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Nr. 41 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER-
STAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2004

Hierbij bied ik u mede namens de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing
en Koninkrijksrelaties, twee evaluatierapporten betreffende de Commissie
van advies inzake de waterstaatswetgeving (CAW) aan1. In mijn brieven
van respectievelijk 11 februari 2004 inzake de herziening onafhankelijke
adviesstructuur water (Kamerstukken 2003/04, 27 625, nr. 35) en mijn brief
van 26 april 2004 waarin ik een aantal vragen van de vaste Commissie
voor Verkeer en Waterstaat over de genoemde herziening heb beant-
woord (zie Kamerstukken 2003/04, 27 625, nr. 37), heb ik deze evaluatie
reeds onder uw aandacht gebracht. Het eerste rapport betreft de evaluatie
van de CAW en is opgesteld door professor mr. J. de Ruiter op basis van
een door hem op mijn verzoek verricht onderzoek naar de taakvervulling
door de CAW. De CAW is ingesteld bij wet van 16 maart 2001, daarbij is
bepaald dat haar termijn afloopt op 1 januari 2005. Ik heb de evaluatie
laten verrichten om een keuze te kunnen maken ten aanzien van de
verdere toekomst van de CAW. Het tweede rapport betreft een interne
evaluatie die door de CAW zelf is gehouden op grond van artikel 28 van de
Kaderwet adviescolleges.

Op grond van de uitkomsten van het evaluatie-onderzoek van professor
De Ruiter heb ik tezamen en in overleg met de minister voor Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties een voorstel tot wijziging van de
Waterstaatswet 1900 ontwikkeld en aan de ministerraad aangeboden,
welk voorstel erin voorziet dat de CAW voor twee jaar wordt voortgezet.
Daarbij wordt rekening gehouden met het rijksbrede actieprogramma
«Andere overheid».

De ministerraad heeft op 14 mei 2004 ingestemd met het voorstel. Op dit
moment is het wetsvoorstel met de bijbehorende memorie van toelichting
aanhangig bij de Raad van State. Het ligt in mijn voornemen om zo
spoedig mogelijk na ontvangst van het advies van de Raad het wetsvoor-
stel en de toelichting bij de Tweede Kamer te doen indienen.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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