
Nationaal Water Programma 2022-2027
Nederland is een waterland. We leven met, naast, op,  
en in het water. Om dat in goede banen te leiden stelt het 
Rijk iedere zes jaar nationale beleids- en beheerplannen 
op voor het water in Nederland. We informeren u hier 
graag over, want er wordt nu begonnen met het maken 
van de plannen voor 2022-2027.  

Het vormgeven van deze plannen kan het Rijk niet alleen. 
Daarom raadpleegt zij burgers en de verschillende water-
partners. In dit plan leest u wat daarvoor de planning is.

Participatieplan

2022-2027, waarin de twee rijksplannen 
op watergebied samenkomen. Hiermee 
bereidt het Rijk zich voor op de komst 
van de Omgevingswet. Aandacht wordt 
uiteraard geschonken aan alle uitdagin-
gen waar Nederland nu en in de 
toekomst mee te maken krijgt, zoals het 
veranderende klimaat, waterkwaliteit, 
cybersecurity en de energietransitie. 

Het participatieproces kent formele en 
informele momenten, zoals te zien is op 
de tijdlijn op de laatste pagina. Er zijn 
twee zienswijzenprocedures, en er vindt 
een consultatie van het Overlegorgaan 
Fysieke Leefomgeving (OFL) plaats. 
Daarnaast worden er informele 
themasessies en gebiedssessies 
georganiseerd voor maatschappelijke- 
en belangenorganisaties en andere 
overheden. 

Er vindt bestuurlijke en maatschappe-
lijke participatie plaats. Uitgangspunten 
daarbij zijn dat vooraf aan de partici-
patiemomenten de participatieruimte 
wordt aangegeven; dat de participanten 
terugkoppeling krijgen over de door hen 
ingebrachte input; dat de participanten 
informatie over het proces via een 
website kunnen vinden en dat er waar 
mogelijk wordt aangesloten op 
bestaande participatietrajecten. Op de 
volgende pagina leest u meer in detail 
over de participatiemomenten.

Nieuwe plannen voor nationaal 
waterbeleid en beheer van de 
rijkswateren
Onder de Waterwet moeten twee 
nationale plannen worden opgesteld. 
Voor beleid is dat het Nationaal 
Waterplan, en voor beheer is dat het 
Beheer- en ontwikkelplan voor de 
rijkswateren. Het Nationaal Waterplan 
geeft het integrale kader voor het 
waterbeleid van het Rijk voor een 
periode van 6 jaar. Het plan geeft 
daarnaast uitvoering aan de Europese 
richtlijnen voor waterkwaliteit, de 
mariene strategie en de over-
stromingsrisico’s. In het Nationaal 
Waterplan legt het Rijk onder meer de 
strategische doelen voor het water-
beheer vast.

In het Beheer- en ontwikkelplan voor 
de rijkswateren worden de condities 
en maatregelen opgenomen voor het 
operationeel beheer om deze 
strategische doelen te bereiken. 
Daarnaast geeft Rijkswaterstaat in dit 
plan aan hoe het invulling geeft aan 
het beheer en onderhoud en het 
combineren van de verschillende 
gebruiksfuncties van het water.

Op weg naar de Omgevingswet: 
de twee plannen komen samen 
in het Nationaal Water 
Programma 2022-2027
Voor de komende periode wordt er 
één integraal programma ontwikkeld, 
het Nationaal Water Programma 



Zienswijzenprocedure op het 
voornemen tot het opstellen 
van een Nationaal Water 
Programma 2022-2027 en een 
milieueffect rapport (PlanMER)
(nov 2019)

Iedereen kan een reactie indienen 
over de voornemens en opmerkingen 
meegeven over bijvoorbeeld de 
onderwerpen, diepgang of beoor-
delingskader voor het PlanMER. De 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
die ter inzage ligt beschrijft welke 
onderwerpen (reikwijdte) in het 
PlanMER onderzocht zullen worden 
en met welke diepgang (detail-
niveau). Ook kan een reactie op dit 
participatieplan worden gegeven. De 
indieners krijgen bericht over of en 
hoe hun reactie wordt meegenomen 
in het schrijfproces voor het ontwerp- 
Nationaal Water Programma 
2022-2027. 

Themasessies (jan / feb 2020) 

Er worden themasessies georgani-
seerd met maatschappelijke- en 
belangenorganisaties op het gebied 
van water om hun aandachtspunten, 
knelpunten en mogelijke oplossingen 
voor opgaven en beleidskeuzes op 
thema’s te bespreken. Dit gaat over 
zowel beleids- als beheervraagstuk-
ken. De thema’s worden eind 2019 
opgesteld en maatschappelijke- en 
belangenorganisaties worden 
uitgenodigd. Waar mogelijk en handig 
wordt gebruik gemaakt van al lopende 
participatie- en afstemmomenten van 
gerelateerde projecten of program-
ma’s. Voorafgaand aan de thema-
sessies wordt voor de deelnemers 
aangegeven wat de ruimte is voor de 
participatie. De deelnemers ontvan-
gen een verslag van de sessies en een 
terugkoppeling over hoe hun input al 
dan niet is verwerkt. Als er opmerkin-
gen worden gemaakt, waar in een 
ander traject dan het Nationaal Water 
Programma 2022-2027 over wordt 
gesproken of besloten, dan bekijkt 
het Nationaal Water Programma-team 
aan wie deze opmerkingen kunnen 
worden meegegeven.

Consultatie Overlegorgaan 
Fysieke Leefomgeving 
(april / mei 2020)

Alle opgehaalde input wordt indien 
mogelijk en gepast verwerkt in een 
gevorderd concept van de tekst van 
het Nationaal Water Programma 
2022-2027. Deze tekst wordt voor-
gelegd aan relevante maatschappe-
lijke organisaties en bedrijven. 
Hiertoe organiseert het Overleg-
orgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) 
een bijeenkomst. Het OFL is een 
platform dat de interactie vormgeeft 
tussen Rijksoverheid en samenleving 
op het gebied van grote maatschap-
pelijke vraagstukken in de fysieke 
leefomgeving. Bij deze bijeenkomst 
worden ook de deelnemende 
organisaties uit de themasessies 
uitgenodigd. Op basis van de 
uitkomsten van het overleg tijdens de 
bijeenkomst, stelt het OFL een advies 
op voor de betrokken ministeries.

Zienswijzenprocedure over het 
ontwerp van het Nationaal 
Water Programma 2022-2027 
inclusief bijlagen en PlanMER 
(dec 2020 t/m juni 2021)

Iedereen heeft na publicatie van het 
ontwerp-Nationaal Water Programma 
2022-2027 zes maanden de tijd om te 
reageren op het ontwerp, de bijlagen, 
en de bijbehorende PlanMER. Na 
deze zes maanden bekijkt het Rijk de 
zienswijzen. De indieners krijgen een 
reactie over of en hoe hun zienswijze 
wordt verwerkt in het definitieve 
Nationaal Water Programma 
2022-2027. 

Gebiedssessies (jan / feb 2020)

Het Nationaal Water Programma 
bevat ook gebiedsgerichte uitwer-
kingen. We organiseren samen met 
de betrokken overheden (bijvoor-
beeld provincies en waterschappen) 
gebiedssessies om de integraliteit van 
de thema’s in de gebieden te borgen, 
zodat dit goed in het Nationaal Water 
Programma 2022-2027 kan landen. 
Voorafgaand aan de gebiedssessies 
wordt voor de deelnemers aangege-
ven wat de ruimte is voor de 
partici patie. De deelnemers ontvan-
gen een verslag van deze sessies en 
een terugkoppeling over hoe hun 
input al dan niet is verwerkt. Waar 
mogelijk en handig, wordt aangeslo-
ten bij bestaande (bestuurlijke) 
gebieds overleggen. Ook hier geldt, 
als er opmerkingen worden gemaakt, 
waar in een ander traject dan het 
Nationaal Water Programma 
2022- 2027 over wordt gesproken of 
besloten, dan bekijkt het Nationaal 
Water Programma-team aan wie deze 
opmerkingen kunnen worden 
meegegeven.



Betrekken andere overheden en 
landen
Waterbeheer is geen zaak van één 
partij, maar een samenspel van alle 
bestuurslagen in Nederland. Het 
Nationaal Water Programma 
2022-2027 stemt de plannen in de 
relevante ambtelijke en bestuurlijke 
wateroverleggen af met waterschap-
pen en waterbeheerders op gemeen-
telijk – en provinciaal niveau. 
Daarnaast worden de eerder 
genoemde gebiedssessies georgani-
seerd om de plannen integraal te 
toetsen. Bovendien werken Rijk en 
andere overheden veelvuldig samen 
in het opstellen en afstemmen van 
het Nationaal Water Programma 
2022-2027. Deze partijen hebben 
elkaar hard nodig omdat er veel 
raakvlakken bestaan tussen de 
rijkswateren, de provinciale- en 
regionale wateren en het beheer- 
gebied van de waterschappen. 

Andere landen worden ook betrok-
ken. Immers, het rivierwater stroomt 
via de buurlanden Nederland binnen. 
Alles wat daar gebeurt is van directe 
invloed op de Nederlandse water-
situatie. En andersom, wanneer 
Nederland ingrepen doet, kan dat in 
andere landen gevolgen hebben. Dit 
geldt ook voor de Noordzee, waar de 
rivieren en kanalen uiteindelijk in 
uitmonden. Landen rondom de 
Noordzee werken hierin nauw samen. 

Het is van belang dat de Nederlandse 
overheid deze buurlanden op de 
hoogte houdt van de plannen van het 
Nationaal Water Programma 
2022-2027 en dit met hen afstemt.  
Dit proces wordt in overleg tussen de 
betrokken landen afgesproken.  
Ook hier wordt zoveel mogelijk op 
lopende processen aangesloten.

Blijf op de hoogte via onze 
website
Het Nationaal Water Programma 
2022-2027 omvat veel thema’s. Voor 
sommige van deze onderwerpen zijn 
aparte (besluitvormings)trajecten 
ingericht en deze kennen hun eigen 
dynamiek. Zo is er een apart overleg 
om tot een Noordzeeakkoord te 
komen en worden er voor deel-
programma’s van het Delta-
programma partijen bij elkaar 
gebracht. De uitkomsten van deze 
trajecten landen uiteindelijk in het 
Nationaal Water Programma 
2022-2027. Het Nationaal Water 
Programma zal inzicht geven in de 
samenhang van de verschillende 
onderdelen via een website. Op deze 
website zult u ook informatie kunnen 
vinden over het proces van de 
totstandkoming van het Nationaal 
Water Programma 2022-2027:  
www.helpdeskwater.nl/nwp
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