Leeswijzer documenten
Het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 omvat ook meerdere documenten als
bijlage. De documenten zijn in samenhang opgesteld en zijn ook op zichzelf te lezen. Indien
uw interesse uitgaat naar het brede waterbeleid en het beheer van de rijkswateren, raden wij u
aan het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 te lezen. Hier vindt u de drie
hoofdambities voor de Nederlandse wateren.
Gaat uw interesse uit naar de maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit, dan
verwijzen wij u naar de stroomgebiedbeheerplannen. De plannen geven invulling aan de
Kaderrichtlijn Water voor waterkwaliteit. Deze beheerplannen voor 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 aan de Europese
Commissie gerapporteerd om de Nederlandse inzet voor waterkwaliteit te tonen.
In het overstromingsrisicobeheerplan leest u hoe Nederland voor het nationale deel van het
internationale stroomgebied maatregelen neemt ter voorkoming van overstromingen. Dit
beheerplan moet elke zes jaar geactualiseerd worden. De beheerplannen voor de
vier stroomgebieden Rijn, Maas, Schelde en Eems bieden een overzicht van de risico’s op
overstromingen, de doelen voor het beheersen van deze risico’s en de maatregelen die
worden genomen ter voorkoming van overstromingen in de periode 2022-2027.
Voor de Noordzee is een apart document opgesteld, waarin het Rijk de kaders voor ruimtelijk
gebruik van de Noordzee vaststelt in het Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027. Het
programma combineert onder andere de extra opgave voor windenergie op de Noordzee met
natuurontwikkeling (vergroten biodiversiteit), duurzame visserij en ruimte voor de
scheepvaart. Daarbij hoort de ontwerptekst Mariene Strategie deel 3, welke maatregelen
omvat om de milieutoestand van de Noordzee te verbeteren, welke invulling geeft aan de
Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie.
Tot slot kunt u de milieueffecten van de plannen teruglezen in het PlanMER en de Passende
beoordeling. Doel van het PlanMER is om het milieubelang een volwaardige plek te geven in
de bestuurlijke besluitvorming over het Ontwerp Nationaal Water Programma. De
Commissie voor de milieueffectrapportage toetst in het voorjaar van 2021 of de informatie in
het PlanMER en de Passende beoordeling juist en volledig is en brengt een toetsadvies uit.
Daarnaast is er voor het PlanMER een digitale samenvatting gemaakt, waarin u gemakkelijk
digitaal kan navigeren. De link hiervoor staat helemaal onderaan weergegeven.
Het mapje vertalingen is toegevoegd ten behoeve van buitenlandse overheden. De
Nederlandse teksten liggen formeel ter inzage en zijn leidend.

