
  

INFORMATIE 
Meer informatie op:  
www.platformparticipatie.nl/nationaalwater programma en  
www.helpdeskwater.nl/nwp. 

Vragen over de procedure? Vragen over de zienswijzen procedure kunt u stellen 
door te bellen naar telefoonnummer 070 456 89 99.  
Vragen over de inhoud? Heeft u inhoudelijke vragen over het Nationaal Water  
Programma 2022 – 2027? Stel uw vraag via e-mailadres:  
PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl. 

In het Nationaal Water Programma 2022 – 2027 beschrijft de Rijksoverheid  
de hoofd  lijnen van het nationale waterbeleid en de uitvoering ervan in de rijks
wateren. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en 
Konink rijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn verantwoorde
lijk voor dit programma. In Nederland leven we met, naast, op en in  
het water. Er liggen grote opgaven voor het waterdomein; Nederland moet zich 
aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, we moeten blijven werken 
aan een goede bescherming tegen overstromingen en aan een klimaatrobuuste 
zoetwater voorziening bij toenemende droogte. Ook moeten we blijven werken 
aan een goede waterkwaliteit, biodiversiteit en een duurzame drinkwatervoor
ziening. Daarnaast zijn allerlei functies afhankelijk van water, zoals de scheep
vaart, de landbouw en de natuur. Op de Noordzee moeten vele functies, waar
onder de opgave voor windenergie, natuurontwikkeling, duurzame visserij, 
scheepvaart en zandwinning, in balans met elkaar een plek krijgen.

De Rijksoverheid stelt iedere zes jaar een Nationaal Water Plan en een Beheer  
en ontwikkelplan voor de rijkswateren op. Voor de periode 2022 – 2027 worden 
deze twee plannen samengebracht in één programma. Hiermee wordt geantici
peerd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

ONDERDELEN ONTWERP NATIONAAL WATER PROGRAMMA 2022 – 2027 
De volgende ontwerpteksten liggen ter inzage: 
•  Ontwerp Nationaal Water Programma 2022 – 2027, met de volgende bijlagen:
•  Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen voor de Nederlandse delen van  

de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022 – 2027 (Kader
richtlijn Water); 

•  Ontwerp overstromingsrisicobeheerplan voor de Nederlandse delen van  
de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022 – 2027 (Richtlijn 
Overstromingsrisico’s); 

•  Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027, inclusief het programma van 
maatregelen voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (Mariene Strategie Deel 3). 

Ten behoeve van het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022 – 2027 en  
de bijlagen zijn een planmilieueffectrapport (Wet milieubeheer) en een Passende 
beoordeling (Wet natuurbescherming) opgesteld. 

U kunt over al deze stukken een zienswijze naar voren brengen. Aanvullend zijn 
andere onderliggende documenten als achtergrondinformatie beschikbaar. 

VOORGAAND PARTICIPATIEPROCES 
Bij het ontwikkelen van het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022 – 2027 
en de bijlagen zijn medeoverheden en maatschappelijke partijen via een 
participatie proces in een vroeg stadium betrokken. Eind 2019 lag het voornemen 
tot het opstellen van een Nationaal Water Programma 2022 – 2027 ter inzage,  
samen met de aanpak voor het milieueffectrapport. Ook kon een reactie worden 
gegeven op het participatieplan. 
Er zijn gebieds en themasessies gehouden voor maatschappelijke partijen en 
medeoverheden om aandachtspunten op te halen. Ook heeft het Overlegorgaan 
Fysieke Leef omgeving een consultatie georganiseerd voor partijen met een  
belang in het waterdomein. Het daaruit voortgekomen advies is eveneens  
verwerkt in het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022 – 2027. 

Van maandag 22 maart tot en met dinsdag 21 september 2021 kan iedereen een zienswijze naar voren brengen over het Ontwerp Nationaal Water Programma 
2022 – 2027 en de bijlagen daarvan, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma 
Noordzee voor de periode 2022 – 2027. Ook kunt u een zienswijze indienen op het milieueffectrapport en de Passende beoordeling voor deze plannen. In deze 
kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen. 
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UW ZIENSWIJZE IS WELKOM 
Een zienswijze indienen kan op drie manieren. U ontvangt altijd een ontvangst-
bevestiging. Wij stellen het op prijs als u in uw zienswijze aangeeft op welk deel 
van de plannen u reageert. 

DIGITAAL 
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via  
www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma. 

MONDELING 
Uw zienswijze kan ook telefonisch worden gegeven via het nummer  
070 456 89 99 (tijdens kantooruren). 

POST 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Directie Participatie o.v.v. Nationaal Water Programma 
Postbus 20901 
2500 EX  Den Haag 

VERVOLG 
Na de start van de zienswijzenperiode vragen de betrokken ministeries 
aan de Commissie voor de milieueffectrapportage advies te geven over 
het milieueffectrapport en de Passende beoordeling. Na sluiting van  

de zienswijzentermijn betrekken de betrokken ministers uw zienswijzen en het  
advies bij het opstellen van het definitieve Nationaal Water Programma 2022 – 2027. 

De indieners van zienswijzen ontvangen een terugkoppeling over wat er met hun 
zienswijze is gedaan. De reacties op ingediende zienswijzen worden gebundeld 
in een reactienota. De reactienota wordt eind maart 2022 samen met het  
definitieve Nationaal Water Programma 2022 – 2027, inclusief bijlagen,  
op www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma geplaatst. Tegen het  
definitieve programma is geen bezwaar of beroep mogelijk. 

STUKKEN BEKIJKEN 
Alle documenten staan vanaf maandag 22 maart tot en met  
dinsdag 21 september 2021 op:  
www.platformparticipatie.nl/nationaal waterprogramma. 

Op papier kunt u de stukken van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag  
21 september 2021 inzien op de volgende locaties: 
-  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag (alleen 

op afspraak, telefoon 070 456 89 99). 
-  Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, Utrecht (telefoon 088 797 11 11).

Daarnaast zijn de stukken op alle provinciehuizen in Nederland in te zien.  
Op de website www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma  
kunt u de adresgegevens vinden van alle inzagelocaties. 

LET OP: Het kan voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden vanwege  
de COVID-19 maatregelen of dat u een afspraak moet maken als u documenten 
wilt inzien. Houd hier rekening mee. Neem vooraf telefonisch contact op met  
de locatie om te vragen of u daar terecht kunt. 


