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CAB zal uiterlijk in oktober a.s. met definitieve voorstellen komen.
Het ontwikkelen van goed onderbouwde en consistente scenario’s voor oplossingsrichtingen kost tijd. Die
tijd blijkt er dus ook te zijn. De CAB zal uiterlijk in oktober a.s. met definitieve voorstellen komen.
Onderwerpen
Op basis van de uitkomsten van de inventarisatieronde van de CAB wordt momenteel een aantal onderzoeksvragen nader door de CAB uitgewerkt. De onderzoeken liggen zowel op het terrein van het watersysteem en de waterveiligheid als op het terrein van de waterzuivering en de waterkwaliteit. In het tussenrapport van de CAB is al geduid om welke onderwerpen het zoal gaat. Wij noemen hier (niet uitputtend,
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Onderwerpen
Op basis van de uitkomsten van de inventarisatieronde van de CAB wordt momenteel een aantal onderzoeksvragen nader door de CAB uitgewerkt. De onderzoeken liggen zowel op het terrein van het watersysteem en de waterveiligheid als op het terrein van de waterzuivering en de waterkwaliteit. In het tussenrapport van de CAB is al geduid om welke onderwerpen het zoal gaat. Wij noemen hier (niet uitputtend,
voor de waterzuivering en de waterkwaliteit): de hemelwaterproblematiek, het woonruimteforfait, de afhaakproblematiek en de problematiek van de diffuse verontreiniging van oppervlaktewateren. En voor het
watersysteem en de waterveiligheid (wederom niet uitputtend), meer in het algemeen de vraag hoe in het
stelsel meer rekening kan worden gehouden met het beginsel de ‘profijthebbende betaalt’ (of in de negatieve variant: de kostenveroorzaker betaalt), bijvoorbeeld in het geval van specifieke voorzieningen of door
stil te staan bij de vraag of in de huidige verdeling wel alle profijthebbenden in beeld zijn, waar de lacunes
zitten en waar zich wat dit betreft mogelijkheden voor verbetering voordoen, zowel binnen als buiten het
huidige stelsel.
Vervolgtraject en betrokkenheid waterschappen
De komende weken zal de CAB aan een synthesedocument werken waarin al deze voorstellen samen komen. Het synthesedocument zal de input vormen voor bijeenkomsten van de CAB met de achterban en
met de externe stakeholders. De CAB is voornemens om medio maart a.s. te beginnen met technischinhoudelijke verrijkingssessies. Zoals de naam al doet vermoeden, wil de CAB in deze sessies vooral van
inhoudelijk deskundigen een reflectie horen op haar voorstellen en denkrichtingen. De inhoudelijke verrijkingssessies worden gevolgd door bestuurlijke varianten daarvan en door gesprekken met externe vakinhoudelijke experts. De CAB ziet voor zich dat dit alles zal resulteren in een aangepast rapport. Dit aangepaste rapport willen wij ten slotte in zogenaamde consultatierondes met de algemeen-besturen van de
waterschappen bespreken. De consultatiesessies zullen deels rondom de zomervakanties plaatsvinden;
uiteraard zullen wij hiermee zo goed mogelijk rekening houden.
Tot slot
Wij spreken de verwachting uit u door middel van deze brief geïnformeerd te hebben over de stand van
zaken en de planning van het CAB-traject. Uiteraard is de CAB gaarne bereid uw eventuele vragen naar
aanleiding van deze brief te beantwoorden. U kunt daarvoor gebruik maken van de digitale postbus van
de CAB: cab@uvw.nl

Met vriendelijke groet,

Hetty Klavers,
Voorzitter CAB

