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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76 
 

Persbericht 
 

 
Maak milieuafweging keuzes Nationaal Water Pro-
gramma meer transparant 
 
Het milieueffectrapport voor het Nationaal Waterprogramma 2022-2027 laat goed 
zien dat er extra inspanning nodig is om de doelen voor de waterkwaliteit te halen. 
Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het 
rapport. Zij vindt nog onvoldoende transparant in beeld hoe het milieubelang is 
meegewogen bij eerdere keuzes die in het programma worden vastgelegd. Minis-
ter van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat had de Commissie ge-
vraagd het rapport te beoordelen.  
 
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 
voor de lange termijn. Ook stroomgebiedbeheerplannen en overstromingsrisicobeheer-
plannen voor de Rijn, Maas, Schelde en Eems en het ‘Programma Noordzee’ worden 
erin opgenomen. Voordat de Minister besluit over het NWP, zijn de milieueffecten ervan 
onderzocht in een milieueffectrapport.  
 
Het milieueffectrapport beschrijft de effecten van tien voorgenomen ontwikkelingen, zo-
als zoekgebieden voor windparken op de Noordzee, maatregelen voor verbetering van 
de waterkwaliteit en van de zoetwatervoorziening. Uit het rapport blijkt dat de doelen 
voor de waterkwaliteit niet in 2027 haalbaar zijn zonder extra maatregelen, zoals aan-
scherping van het mestbeleid.  
 
Voor de voorgenomen ontwikkelingen beschrijft het milieueffectrapport geen alternatie-
ven, omdat voor veel van deze ontwikkelingen al eerder keuzes zijn gemaakt. De Com-
missie vindt dat het rapport nog onvoldoende transparant is over welke afwegingen 
daarbij zijn gemaakt en hoe het milieubelang is meegewogen. Zij adviseert om informa-
tie daarover aan te vullen voordat het definitieve besluit over het NWP wordt genomen.  
 
----------------------------------------------------------- 
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. 
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