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Geachte voorzitter, geachte mevrouw Buijs,
Allereerst wil ik u nog hartelijk danken voor uw advies van januari 2022 ten
aanzien van de aanbevelingen uit het eerste adviesrapport van de Beleidstafel
wateroverlast en hoogwater. Prettig dat het OFL een brede afspiegeling van
stakeholders heeft gebundeld. De aanbevelingen van het eerste adviesrapport zijn
in korte tijd tot stand gekomen met veel verschillende partijen. Ook het OFL heeft
in korte tijd haar advies gegeven. In deze brief geef ik u graag terugkoppeling hoe
de beleidstafel is omgegaan met de hoofdpunten van uw advies.
U adviseerde ons:

Neem als overheid je verantwoordelijkheid: wees duidelijk over de
mogelijkheden in de ruimtelijke ordening, herijk de acceptatiegrenzen aan
de nieuwe klimaatwerkelijkheid, neem technisch noodzakelijke
maatregelen en breng de informatievoorziening op orde voor
maatschappelijke partijen.

Beschouw de wateropgave als een integrale opgave: voeg diverse
deelprogramma’s samen in één groot uitvoeringsprogramma, denk na
over gerelateerde thema’s en/of meekoppelkansen zoals landbouw, natuur
en het delven van grondstoffen en geef maatschappelijke partijen in de
koude fase een rol om waterbewustzijn en zelfredzaamheid in de warme
fase te stimuleren.

Breid de kring van gesprekspartners uit: ga actief op zoek naar een relatie
met buitenlandse overheidspartijen en betrek maatschappelijke
instellingen, organisaties en bedrijven in keten- en netwerkvorming.
De beleidstafel heeft uw adviezen verwerkt in haar rapportage. Zo heeft de
beleidstafel specifiek gemaakt dat informatie niet alleen beschikbaar moet zijn,
maar ook in de vorm moet staan die voor de maatschappelijke partij begrijpelijk
en toepasbaar is. Ook maakt de beleidstafel duidelijk dat wateroverlast niet altijd
voorkomen kan worden en dat ook aanpassingen in de ruimtelijke inrichting nodig
is. De wateropgave zien we als een integrale opgave. De beleidstafel beoogt
daarom de koppeling met rijksprogramma’s zoals het NPLG en de
woningbouwopgave te leggen. Ook legt de beleidstafel de koppeling met opgaven
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als de stikstof, droogte en de KRW. Tenslotte nemen we ook uw derde
aanbeveling ter harte.
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Het eerste adviesrapport is als bijlage toegevoegd aan deze brief.
Ik waardeer uw inzet en advies ten aanzien van dit actuele en complexe thema.
In september gaan we graag weer met u in gesprek over het eindadvies van de
beleidstafel.
Met vriendelijke groet,
DIRECTEUR-GENERAAL WATER EN BODEM

drs. J. H. Slootmaker
Voorzitter Beleidstafel wateroverlast en hoogwater
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