
Ontwerp Nationaal Water 
Programma 2022-2027 
Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 
september 2021 kan iedereen een zienswijze indienen 
over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 
en bijhorende bijlagen, namelijk de ontwerpteksten voor 
de stroomgebiedbeheerplannen, 
overstromingsrisicobeheerplan en Programma Noordzee 
voor de periode 2022-2027. Ook kunt u een zienswijze 
indienen over het milieueffectrapport en de Passende 
beoordeling van deze plannen. 

Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-
2027 
Nederland is een waterland. De opgaven op het terrein van water zijn omvangrijk en 

worden in de toekomst alleen maar groter. Om ons land ook voor de komende 

generaties veilig, aantrekkelijk en leefbaar te houden, wordt het Nationaal Water 

Programma 2022-2027 ontwikkeld. In dit Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-

2027 worden de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en het beheer van de 

rijkswateren en rijksvaarwegen beschreven aan de hand van drie hoofdambities voor 

het waterbeleid: 

1. Een veilige en klimaatbestendige delta 
2. Een concurrerende, duurzame en circulaire delta 
3. Een schone en gezonde delta met hoogwaardige natuur 

Belangrijke onderdelen van het Nationaal Water Programma 2022-2027 zijn de 

stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma 

Noordzee, die als wettelijke bijlagen zijn opgenomen. 

Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2022-
2027 
De stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 geven invulling aan de Europese 

Kaderrichtlijn Water. Deze beheerplannen voor de Nederlandse delen van de 

stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems beschrijven de doelen, de toestand, 



de opgave en de maatregelen voor de periode 2022-2027. De plannen worden eens in de 

zes jaar aan de Europese Commissie gerapporteerd om de Nederlandse inzet voor 

waterkwaliteit te tonen. Het kabinet zet erop in dat de maatregelen voor opgaven die nu 

bekend zijn, uiterlijk in 2027 zijn uitgevoerd. In 2024 volgt een brede evaluatie om het 

doelbereik en het belang van eventuele aanvullende maatregelen in beeld te krijgen. 

U kunt het werkprogramma dat in 2017 ter zienswijze heeft gelegen hier bekijken. 

In de komende periode liggen eveneens de regionale waterplannen van de 

waterschappen en provincies ter inzage, die invulling geven aan de nationale Waterwet 

en Europese richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn Water. Hiervoor verwijzen wij u door 

naar de websites van de individuele waterschappen en provincies. 

Ontwerp overstromingsrisicobeheerplan 
2022-2027 
Het overstromingsrisicobeheerplan 2022-2027 geeft invulling aan de Europese Richtlijn 

Overstromingsrisico’s. Elk EU-land moet voor het nationale deel van het internationale 

stroomgebied een overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) opstellen en dit elke zes jaar 

actualiseren. De beheerplannen voor de Nederlandse delen van de stroomgebieden Rijn, 

Maas, Schelde en Eems zijn in dit ontwerp geactualiseerd ten opzichte van 2015. Ze 

geven een overzicht van de risico’s, de doelen voor het beheersen van de risico’s en de 

maatregelen in de periode 2022-2027. 

Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 
Voor de Noordzee stelt het rijk met het Programma Noordzee de kaders voor ruimtelijk 

gebruik vast. Het programma combineert onder andere de extra opgaven voor 

windenergie op de Noordzee met natuurontwikkeling (vergroten biodiversiteit), 

duurzame visserij en ruimte voor de scheepvaart. Onder de Kaderrichtlijn Mariene 

Strategie worden maatregelen genomen om de milieutoestand van de Noordzee te 

verbeteren. Hiervoor is de actualisatie Mariene Strategie Deel 3 opgenomen. 

U kunt de eerdere zienswijzenprocedures voor Deel 1 en 2 van de Actualisatie van de 

Mariene Strategie hier bekijken. 

 

https://www.platformparticipatie.nl/PageByID.aspx?sectionID=215917&contentPageID=
https://www.platformparticipatie.nl/PageByID.aspx?sectionID=215902&contentPageID=


Het milieueffectrapport inclusief Passende 
beoordeling 
Voor het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en de bijlagen geldt de 

procedure voor de milieueffectrapportage voor plannen en programma’s en wordt een 

milieueffectrapport opgesteld. Doel hiervan is om het milieubelang een volwaardige 

plek te geven in de bestuurlijke besluitvorming over het Nationaal Water Programma. 

Het voorziene beleid en de activiteiten in het Nationaal Water Programma kunnen 

leiden tot significante, nadelige gevolgen voor Natura 2000-gebieden en daarom is ook 

een Passende beoordeling volgens de Wet natuurbescherming opgesteld. De Commissie 

voor de milieueffectrapportage toetst in 2021 of de informatie in het milieueffectrapport 

inclusief de Passende beoordeling juist en volledig is. 

 
Zienswijze indienen 
Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt 

bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25 Mb per document). Als u de 

zienswijze indient voor iemand anders, moet u ook een machtingsformulier meesturen. 

Bent u niet in de gelegenheid uw zienswijze digitaal in te dienen, dan zijn er ook andere 

mogelijkheden. 

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk onderdeel van het programma u reageert 

en op welk hoofdstuk, en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze. 

 
Wat gebeurt er daarna? 
Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, 

gelezen en beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een reactienota. 

In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces 

wordt betrokken. Indieners van zienswijzen worden hierover individueel geïnformeerd. 

 

https://www.formdesk.com/minienw/zienswijzenformulier_ontwerp_nwp
https://www.platformparticipatie.nl/PageByID.aspx?sectionID=214117&contentPageID=1865397
https://www.platformparticipatie.nl/PageByID.aspx?sectionID=214115&contentPageID=
https://www.platformparticipatie.nl/PageByID.aspx?sectionID=214115&contentPageID=

