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Aanbiedingsbrief bij eerste advies van de Wetenschappelijke 
Klankbordgroep aan de Beleidstafel Wateroverlast en 
Hoogwater 
 

ENW-22-01, datum 21 januari 2022 

 

Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater 

Ter attentie van de heer J. Slootmaker 

Postbus 20901 

2500 EX Den Haag 

 

Geachte heer Slootmaker, 

 

Het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) heeft het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) 

opdracht gegeven een wetenschappelijke klankbordgroep samen te stellen die de Beleidstafel Wateroverlast 

en Hoogwater van een onafhankelijk wetenschappelijk advies voorziet over de kennisvragen, en de 

beantwoording daarvan, die bij de Beleidstafel aan de orde komen. De samenstelling van de Klankbordgroep 

is gebaseerd op de reikwijdte van de Beleidstafel. Naast leden van het ENW zijn daarom experts uit binnen- 

en buitenland op het gebied van onder meer ruimtelijke inrichting en landgebruik en bestuurskunde gevraagd 

zitting te nemen in de Klankbordgroep. De door de Klankbordgroep uitgebrachte adviezen en aanbevelingen 

zullen daardoor breder van aard zijn dan voor het ENW gebruikelijk is. 

 

Graag bied ik u het eerste advies van de Wetenschappelijke Klankbordgroep aan. Dit eerste advies geeft een 

reflectie van de Klankbordgroep op het document “Eerste advies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater – 

concept (versie 0.5, 24-12-21)” en doet daarbij enkele aanbevelingen, die het ENW onderschrijft.  

 

Deze eerste reflectie is in zeer korte tijd opgesteld en beperkt zich daarom tot een verzameling noties, 

constateringen en voorlopige beschouwingen over kennisgerelateerde onderwerpen die het verdienen in het 

eindrapport van de Beleidstafel te worden opgenomen. Een nadere onderbouwing, prioritering en formulering 

van de doelstellingen van het beoogde vervolgonderzoek moet door de Beleidstafel nog worden uitgewerkt. 

Daarom vraagt de Klankbordgroep de Beleidstafel rond juni 2022 een extra conceptrapportage op te stellen, 

waarin een evenwichtig overzicht wordt gegeven van de kennis die nodig is om effectief te kunnen reageren 

op situaties als die van juli 2021. De rapportage kan daarbij bestaande kennis beoordelen en bundelen en een 

kennisagenda voor de komende jaren bevatten. 

 

Deze extra rapportage biedt de Beleidstafel de mogelijkheid om de aanbevelingen van de Klankbordgroep 

mee te nemen in het eindrapport dat in oktober 2022 wordt verwacht. Het ENW steunt dit voorstel van de 

Klankbordgroep en adviseert de Beleidstafel nu al te starten met het opstellen van de kennisagenda voor de 

komende jaren en de Klankbordgroep daarbij regelmatig te betrekken. 



  

Pagina 2 van 2 

Zoals u in de reflectie van de Klankbordgroep kunt lezen, heeft de hoogwatersituatie al een flinke impuls 

gegeven aan nieuwe inzichten op vele terreinen: de samenhang van het watersysteem, klimaatverandering, 

meerlaagsveiligheid, risicobeoordelingen, crisisbeheersing en waarschuwing, meekoppeling met andere 

dossiers, internationale samenwerking, en onderlinge afstemming en aansturing. Het ENW is zeer 

gemotiveerd om bij te dragen aan de duiding van bestaande kennis en de advisering over de gewenste 

kennisopbouw op deze terreinen.  

 

Ik hoop dat dit eerste advies van de Klankbordgroep tegemoet komt aan uw verwachtingen. 

Graag ontvang ik van u een schriftelijke reactie per onderdeel van de reflectie, zodat ik de leden van de 

Klankbordgroep kan informeren over de wijze waarop hun inbreng wordt meegenomen in het vervolg, en 

verneem ik of u in kunt stemmen met de voorgestelde extra stap met een concept-advisering op het werk van 

de Beleidstafel en de onderhavige kennisagenda in het voorjaar van 2022. 

 

De voorzitter van de wetenschappelijke klankbordgroep, prof. Bas Jonkman, zal zoals afgesproken een 

mondelinge toelichting geven op het advies bij de Beleidstafel van 3 februari. Voor overige vragen kunt u 

contact opnemen met de coördinator van het ENW, Marieke Hazelhoff. 

 

Hoogachtend, 

 

Dr. ir. G.M. van den Top 

Voorzitter van het Expertise Netwerk Waterveiligheid 
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