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Geachte heer Van de Gronden,
Nogmaals gefeliciteerd met uw nieuwe positie als voorzitter bij het Overlegorgaan
Fysieke Leefomgeving (OFL). Op 14 oktober jl. ontving ik van voormalig OFLvoorzitter Job Cohen het advies over het concept Ontwerp Nationaal Water
Programma 2022-2027 (NWP). Daarvoor wil ik u hierbij hartelijk bedanken. Het
advies is opgesteld naar aanleiding van de OFL-consultatie die op 22 september
2020 plaatsvond. In dit overleg is met de deelnemers gesproken over het concept
Ontwerp-NWP 2022-2027 (90% versie) en concepten van de Ontwerp
Stroomgebiedbeheerplannen en het Ontwerp Overstromingsrisicobeheerplan als
bijlagen van het NWP. Afstemming voor het Ontwerp Programma Noordzee (de
derde bijlage van het NWP) verloopt via het Noordzeeoverleg gefaciliteerd door
het OFL.
In uw advies zijn de standpunten van de deelnemers aan het overleg verwoord. U
geeft aan dat de deelnemers zich positief toonden over de volledigheid van het
Ontwerp-NWP. Het stemt mij tevreden dat te vernemen. Ik heb dankbaar gebruik
gemaakt van uw advies en de detailopmerkingen om de eindversie van het
Ontwerp-NWP verder te verbeteren. In deze brief ga ik in op enkele punten uit het
advies en hoe ik dit betrokken heb bij de ontwikkeling van het Ontwerp-NWP
2022-2027.
Vanaf maandag 22 maart 2021 ligt het Ontwerp-NWP en alle daartoe behorende
bijlagen en het milieueffectrapport ter inzage voor een periode van zes maanden.
Ik nodig de OFL-betrokken partijen en andere belanghebbenden uit om het
Ontwerp-NWP te bekijken. Iedereen kan in deze periode een zienswijze indienen
op het NWP en de bijbehorende ontwerpteksten. Graag verwijs ik u naar de
website www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma voor de
ontwerpteksten en voor meer informatie over de procedure.
Samenhang en integraliteit
In uw advies vraagt u aandacht voor een integrale benadering en de verhouding
tussen de diverse belangen rond water, natuur, (water)recreatie, economie en
veiligheid. Het NWP is vanuit een integrale benadering opgesteld in de geest van
de Omgevingswet, waarin het waterbeleid en het waterbeheer in één gezamenlijk
programma zijn opgenomen. Bovendien is de koppeling tussen beleid en beheer
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en tussen de verschillende thema's nog verder verbeterd ten opzichte van de
versie die in het OFL is besproken, mede dankzij uw advies. Verder geeft het NWP
een verdere uitwerking van de doelstellingen uit de NOVI en de
afwegingsprincipes voor gebiedsgericht werken voor het waterdomein. Het Rijk
maakt in het NWP keuzes op nationaal niveau, dit zijn veelal keuzes op hoofdlijnen
waarvan de uitwerking in de betreffende gebieden moet plaatsvinden.
De Rijksoverheid kan de ambities voor water niet alleen realiseren. Provincies,
waterschappen en gemeenten hebben ieder hun verantwoordelijkheden en spelen
een grote rol. Een integrale en gebiedsgerichte samenwerking tussen overheden,
met maatschappelijke organisaties, met bedrijven en burgers is noodzakelijk om
de ambities voor water te bereiken.
Het generieke beleid en beheer van het NWP geldt voor heel Nederland (inclusief
de benoemde gebieden) en is daarmee landsdekkend. Het NWP bevat verder
gebiedsgerichte uitwerkingen voor de rijkswateren. Deze rijkswateren omvatten
de grote rivieren, grote kanalen, het Iisselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta, de
Rijn-Maasmonding, de Waddenzee en de Noordzee, met inbegrip van het
daaronder gelegen grondwater.
Economische invalshoek
De economische invalshoek vraagt volgens de deelnemers aparte aandacht. Eén
van de drie hoofdambities in het NWP is een concurrerende, duurzame en
circulaire delta. Uit de diverse hoofdstukken blijkt dat het waterbeleid en het
beheer daarvan grote invloed heeft op de economie. Zo krijgt Nederland door
klimaatverandering in toenemende mate te maken met droogte, wat ook kan
leiden tot economische schade. Dit leidt bijvoorbeeld tot problemen voor o.a. de
bevaarbaarheid, voor de landbouw, natuur, industrie en ook de zoetwater- en
drinkwatervoorziening. In het NWP wordt op hoofdlijnen beschreven hoe de
komende periode gewerkt wordt om op dit soort ontwikkelingen een antwoord te
geven waardoor dit bijdraagt aan een concurrerende delta.
Daarnaast wordt in het scheepvaarthoofdstuk beschreven dat de havens en de
bijbehorende industrie een belangrijke pijler onder de economie zijn. Het kabinet
wil ook de internationale concurrentiekracht van de mainports en van de
Nederlandse maritieme sector op een duurzame manier versterken en blijft
daarom werken aan een veilig, vlot, efficiënt, robuust en duurzaam
goederenvervoersysteem over water, onder andere via Smart shipping en in
overleg met onze internationale partners.
Klimaatadaptatie
U geeft in uw advies aan dat aanwezigen vragen om verder te kijken dan 2050.
Het NWP benoemt het belang van ons voorbereiden op keuzes die we op
(middel)lange termijn moeten maken en de rol van verschillende
onderzoeksprogramma's hierin. Vanzelfsprekend wordt er in toekomstige
beleidsontwikkeling gekeken naar de nieuwe klimaatscenario's (2023) en de lange
termijn (na 2050). In 2021 ga ik de huidige Nationale Adaptatie Strategie
evalueren, waarna de reikwijdte en diepgang van een mogelijke update kan
worden vastgesteld. Dit hangt ook samen met de nieuwe EU klimaatadaptatiestrategie die in 2021 zal verschijnen.
Natuur
Over natuur is de vraag gesteld welke ambitie daarover in het NWP wordt
opgenomen. De natuur en biodiversiteit in Nederland zijn voor een groot deel
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gekoppeld aan het water en Nederland heeft als delta een belangrijke positie in
het internationale natuurnetwerk voor trekvogels en vissen. Op verschillende
plekken in het NWP wordt hierop ingegaan, met name in het deelhoofdstuk
Natuur. Het NWP stelt verschillende maatregelen voor om de
wateromstandigheden te verbeteren op het gebied van de waterkwaliteit,
zoetwatervoorziening, klimaatadaptatie en de inrichting en beheer van de
rijkswateren. Dit is ook nadrukkelijk terug te vinden in de uitvoering van de
Programmatische Aanpak Grote Wateren en in een van de bijlages van het NWP,
de stroomgebiedbeheerplannen.
Grondwater
Naar aanleiding van de opmerking over grondwater, is op te merken dat er in het
NWP een apart hoofdstuk is opgenomen over grondwater en wordt er in navolging
van de beleidstafel droogte een interbestuurlijke studiegroep grondwater
opgestart om nader onderzoek te doen voor toekomstig beleid.
Samenwerking
Hartelijk dank voor uw aanbod om vanuit het OFL en samen met de
Deltacommissaris te onderzoeken hoe het OFL meer kan bijdragen aan de dialoog
en de samenwerking rondom de wateropgaven in Nederland. De op participatie
gerichte aanpak van de Omgevingswet is van groot belang voor het waterdomein,
omdat er betere oplossingen ontstaan door de kennis, ideeën, ervaring en
creativiteit van alle betrokkenen te benutten.
Tenslotte
Nogmaals wil ik u en de deelnemers danken voor de organisatie van en de
deelname aan de OFL-consultatie. Vanwege de corona maatregelen heeft de
consultatie digitaal plaatsgevonden en ondanks dat in verschillende digitale
sessies op effectieve wijze het gesprek is gevoerd en zijn er veel reacties en
opmerkingen opgehaald. Zoals ik eerder aangaf verwijs ik u en de deelnemers
voor het Ontwerp-NWP en de bijlagen graag naar
www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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