
De samenhang van alle waterplannen  
 
Het komend half jaar liggen de waterplannen van de landelijke en regionale overheden ter inspraak. Deze 

plannen betreffen de periode 2016 – 2021. Op deze pagina vindt u een korte toelichting en een overzicht 

toegespitst op de plannen in het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Maas. 

 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht de lidstaten om per stroomgebied een Stroomgebiedbeheerplan 

(SGBP) op te stellen. Hierin staan de doelen, de huidige chemische, fysische en biologische kwaliteiten van het 

watersysteem, de factoren die deze kwaliteiten beïnvloeden en de voorgestelde maatregelen.  Anders gezegd: wat 

is de situatie nu, wat willen we bereiken en hoe willen we dat doen? 

 

Nederland kent vier Stroomgebiedbeheerplannen 

(SGBP). Deze maken deel uit van het nationaal 

waterplan (NWP) als overkoepelend waterplan voor 

heel Nederland. Daarnaast kennen we nog het 

beheerplan Rijkswateren (BPRW) voor de grote 

Nederlandse rivieren en meren als de Maas en het 

Volkerak-Zoommeer,  provinciale Waterplannen 

(PWP’s), de regionale waterbeheerplannen (WBP’s) 

van de waterschappen en de zogenaamde 

Overstromingsrisico-beheerplannen (ORBP). 

 

Het gaat om veel plannen en veel informatie. Voor het 

overzicht is een groot deel van deze informatie in detail 

vastgelegd in zogenaamde factsheets. Voor elk grond- en oppervlaktewaterlichaam  is zo’n factsheet opgesteld. 

Deze factsheets  zijn een communicatiemiddel om de veelomvattende informatie toegankelijk te maken. De 

maatregelen in de individuele plannen vindt u terug in de factsheets en vice-versa. De factsheets zijn te vinden op: 

www.waterkwaliteitsportaal.nl.  Een overzicht van alle plannen vindt u hieronder, samen met de inspraaktermijnen 

en een verwijzing naar de plaats waar u de plannen kunt vinden. 

 

Nationaal 

Het landelijk waterbeleid, inclusief waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit is vastgelegd in het 

Nationaal Waterplan van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.  Doelen en maatregelen voor grote rivieren, 

kustwateren, IJsselmeer, Noordzee, Waddenzee en andere rijkswateren liggen vast in het Beheerplan 

Rijkswateren van Rijkswaterstaat.  

 

Stroomgebied Maas  

Er zijn in Nederland Stroomgebiedsbeheerplannen voor Rijn, Maas, Schelde en Eems. Deze plannen geven een 

overzicht van de huidige situatie, van de doelen en van de maatregelen.  De Stroomgebiedbeheerplannen  worden 

gerapporteerd aan de Europese Unie. Deze plannen zijn technisch gesproken een bijlage van het Nationaal 

Waterplan. Het Stroomgebiedbeheerplan  Maas is een product van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Waterlichamen en factsheets  

Een waterlichaam is de basiseenheid voor de KRW-

doelen en -maatregelen. Een oppervlaktewaterlichaam is 

een rivier, beek, kanaal, meer, een groep sloten of 

andere wateren met een minimumomvang. Daarnaast 

zijn er grondwaterlichamen, deze omvatten een 

samenhangend geheel aan grondwater. Samen omvatten 

de waterlichamen alle belangrijke wateren in Nederland. 

Voor ieder waterlichaam is een factsheet opgesteld met 

alle relevante gegevens voor dat waterlichaam, zoals 

type, toestand, doelen, maatregelen en uitzonderingen  

http://www.waterkwaliteitsportaal.nl/


Daarnaast zijn er Overstromingsrisico-beheerplannen opgesteld voor de vier bovengenoemde stroomgebieden 

door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In het ORBP voor de Maas zijn het beleid en de maatregelen 

opgenomen om overstromingsrisico’s te beperken. 

 

Provinciaal 

Doelen voor oppervlaktewateren, en begrenzing en status van waterlichamen staan in de waterplannen van de 

provincie. Provincie Noord-Brabant werkt aan een geïntegreerd Provinciaal Milieu en Waterplan. Dit plan geldt 

voor het gebied van de Maas (vrijwel geheel Brabant), een deel Schelde (ten westen van de Brabantse Wal) en 

een deel Rijn (gebied van Alm en Biesbosch).  Provincie Limburg werkt aan een Provinciaal Waterplan. Dit plan 

valt geheel binnen het stroomgebied van de Maas. 

 

Regionaal 

Maatregelen in en voor oppervlaktewateren worden opgenomen in de Waterbeheerplannen van de 

waterschappen. Waterschappen rapporteren ook over de toestand van het oppervlaktewater. Wilt u weten in welk 

waterschap u woont? Voer dan  uw postcode in op www.waterschappen.nl/mijn-waterschap 

 

Overzicht van alle ontwerpplannen 2016-2021 en inspraaktermijnen 

Organisatie Plan Inspraaktermijn  Site 

Ministerie van IenM NWP2, incl. SGBP 23-12-14 t/m 22-06-15 www.platformparticipatie.nl 

Ministerie van IenM ORBP Maas 23-12-14 t/m 22-06-15 www.platformparticipatie.nl 

Rijkswaterstaat BPRW 23-12-14 t/m 22-06-15  

Provincie Noord-Brabant KRW-factsheets 22-12-14 t/m 22-06-15 www.brabant.nl 

Provincie Noord-Brabant PMWP Mei/juni 2015 www.brabant.nl 

Provincie Limburg PWP 22-12-14 t/m 16-02-15 www.limburg.nl 

Waterschap Brabantse Delta Waterbeheerplan 12-01-15 t/m 23-02-15 www.brabantsedelta.nl 

Waterschap De Dommel Waterbeheerplan 12-01-15 t/m 23-02-15 www.dommel.nl 

Waterschap Aa en Maas Waterbeheerplan 12-01-15 t/m 23-02-15 www.aaenmaas.nl 

Waterschap Peel en Maasvallei Waterbeheerplan 05-01-14 t/m 28-02-15 www.wpm.nl 

Waterschap Roer en Overmaas Waterbeheerplan 05-01-14 t/m 28-02-15 www.overmaas.nl  

Waterschap Hollandse Delta Waterbeheerplan Februari/maart 2015 www.wshd.nl  

Waterschap Rivierenland Waterbeheerplan 17-03-15 t/m 27-04-15 www.waterschaprivierenland.nl 

Waterschap Rivierenland KRW-deel 06-01-15 t/m 16-02-15 www.waterschaprivierenland.nl 
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