
 
 

Commissie Watersystemen praat over klimaatakkoord en omgaan met 

wateroverlastschade 

Op 13 september kwam de Commissie Watersystemen (CWS) van de Unie van Waterschappen weer 

bij elkaar. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde. 

Klimaatakkoord 

De Ledenvergadering heeft zich in maart al positief uitgelaten over het ontwerp-Klimaatakkoord. In 

de tussentijd zijn de stukken weliswaar aangepast, maar niet ten nadele van de waterschappen. De 

commissie adviseert de Ledenvergadering om in te stemmen met het Klimaatakkoord. Er zijn wel 

zorgen over de capaciteit die dit akkoord vraagt. 

Uitheemse rivierkreeften in het watersysteem  

Stowa heeft onderzoek gedaan, waaruit onder meer blijkt dat er vrijwel geen handelingsperspectief 

is voor waterschappen. Diverse commissieleden onderstrepen het belang om vervolgonderzoek te 

doen en melden zich voor een bijdrage. De voorzitter concludeert dat er breed draagvlak is voor 

vervolgonderzoek. 

Omgaan met wateroverlastschade  

De CWS heeft een klein comité ‘Omgaan met wateroverlastschade’ ingesteld. Dat heeft geleid tot 

een rapport dat op 30 november 2018 is besproken in de CWS. Daarbij is besloten om het klein 

comité op 6 punten nader advies te vragen. Dat heeft tot een addendum op het rapport geleid.  

Het belangrijkste punt uit het addendum is de nadere beschouwing over het verzekeringsgat bij 

wateroverlast in de landbouw. Het  ministerie van Landbouw, LTO en verzekeraars willen hiervoor 

een arrangement uitwerken. Waterschappen hebben hier geen formele verantwoordelijkheid, maar 

kunnen wel deelnemen vanuit een adviserende en informerende rol.  

De nota met het addendum wordt vastgesteld. De gemaakte opmerkingen worden meegenomen 

voor het vervolg, met name wat betreft beekdalen.  

Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw 

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is nog niet aangesloten bij het Deltaplan 

ruimtelijke adaptatie. Maar inmiddels heeft het ministerie via een actieprogramma wel haar idee 

voor klimaatadaptieve landbouw uitgewerkt. Het actieplan wordt positief ontvangen door de 

commissie. De commissie pleit wel voor integraliteit, het zwaluwstaarten met lopende programma’s 

en het gelijktrekken van tempo. 

Toekomstig Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 2021-2027 

Een nieuwe fase voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) staat voor de deur. Er is echter 

nog onduidelijk rondom het proces. In een eerder overleg werd al de oproep gedaan om de 

watergerelateerde onderwerpen onder te brengen in de eerste pijler.  



 
 
De commissie steunt de inzet van de Unie om de waterschapspositie voor het toekomstige GLB nader 

uit te werken en helderheid te verschaffen over de rol die waterschappen willen spelen in 

cofinanciering in 2021-2027.  

Besluitvorming afgelopen periode en ontwikkelingen watersysteem komende periode 

De commissie is akkoord met verdieping op de voorgestelde onderwerpen in het komende jaar. Het 

betreft de onderwerpen:  

 Klimaatadaptatie,  

 De rol van waterschappen bij landbouwbodems,  

 De maatschappelijke inzet van de assets van waterschappen voor het klimaatakkoord/RES, 

 Oriëntatie op positie van waterschappen over biodiversiteit. 


