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Persbericht 

 
 
Neem lange termijn als uitgangspunt voor milieu-
onderzoek Nationaal Water Programma 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffect-

rapport voor het Nationaal Water Programma uit te gaan van een langetermijnvi-

sie voor het waterbeleid en -beheer. Dat is nodig om de keuzemogelijkheden voor 

de korte termijn en de gevolgen daarvan te bepalen. Ook moet het rapport aange-

ven wie wanneer welke besluiten over water neemt. Minister van Nieuwenhuizen 

van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de Commissie om advies gevraagd 

over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. 

 

Het ministerie van IenW stelt een Nationaal Water Programma (NWP) op. Daarin staan 

de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en -beheer voor 2022-2027 en een doorkijk 

naar de lange termijn. Ook stroomgebiedbeheerplannen en overstromingsrisicobeheer-

plannen voor de Rijn, Maas, Schelde en Eems en het ‘Programma Noordzee’ worden 

erin opgenomen. Voordat het kabinet besluit over het NWP, worden de milieueffecten 

van het nieuwe waterbeleid en -beheer onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De Commissie adviseert de minister om de ambities voor het waterbeleid voor de lange 

termijn centraal te stellen in keuzes voor het programma voor de korte termijn. Dit voor-

komt dat besluiten voor de korte termijn, bijvoorbeeld over windparken op de Noordzee, 

de ambities voor de lange termijn in de weg zitten.  

 

Het NWP omvat veel besluiten over water voor de korte en langere termijn. Hieruit vol-

gen vervolgbesluiten over bijvoorbeeld waterverdeling bij watertekort of wateroverlast 

of maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat de juiste 

milieu-informatie op het juiste moment beschikbaar is, is het nodig dat het rapport dui-

delijk maakt wie, wanneer waarover besluit.  

 

----------------------------------------------------------- 

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 

het kabinet - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3429
http://www.commissiemer.nl/

