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Toelichting

Het Nationaal Waterplan 2016-2021 zal
opgevolgd worden door het Nationaal
waterprogramma 2022-2027, dat naar
verwachting in maart 2022 definitief
wordt vastgesteld.
De Ministers van BZK, EZK, I&M stellen
gezamenlijk het Nationaal Waterplan
vast.

Beleidsnota Noordzee 2016-2021
Nationaal waterprogramma 20222027
Programma Noordzee 2022-2027
Structuurschema Infrastructuur en
Ruimte
Structuurvisie windenergie op zee
Noordzee 2050 Gebiedsagenda
Mariene Strategie (deel 1); Actualisatie van huidige milieutoestand,
goede milieutoestand, milieudoelen
en indicatoren 2018-2024
Mariene Strategie (deel 2); Actualisatie van het KRMmonitoringprogramma 20202026Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee
2012-2020, Deel 3
Ontwerp Mariene Strategie voor het
Nederlandse deel van de Noordzee
2022-2027 (deel 3) KRMprogramma van maatregelen
Nationale Visie Kust
Natuurambitie Grote Wateren 2050
Kaderrichtlijn mariene strategie
Kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke
planning
Kaderrichtlijn water
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Ruimtelijke ordening, visserij, scheepvaart, offshore mijnbouw, kabels/buisleidingen, oppervlaktedelfstoffen, installaties, recreatie en toerisme, militaire
activiteiten, natuur en ecologie, milieu/verontreiniging, archeologie, windenergie, kustverdediging, landaanwinning.

Toelichting

Essentie:
Het Nationaal Waterplan 2016-2021 is de opvolger van het Nationaal Waterplan uit 2009. Het Nationaal
Waterplan wordt opgesteld op basis van de Waterwet. Het Nationaal Waterplan is het formele rijksplan
voor het nationale waterbeleid. In de Waterwet is vastgelegd dat het rijk dit plan eens in de zes jaar
opstelt. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke
aspecten tevens de status van structuurvisie. Het Nationaal Waterplan 2016-2021 zal opgevolgd worden door het Nationaal waterprogramma 2022-2027, dat naar verwachting in maart 2022 definitief wordt
vastgesteld..
Het Nationaal Waterplan 2016-2021 geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050. Het is gericht op een goede
bescherming tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast en droogte en het bereiken van
een goede waterkwaliteit en een gezond ecosysteem als basis voor welzijn en welvaart. Hierbij wordt
gestreefd naar een integrale benadering, door natuur, scheepvaart, landbouw, energie, wonen, recreatie, cultureel erfgoed en economie (inclusief verdienvermogen) zo veel mogelijk in samenhang met de
wateropgaven te ontwikkelen.
Belangrijke onderdelen van het Nationaal Waterplan 2016-2021 zijn:
• Het rijksbeleid dat voortvloeit uit de deltabeslissingen (waterveiligheid, zoetwatervoorziening en
ruimtelijke adaptatie);
• Beleidsnota Noordzee;
• De verankering van afspraken die betrekking hebben op water vanuit energie (Energieakkoord),
natuur (Natuurvisie), internationale inzet (Internationale Waterambitie) en bestuurlijke verhoudingen
(Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Bestuursakkoord Water en Deltaprogramma); en
• Voldoen aan de Europese eisen voor waterkwaliteit, overstromingsrisico's en het mariene milieu
door geactualiseerde plannen en maatregelenprogramma's op te nemen.
Het Nationaal Waterplan 2016-2021 is als volgt opgebouwd:
• Ambitie en sturing (hoofdstuk 1)
• Waterveiligheid (hoofdstuk 2)
• Zoetwater (hoofdstuk 3)
• Waterkwaliteit (hoofdstuk 4)
• Gebiedsgerichte uitwerkingen grote wateren (hoofdstuk 5)
• Gebiedsgerichte uitwerkingen zee en kust (hoofdstuk 6)
• Water en omgeving (hoofdstuk 7)
• Financiering (hoofdstuk 8)
Zoals de inleiding van Hoofdstuk 6 (gebiedsgerichte uitwerkingen zee en kust) van het Nationaal Waterplan 2016-2021 aangeeft is het beleid voor de Noordzee is opgenomen in de Beleidsnota Noordzee
2016-2021. Deze nota is een integraal onderdeel van het Nationaal Waterplan 2016-2021 en is opgenomen in bijlage 2 bij het plan. In de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 zijn de ruimtelijke aspecten van
het beleid beschreven. Hoofdstuk 6 volstaat met het weergeven van de kernpunten van dit beleid.
Hoofdstuk 6 geeft tevens de gebiedsgerichte uitwerkingen Kust en Waddengebied vanwege de grote
samenhang met de Noordzee. De toepassing van suppleties met zand en het streven naar een structureel evenwicht in het kustfundament blijven de uitgangspunten van het kabinet voor de hele Noordzeekust. Daarnaast denkt het Rijk mee met wensen van regionale overheden voor ruimtelijke ontwikkeling
in het kustfundament. Het Rijk wil met deze inzet bijdragen aan een gezonde en economisch vitale
Noordzee en kust, en een Waddenzee waarin erfgoed en natuur tot hun recht komen.
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Met betrekking tot de kust merkt hoofdstuk 6 op dat deze thans veilig is. De kustlijn is echter onderhevig
aan structurele erosie door zeespiegelstijging. Het kabinet herbevestigt de keuze om zandsuppleties
toe te passen om de kust van Nederland niet kleiner te laten worden en tevens een stabiele basis te
bieden voor de waterveiligheid op lange termijn. De natuurvisie van het kabinet legt veel nadruk op
bouwen met de natuur. Het Rijk bevordert dit, onder meer door in het kustbeheer zo veel mogelijk van
de natuurlijke zandbeweging gebruik te maken en door, waar mogelijk, flexibel om te gaan met de basiskustlijn.
Hoofstuk 6 merkt op dat ontwikkelingen langs de kust invloed hebben op de zee en vice versa. Het
kabinet vindt deze land-zee interacties belangrijk. Ze hebben inmiddels een plaats gekregen in het proces voor maritieme ruimtelijke planning, conform de nieuwe Europese Richtlijn maritieme ruimtelijke
planning, en daarmee ook in de Beleidsnota Noordzee 2016-2021. Het vrije zicht op de horizon vanaf
de kust naar zee blijft een ruimtelijke kwaliteit van nationaal belang. Waar dit belang conflicteert met
andere nationale belangen, vindt een zorgvuldige afweging plaats.
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