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Persbericht: Milieueffectrapport tussentijdse wijziging  

Nationaal Waterplan 

 
Milieueffecten tussentijdse wijziging Nationaal 

Waterplan goed beschreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de tussentijdse wijziging 

van het Nationaal Waterplan beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffec-

ten goed beschrijft. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken - besluit over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Voor het Deltaprogramma 2015 zijn onderzoeken uitgevoerd en strategieën ontwikkeld 

om rampen en schade door overstromingen te voorkomen, de zoetwatervoorziening 

veilig te stellen en Nederland economisch en ruimtelijk aantrekkelijk te houden. 

 

De resultaten van het Deltaprogramma 2015 wil het Rijk tussentijds opnemen in het 

Nationaal Waterplan. Het gaat om bijvoorbeeld nieuwe normen voor primaire waterke-

ringen en het versterken van de zoetwaterfunctie voor het IJsselmeergebied. De mili-

eugevolgen van deze tussentijdse wijziging zijn in een milieueffectrapport onderzocht. 

 

De ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken hebben de Com-

missie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het milieueffectrapport geeft een goede beschrijving van de milieueffecten van de wij-

ziging van het Nationaal Waterplan. 

 

In het rapport is de nieuwe norm voor veiligheid tegen overstromingen opgenomen. De 

studies laten zien dat de veiligheid inderdaad verbetert ten opzichte van de huidige si-

tuatie. De Commissie vindt de hoogte en onderbouwing van de nieuwe norm helder. 

 

Het milieueffectrapport beschrijft ook hoe andere overheden het Deltaprogramma gaan 

verankeren in hun plannen. Het rapport laat zien dat het risico bestaat dat plannen niet 

goed op elkaar zijn afgestemd, met mogelijke consequenties voor hoogwaterveiligheid 

en beschermde natuur. De Commissie adviseert daarom duidelijk aan te geven welke 

beleidsruimte andere overheden hebben en hoe ongewenste situaties voorkomen wor-

den. 
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