 
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Deelnemers van de waterschappen vinden het lastig de uitvoerbaarheid te beoordelen omdat het hen nog 

onduidelijk is voor welke gebieden de aanbeveling geldt. Duidelijk is dat het hoe dan ook aanvullende 

ambtelijke capaciteit vergt, alsook een rol voor bestuurders. De uitvoeringstermijn wordt als onhaalbaar 

gezien, een prioritering in gebieden zou de waterschappen helpen. Op het gebied van de sponswerking 

zijn er veel verschillende interpretaties, het is daarom belangrijk een expliciete en eenduidige definitie 

hiervan te hanteren.  

Randvoorwaarden: 

• Duidelijke doelen en heldere rolverdeling tussen betrokken partijen. 

• Een gedifferentieerde aanpak is nodig, met focus op kwetsbare gebieden en oog voor verschillen 

per gebied (bijvoorbeeld bodemtype). 

• Aansluiting met bestaande regionale gremia en initiatieven, zoals het Zuid-Hollandse Convenant 

Klimaatadaptief Bouwen. 

• Een inhoudelijk landelijk kader is nodig, nu wordt alleen verwezen naar het NPLG en bodem en 

water sturend. 

• Het aanpassen van verordeningen vergt politieke besluitvorming. 

Risico’s: 

• Er worden veel taken/opgaven bij het NPLG belegd. Hierdoor kan deze aanbeveling 

ondersneeuwen of weggeprioriteerd worden. 

• Versterken van de sponswerking van het landschap heeft ook gevolgen voor andere ruimtelijke 

functies.  

• Er zijn keuzes nodig voor welke functies waar gefaciliteerd worden. Onduidelijk is wie die keuzes 

moet maken. 

Aanbeveling 7 - Verbreed de aanpak van normering wateroverlast naar een meer 

risicogerichte benadering 

Gemeenten wijzen erop dat zij niet een van de actiehouders zijn maar dat in de beschrijving van de 

aanbeveling wel staat dat zij een rol hebben in de uitvoering van de praktijkcases risicogerichte 

benadering. Zij hebben behoefte aan een verduidelijking van die rol, omdat nu nog niet duidelijk is wat de 

impact daarvan zal zijn op hun uitvoeringsorganisatie. 

Voor provincies is dit een nieuwe taak. Zij vinden het een helder omschreven aanbeveling. Echter willen 

zij graag meer duidelijkheid over hoe het gebiedsproces moet worden doorlopen om de consequenties 

voor de uitvoeringspraktijk goed te kunnen inschatten. De haalbaarheid van de uitvoeringstermijn hangt 

sterk af van de doorlooptijd van de onderzoeken. Ook stellen provincies voor om het vervolg op de 

onderzoeken in nauwe samenhang met de waterschappen uit te voeren, om de haalbaarheid te vergroten.   
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Deelnemers van de waterschappen vinden het positief dat de tijd wordt genomen voor ontwikkeling van 

de normering en achten de uitvoeringstermijn haalbaar. Wat een aantal van hen betreft wordt de 

normering verbreedt van de huidige focus op het watersysteem naar de bredere ruimtelijke ontwikkeling. 

Het in de aanbeveling beschreven proces is duidelijk. De consequenties voor de uitvoeringspraktijk van 

waterschappen zullen echter pas duidelijk worden na de inhoudelijke uitwerking die nog volgt. Een 

waterschap geeft mee Rijkswaterstaat mede-eigenaar van de verbrede normering te willen maken. 

Randvoorwaarden: 

• Een landelijke uitspraak over wat een acceptabel risico is. 

• Een heldere rol- en taakverdeling tussen actiehouders. 

• Inhoudelijke samenhang met aanbevelingen 6 en 12. 

• Het aanpassen van een verordening vergt politieke besluitvorming, wat in de planning moet 

worden meegenomen. 

• Er moet aandacht zijn voor het ‘taalverschil’ tussen hydrologen en planologen. 

• Een andere invulling van verbreding en risicobenadering is het nemen van normen als 

vertrekpunt voor een dialoog, in plaats van als einddoel. De normen gelden dan als vertrekpunt 

voor discussie over wel of geen maatregelen tegen wateroverlast. 

• Er wordt vanuit de provincies gevraagd om de NWB-normering (Nationaal Bestuursakkoord 

water) in stand te houden en daarbij ruimte te bieden voor maatwerk.  

Risico’s: 

• De komende jaren worden nieuwe stresstesten en watersysteemanalyses uitgevoerd. Het is 

belangrijk dat die nieuwe normering daar goed op aansluit.   

• Er kan tegenstelling ontstaan tussen wat nodig is voor bodemdaling, wateroverlast en 

drinkwater. 

• Het verbreden naar een risicogerichte benadering betekent een uitgebreidere en bredere analyse, 

bijvoorbeeld van de ruimtelijke ontwikkelingen. Dit maakt de processen (aanzienlijk) complexer 

en vraagt om meer capaciteit en expertise. 

Aanbeveling 8 - Benut kansen integrale aanpak rivierverruiming en dijkversterking 

De beschrijving van aanbeveling 8 is beknopt, waterschappen geven aan een aantal zaken daarin te 

missen. Zo is de onderliggende analyse, het ‘waarom’, nu niet uitgewerkt. Daarnaast zien de 

waterschappen sterke raakvlakken met wat er gedaan wordt binnen het Programma Integraal 

Riviermanagement (IRM) maar zij missen dit in de beschrijving van de aanbeveling. Het is daarom voor 

waterschappen lastig om de uitvoerbaarheid in te schatten. 

Randvoorwaarden: 

• Een van de provincies geeft aan hier een rol voor gemeenten en provincies te missen, vanwege 

hun taken verantwoordelijkheden op het gebied van de ruimtelijke ordening en het beoordelen 

van dijkversterkingsprojecten op onder andere de brede ruimtelijke inpassing, ruimtelijke 

kwaliteit en multifunctionaliteit. Provincies hebben daarnaast een rol bij het IRM. 

Aanbeveling 9 - Onderzoek naar verbetermogelijkheden prioritering HWBP 
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De consequenties voor de uitvoeringspraktijk zijn voor waterschappen nog niet geheel helder, maar zij 

achten de gestelde uitvoeringstermijn voor het onderzoek haalbaar. Het onderzoek wordt door het HWBP 

uitgevoerd en de uitkomst daarvan (toepassing van een mogelijke aangepaste prioritering) zien 

waterschappen als een vervanging van een bestaande taak. De waterschappen stellen voor om voor de 

prioritering de relatieve afstand tot de norm te hanteren, in plaats van de normhoogte. 

Randvoorwaarden: 

• De prioriteringssystematiek moet eenvoudig en eenduidig zijn. 

Risico’s: 

• Een aandachtspunt is dat factoren als omgeving en organisatie moeilijk te meten zijn.  

• Bij het loslaten van de huidige prioritering zal de hele programmering herzien moeten worden, 

wat kan leiden tot discussie en vertraging.  

Aanbeveling 10 - Actualiseren waterveiligheidsinstrumentarium met bijbehorende 

modellen en statistiek 

Omdat deze aanbeveling voornamelijk voor de Unie van Waterschappen en het waterschap Limburg van 

toepassing is, was het lastig voor de deelnemers aan de sessie om de uitvoerbaarheid te schatten. Zij 

geven mee om bij aspect D) ook de Rijntakken, met name de IJssel, in beschouwing te nemen.  

Randvoorwaarden: 

• Ook provincies zijn instrumentarium aan het ontwikkelen op het gebied van waterveiligheid, 

bijvoorbeeld in het kader van de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) en de normering van 

regionale keringen. Het is belangrijk daar rekening mee te houden en hen aan te haken.  

Risico’s: 

• Dat de aanbeveling te nauw en te specifiek is, doordat er slechts naar keringen gekeken wordt. En 

dat daardoor integraliteit ontbreekt.  

3.3 Gevolgbeperking: kwetsbaarheden bovenregionaal in beeld 

Aanbeveling 11 - Start bovenregionale stresstesten en deel opgedane kennis in het 

platform Wateroverlast Nederland in Kaart 

Sommige gemeenten hechten zeer veel waarde aan deze aanbeveling. Gemeenten krijgen graag de kans 

om op vrijwillige basis, voor die gemeenten die daaraan behoefte hebben, aan te sluiten bij de 

ontwikkeling van de handreiking en het beoordelingskader. Gemeenten ervaren nu in de praktijk last van 

dat dit nog niet geregeld is. De uitvoeringstermijn voor het kennisplatform (operationeel in maart 2023) 

beschouwen gemeenten als onhaalbaar en onlogisch. Zij vragen zich daarnaast af of het kennisplatform 

niet geïntegreerd kan worden in het Kennisportaal Klimaatadaptatie.  
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De deelnemende provincies vinden aanbeveling 11 over het algemeen helder maar verlangen extra 

duidelijkheid over de methodiek die gehanteerd gaat worden. Zij denken daarbij dat de beoogde termijn 

slechts haalbaar is als er geen lange discussies volgen over de te hanteren methodiek en modellen. 

Daarnaast geven de provincies aan dat dit voor hen een nieuwe taak betekent en dat zij daarom 

aanvullende kennis en capaciteit nodig hebben voor de uitvoering.  

Voor de waterschappen is de scope op onderdelen nog onduidelijk. Voor aspect A) staat de UvW als een 

van de actiehouders benoemd en voor aspect B) staat aangegeven dat “alle voor uitvoering 

bovenregionale stresstest benodigde partijen” dienen te worden betrokken. Door de onduidelijkheid over 

wat er precies van de waterschappen wordt gevraagd, is er geen eenduidig antwoord op over de vraag of 

de waterschappen voldoende zijn toegerust voor de uitvoering van deze aanbeveling. Er is wel een 

gedeeld beeld dat de gestelde uitvoeringstermijn te ambitieus lijkt.  

Randvoorwaarden: 

• Het voorgenomen platform, aspect B), dient te worden verbonden met de Klimaateffectatlas en/of 

het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Er zijn zorgen dat deze anders mogelijk dubbelop 

zullen zijn.  

• Voor de provincies is het belangrijk dat alle waterschappen in dezelfde mate willen meedoen.  

• Een landelijk afgestemde of zelfs geüniformeerde methodiek voor de bovenregionale stresstesten. 

• Het zorgen voor samenhang met aanbeveling 7 (Verbreden aanpak van normering wateroverlast 

naar een meer risicogerichte benadering). Voordat deze aanbeveling wordt uitgevoerd zijn eerst 

de methodes en uitwerking van aanbeveling 7 nodig. 

• Prioriteer en focus daarbij op situaties waar vanuit het (regionale) watersysteem ernstige 

wateroverlast kan ontstaan in stedelijk gebied. Bijvoorbeeld bebouwing in beekdalen- en 

weteringensystemen en stedelijk gebied in lage delen van polders. 

Risico’s: 

• Er moet voor gewaakt worden dat de uitvoering van deze aanbeveling blijft hangen bij de 

stresstest en dat vervolgens de risicodialoog niet van de grond zal komen. 

Aanbeveling 12 - Uitvoering en rolinvulling bovenregionale stresstesten 

Voor de gemeenten verschilt de uitvoerbaarheid per deelaspect. Deelaspect A) is voor de gemeenten erg 

duidelijk, de overige aspecten een stuk minder. Het is voor gemeenten een nieuwe taak, op een paar 

regio’s die het reeds bovenregionaal meenemen na. De voorgenomen planning wordt als onlogisch gezien 

in relatie tot de huidige cyclus van het DPRA en vooral de termijn voor deelaspect B) wordt als niet 

haalbaar beschouwd. De gemeenten stellen voor om de cycli voor het opstellen van DPRA- en 

bovenregionale stresstesten op elkaar af te stemmen, de deadline voor de volgende ronde zou dan in 2026 

zijn.  

De provincies vragen zich bij deze aanbeveling voornamelijk af hoe breed bovenregionaal is en of de 

stresstesten landsdekkend zullen zijn. De deelnemende provincies geven aan dat er vaak met stresstesten 

geen of niet genoeg geld meekomt en dat zij zelf waarschijnlijk niet genoeg capaciteit beschikbaar hebben. 
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Zij geven daarbij aan dat de haalbaarheid van de termijn afhangt van de planning van aanbeveling 11 en 

dat deze termijn van 2025 in ieder geval haalbaarder is dan die van 2023.  

Een aandachtspunt is dat niet alle provincies met de NAS werken. Om daar meer eenduidigheid in te 

krijgen wordt geopperd om DRPA en NAS samen te voegen. 

Voor de deelnemende waterschappen zijn de scope van de aanbeveling en van de consequenties helder. 

Zij achten de beoogde uitvoeringstermijn niet haalbaar, mede doordat de risicodialogen naar verwachting 

veel meer tijd vragen. De suggestie wordt gedaan om de uitvoering op te delen in beeldvorming en 

oordeelsvorming. Onder de beeldvorming vallen dan de onderzoeken en onder de oordeelsvorming de 

dialogen over de resultaten. 

Randvoorwaarden: 

• Een definitie van de bovenregionale vraagstukken. Het Beleidstafel-eindadvies geeft daartoe een 

goede eerste aanzet.  

• De overheden hebben er allen behoefte aan dat er allereerst landelijke afspraken worden 

gemaakt over modellen en uitgangspunten.  

• De overheden geven allen aan dat het belangrijk is dat de veiligheidsregio’s aangehaakt worden.  

• Het is zaak dat er een uniforme methodiek wordt gekozen en gehanteerd, dit is met name een 

wens van de provincies. 

• Er is behoefte aan een duidelijke rolverdeling tussen het Rijk, de provincies en de waterschappen.  

• Het is belangrijk dat er samenhang komt met het NPLG, de woningbouwplannen, etc. en er dus 

een integrale afweging volgt. 

• Voor de provinciale taken met betrekking tot de stresstesten en bijbehorende dialogen moeten 

eerst de watersysteemanalyses, die voortkomen uit aanbeveling 7, door de waterschappen 

worden uitgevoerd.  

• Provincies stellen voor om de beoordeling van situaties waar de interactie tussen het regionale 

watersysteem en stedelijke bebouwing van ondergeschikt belang is bij de gemeenten te laten. 

• De analyse van beeksystemen vergt een forse modelinspanning, neem daarom de 

bovenmaatgevende situaties mee in toetsing voor de normering regionale wateroverlast.  

Risico’s: 

• Naast de provincies, kunnen ook de werkregio’s last krijgen van het gebruik van verschillende 

modellen en uitgangspunten. Daarnaast zijn de huidige uitvoeringsagenda’s op het niveau van de 

werkregio’s.  

• Als er een wirwar aan analyses en plannen komt, kan de opgave per gebied juist minder duidelijk 

worden.  

• De voorgenomen planning wordt als niet logisch geacht binnen de huidige cyclus van de DPRA.   

• Het is voor gemeenten een risico dat er een kaart volgt die, als er wordt ingezoomd, niet overal 

overeenkomt met het lokale beeld. Op een dergelijk moment kan er juist onrust komen in plaats 

van draagvlak voor maatregelen. 
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3.4 Governance: klimaatrobuust Nederland, versnelling en sturing 

Aanbeveling 17 - Versterk governance klimaatadaptatie  

Voor de gemeentedeelnemers is de scope van de aanbeveling niet geheel duidelijk. Er is wel behoefte aan 

meer juridische en bestuurlijke daadkracht (dan onder het DPRA, dat als te smal wordt gezien) en daarom 

wordt er toegejuicht dat erover wordt nagedacht om dit op een andere manier in te richten. De inzet en 

voorkeur van de gemeenten zou inzetten op vervanging van DPRA moeten zijn, zodat deze aanbeveling 

niet een extra taak wordt maar een vervanging van een bestaande taak. Voor gemeenten is het daarnaast 

belangrijk dat alle partijen die over klimaatadaptatievraagstukken gaan aan tafel komen. Gemeenten 

zouden de uitvoering van deze aanbeveling graag opsplitsen in twee onderdelen. Enerzijds de aspecten 

die gericht zijn op de bestuurlijke governance, A) tot en met C). En anderzijds de aspecten die meer 

inhoudelijk gericht zijn, D) tot en met G).   

Sommige gemeenten zien als risico dat deze aanbeveling ervoor kan zorgen dat de huidige energie die er 

in de werkregio’s zit verdwijnt, doordat er wordt ingezet op nieuwe governance-structuren. Andere geven 

juist aan behoefte te hebben aan verbreding van de werkregio’s.  

Deze aanbeveling bestaat uit verscheidene subaanbevelingen, waarvan de provincies de uitvoerbaarheid 

verschillend beoordelen. Daarnaast zijn er zorgen dat de taken voor provincies om de verschillende 

aspecten van deze aanbeveling uit te voeren teveel capaciteit vraagt. Aspect A) wordt als zeer logisch en 

van toegevoegde waarde gezien. Bij aspect B) is echter meer onzekerheid over de precieze scope en wat 

het toevoegt op de lopende en bestaande taken. Provincies geven daarnaast aan dat de provinciale taken 

uit dit aspect B) een duidelijke relatie hebben met aanbevelingen 7, 11, en 12. Er wordt gevraagd om een 

link tussen die aanbevelingen in de uitwerking en uitvoering. C) niet haalbaar geacht binnen de gestelde 

termijn. F) wordt gezien als een goed aandachtspunt en als wel haalbaar binnen de termijn. Provincies 

stellen voor om het aantal overlegstructuren te reduceren, bijvoorbeeld door samenvoeging van DPRA, 

NAS en BPZ.  

Waterschappen hechten veel belang aan het samenwerken in regio’s. Zij zouden de governance voor 

klimaatadaptatie willen versterken door gezamenlijk met partners te sturen vanuit een duidelijke agenda 

en voortgang te monitoren. Daarbij verlangen zij meer duidelijkheid over wat er van hen verwacht wordt 

ten aanzien van monitoring.  

Waterschappen zouden graag de RO-tak van gemeenten aanhaken. Een zorgpunt voor de governance is 

dat veel taken op de provincies afkomen maar dat provincies (nog) niet altijd daarvoor zijn toegerust als 

uitvoeringsorganisatie. De waterschappen denken dat de meeste sub-aanbevelingen pas later dan medio 

2023 klaar zullen zijn, maar dat de hoofdlijnen en het vervolgproces dan wel in beeld kunnen zijn 

gebracht.  

Randvoorwaarden: 

• Aandacht voor lokale governance van klimaatadaptatie wordt als belangrijke randvoorwaarde 

door de gemeenten meegegeven. 
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• Voldoende financiering voor de uitvoering van de deelaspecten van deze aanbeveling en de 

stresstesten, met name het verkennen van structurele financiering. 

• Commitment van het ministerie van BZK/VRO voor de koppeling met ruimtelijke ordening. 

• De actiehouders van aspect B) kunnen eenvoudiger gemaakt worden door ze te beperken tot het 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS). 

• Voor deelaspect C) is politiek draagvlak nodig. 

• Het is een belangrijke randvoorwaarde voor medeoverheden in de grensregio’s om de 

buitenlandse partners over de grens te betrekken. 

• Voor een gestroomlijnde uitvoering is verbetering samenwerking tussen departementen van 

belang. 

• Het koppelen van de uitvoering van deze aanbeveling aan het Rijksprogramma water en bodem 

sturend.  

Risico’s: 

• De uitvoering van deze aanbeveling kan te complex worden, het hoofddoel moet het versterken 

van de governance zijn.  

• Te weinig draagvlak in de regio’s voor deze mate van inzet op verandering van de governance.  

• Vertroebeling van de rol en verantwoordelijkheden van gemeenten en waterschappen. 

• Er wordt aan de regio’s een integrale benadering op vele vlakken gevraagd. Tegelijkertijd zijn er 

in bestaande gremia (zoals BO MIRT, BO Leefomgeving, versnellingsopgaves woningbouw) ook 

sectorale afspraken gemaakt. Medeoverheden willen voorkomen dat het Rijk terugvalt op die 

sectorale afspraken op het moment Rijk en regio samen integrale afspraken gaan maken. 

Aanbeveling 18 – Definieer vitaal en kwetsbare infrastructuur 

Gemeenten vinden de aanbeveling helder beschreven en het komen tot een definitie is haalbaar. Zij vinden 

dat de meerlaagse veiligheid nu nog onvoldoende van de grond komt door het ontbreken van een landelijk 

overzicht van vitale en kwetsbare infrastructuur; daarom wordt deze aanbeveling goed ontvangen.. De 

uiteindelijke impact op de uitvoeringspraktijk hangt sterk af van de reikwijdte en het detailniveau van de 

definitie: hoe verder deze reikt en hoe gedetailleerder deze is, hoe meer werk het zal betekenen voor 

gemeenten.  

Provincies geven aan dat er binnen het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie al een definitie van “vitaal 

en kwetsbaar” is geformuleerd. Het is voor hen onduidelijk wat deze aanbeveling daarop toevoegt en wat 

het beoogde resultaat is. Hierdoor is er ook onduidelijkheid over de haalbaarheid van de termijn.  

Waterschappen vinden de aanbeveling helder beschreven. Echter is voor hen onduidelijk wat zij als 

waterschappen vervolgens met de definitie zullen moeten doen en wat dat voor impact op de 

uitvoeringsorganisatie heeft. Ze zien daarnaast een link met de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) Ook 

geven waterschappen als aandachtpunt mee dat er hiervoor onvoldoende eigenaarschap wordt gevoeld.  

Randvoorwaarden: 

• Samenhang met de Europese definities voor vitale en kwetsbare infrastructuur. 
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• Provincies zien graag samenwerking met de veiligheidsregio’s. 

• Het opstellen van een landelijk overzicht van vitaal en kwetsbare infrastructuur. 

• Het expliciet schenken van aandacht in de Maatlat klimaatbestendige nieuwbouw aan vitaal en 

kwetsbaar. 

• Er moet duidelijk zijn wie moet investeren als infrastructuur vitaal en kwetsbaar is. 

Risico’s: 

• Er wordt wellicht onvoldoende eigenaarschap gevoeld in dit vraagstuk. Het is ook onduidelijk wie 

waarvoor (juridisch) verantwoordelijk is. Vanuit de waterschappen is er een sturingsvraag 

richting de veiligheidsregio’s. 

• Daarnaast is er veel verschil hoe andere partijen vitaal en kwetsbaar definiëren. Er is 

bijvoorbeeld een groot verschil of er gekeken wordt naar maatschappelijke ontwrichting of naar 

enkel schade. 

• Een deel van de relevante data is vertrouwelijk en wordt of kan niet gedeeld worden. 

3.5 Internationaal: verder kijken dan de grens 

Aanbeveling 20 - Doe grensoverschrijdende (bovenregionale) stresstesten samen met de 

grensregio’s  

De provinciedeelnemers vinden het een duidelijke aanbeveling indien de kern is dat de huidige 

stresstesten worden opgeschaald met de buitenlandse partners erbij. Zij achten de uitvoeringstermijn niet 

haalbaar, en stellen voor om deze, conform aanbeveling 12, op 2025 te zetten. Provincies vinden het 

logisch als aanbeveling 12 eerst wordt uitgevoerd en dat pas daarna voor deze aanbeveling met de Duitse 

partners wordt gesproken. De deelnemende provincies beschouwen deze aanbeveling als een nieuwe taak 

en geven aan binnen de huidige capaciteit onvoldoende toegerust te zijn voor de uitvoering, met name van 

deelaspect C). Bovendien vinden zij dat het Rijk de eerste stappen voor deze aanbeveling moet zetten.  

De waterschapsdeelnemers beoordelen dit ook als een duidelijke aanbeveling met heldere consequenties 

voor hen als partij. Volgens hen is het een aanvulling op een bestaande taak en sluit het onder andere aan 

op de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) en het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal 

Waterbeheer (GPRW). Net als de provincies achten de deelnemende waterschappen de uitvoeringstermijn 

te ambitieus. Zij zouden graag ook droogte meenemen binnen deze aanbeveling.  

Randvoorwaarden: 

• Commitment van de buitenlandse partners en afspraken over hun rol en beschikbare capaciteit.  

• Betrokkenheid van alle relevante ministeries, waaronder J&V, BZK en BZ.  

• Het hanteren van een eenduidige definitie van grensoverschrijdende watersystemen.  

• Het terugkoppelen van de uitkomsten van de regio’s aan elkaar. 

• Het is belangrijk dat contacten met de buitenlandse partners lopen via het Rijk, bij voorkeur via 

de minister van IenW. 

• Er dient samenhang te zijn met de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR), dit is met name een 

wens vanuit de waterschappen.  
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Risico’s: 

• Het watermanagement in buurlanden is anders georganiseerd, daarmee kan ook de behoefte ten 

aanzien van de stresstesten anders zijn.  

• Niet alle grensoverschrijdende beken komen nu terug in de Richtlijn Overstromingsrisico’s. 

Hierdoor ontstaat het risico dat de kaarten van de buurlanden niet op de Nederlandse aansluiten.  

Aanbeveling 21 - Vergroot de gemeenschappelijke kennisbasis op bestuurlijk en 

ambtelijk niveau 

De provincies beoordelen aanbeveling 21 als duidelijk, alleen vinden zij het lastig in te schatten welke rol 

er van de provincies wordt verwacht. Zij kunnen zich vinden in de rolverdeling, waarbij het Rijk trekker is 

en provincies als samenwerkingspartner aanschuiven. De gestelde termijn achten zij haalbaar, mits de 

buitenlandse partners ook op tijd aansluiten.  

Voor de deelnemende waterschappen is deze scope van deze aanbeveling nog onvoldoende afgebakend, 

de aanbeveling wordt als erg breed ervaren. Hierdoor zijn de consequenties voor de waterschappen ook 

niet helder. De waterschappen ervaren dit als een aanvulling op de bestaande taken, deels op de huidige 

taken vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal 

Waterbeheer (GPRW). 

Randvoorwaarden: 

• Waterschappen en provincies vinden het belangrijk dat de minister van IenW aanschuift. Het 

wordt gewaardeerd door met name de provinciale deelnemers als de uitvoering begint met een 

gesprek met de minister.  

• Het niveau van de sessies, visie en werkprogramma dient te worden afgestemd.  

• Van tevoren dient te worden ingekaderd wat deze aanbeveling precies moet opleveren.  

Risico’s: 

• De drukke agenda’s van de bestuurders, met name de agenda van de minister van IenW.  

• Het niet vormen van een prioriteit van deze aspecten voor de buitenlandse partners.  

• Er kunnen teveel Nederlandse overheden tegelijk aan tafel willen zitten.  

• De huidige scope van de aanbeveling kan te omvangrijk zijn waardoor deze geconcretiseerd dient 

te worden.  
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Bijlage I – Deelnemers 
sessies uitvoeringsscan 

Sessie UvW – Waterschappen 

• Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 

• Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

• Waterschap De Dommel 

• Waterschap Delfland 

• Waterschap Hollandse Delta 

• Waterschap Maas en Aa 

• Waterschap Rijn en IJssel 

• Waterschap Rivierenland 

• Waterschap Vallei en Veluwe 

• Waterschap Vechtstromen 

• UvW 

 

Sessie IPO – Provincies 

• Provincie Drenthe 

• Provincie Gelderland 

• Provincie Limburg 

• Provincie Overijssel 

• Provincie Utrecht 

• Provincie Zuid-Holland 

• IPO 

 

Sessie VNG – Gemeenten 

• Gemeente Alphen aan de Rijn 

• Gemeente Amersfoort 

• Gemeente Amsterdam 

• Gemeente Delft 

• Gemeente Rotterdam 

• Gemeente Westland 

• Gemeente Zwolle 

• De Friese gemeenten  

• Stichting Rioned 

• VNG 
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Bijlage II – Partijen met 
schriftelijke inbreng op 
conceptrapportage 
uitvoeringsscan 

Waterschappen 

• Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 

• Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

• Waterschap De Dommel 

• Waterschap Hollandse Delta 

• Waterschap Rivierenland 

• Waterschap Rijnland 

• Waterschap Scheldestromen 

• Waterschap Vechtstromen 

• UvW 

 

Provincies 

• Provincie Drenthe 

• Provincie Gelderland 

• Provincie Noord-Holland 

• Provincie Overijssel 

• Provincie Utrecht 

 

Gemeenten 

• Gemeente Amsterdam 

• Gemeente Utrecht  
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WIJ ZIJN BERENSCHOT, GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG 
 

Nederland is continu in ontwikkeling. Maatschappelijk, economisch en organisatorisch verandert er 

veel. Al meer dan tachtig jaar volgen wij als adviesbureau deze ontwikkelingen op de voet en 

werken we aan een vooruitstrevende samenleving. De behoefte om iets fundamenteels te 

betekenen voor mens en maatschappij zit in onze genen. Met onze adviezen en oplossingen 

hebben we dan ook actief meegebouwd aan het Nederland van vandaag. Altijd op zoek naar 

duurzame vooruitgang.  

 

Alles wat we doen is onderzocht, onderbouwd en vanuit meerdere invalshoeken bekeken. Zo 

komen we tot gefundeerde adviezen en slimme oplossingen. Die zijn op het eerste gezicht 

misschien niet altijd de meest voor de hand liggende. Juist deze eigenzinnigheid maakt ons uniek. 

Daarbij zijn we niet van symptoombestrijding. En gaan pas naar huis als het is opgelost. 

 

 

Berenschot Groep B.V. 
Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG  UTRECHT  

Postbus 8039, 3503 RA   UTRECHT 

030 2 916 916 

www.berenschot.nl 


