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1 Ons water

Missie
Nederlanders bewust maken van het feit dat schoon, veilig
en voldoende water niet vanzelfsprekend is. Inzicht bieden
in de toenemende inspanning en investering die nodig is
om Nederland te beschermen tegen water, te kunnen 
profiteren van water en om de zoetwatervoorraad op orde 
te houden.

Mensen inzicht geven in hun eigen handelingsperspectief 
op de gebieden veiligheid, kwaliteit en kwantiteit.
De opgave is om met de gezamenlijke waterpartners,
mensen op individueel niveau aan te spreken op
momenten dat ze ontvankelijk zijn voor water. En daarbij
duidelijke handelingsperspectieven te bieden.

Rationale
•	 ‘	Triggers	voor	publiek:	trots,	persoonlijke	relevantie, 

handelingsperspectief
•	 Focus	op	lokaal	en	‘what’s	in	it	for	me?’
•	 Maatwerk	op	postcode	niveau
•	 Toon	is	urgent,	praktisch	en	prikkelend
•	 Benutten	kracht	van	sociale	en	online	media
•	 	Veroveren	van	aandacht:	samenwerken	op 

herkenbaarheid en boodschap
•	 	Aansluiten	op	bestaande	communicatiemiddelen	en	

-kanalen van waterpartners
•	 Mix:	fun,	fact,	fear

Nederlanders bewust maken van het feit 
dat schoon, veilig en voldoende water niet 
vanzelfsprekend is.
Iedereen kan een bijdrage leveren.

bewust van
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Ons water

Kernboodschap 

Water is overal. Het zit in ons DNA. Het water in 
Nederland is ons water. We zijn trots op wat we met 
water kunnen, hier en in het buitenland. We hebben onze 
bescherming goed geregeld, we hebben lekker en schoon 
water en we profiteren van de kansen die onswater biedt 
voor onze economie, welvaart en leefomgeving. Maar ons 
water is ook onvoorspelbaar en grillig. Het is vriend en 
vijand tegelijk. Het kan morgen opeens anders zijn. Door 
een overstroming, door een lange periode van droogte of 
een ramp waarbij het water vervuild raakt.

We hebben ons watermanagement op orde, maar tegelijk 
blijven we kwetsbaar. Een kwart van Nederland ligt onder 
de zeespiegel en bijna 60 procent kan overstromen. Hoger 
gelegen zandgronden zijn kwetsbaar voor droogte. Het 
klimaat verandert. De zeespiegel stijgt, terwijl onze bodem 
blijft	dalen.	De	extremen	in	het	weer	nemen	toe,	waardoor	
we te maken krijgen met perioden van langdurige regenval 
en perioden van aanhoudende droogte. 

De belangen zijn groot. De bevolking is de afgelopen 
decennia flink gegroeid en de economische waarde van 
ons land is door de gestegen welvaart toegenomen. 
Een overstroming zou dus zowel slachtoffers als grote 
economische schade veroorzaken.

We zijn innovatief in onze oplossingen en denken ver 
vooruit om goed voorbereid te zijn op de toekomst. 
Daarom moeten we dag in dag uit werken aan ons water. 
Dat doen we door innovaties in watermanagement, 
bijvoorbeeld door water meer de ruimte te geven 

langs de rivieren en ook in stedelijke gebieden. Honderd 
procent veiligheid bestaat niet. We willen de gevolgen 
van calamiteiten zo veel mogelijk beperken. Voorwaarde 
daarvoor is dat we allemaal van tevoren nadenken over 
wat we moeten doen als het mis gaat. 

De afgelopen decennia is veel geïnvesteerd om de 
waterkwaliteit te verbeteren. Rioolwater wordt gezuiverd, 
lozingen van de industrie op het oppervlaktewater 
zijn verminderd en voor boeren gelden strenge regels 
om overbemesting en vervuiling van het grondwater 
tegen te gaan. Maar we zijn er nog niet. Nog teveel 
schadelijke stoffen verdwijnen in het riool en moeten 
er in dure processen worden uitgefilterd. Nog lang 
niet al onze beken, rivieren en plassen voldoen aan 
de Europese kwaliteitseisen. Waterkwaliteit is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, publiek 
en bedrijfsleven. Met elkaar zorgen we ervoor dat ons 
water ook schoon blijft. Om een groeiende bevolking te 
kunnen blijven voorzien van vol doende drinkwater van 
topkwaliteit. Om veilig te kunnen zwemmen. En voor een 
gezonde en gevarieerde natuur. Dat doen we vooral door 
te zorgen dat we ons water niet vervuilen. In de industrie, 
in de landbouw en thuis.

Wij zijn in Nederland nooit klaar met ons water. 
We moeten alert blijven. Iedereen heeft een eigen 
verantwoordelijkheid om te weten wat je moet doen als 
het toch misgaat, bewust om te gaan met water als er een 
tekort dreigt, en om water schoon te houden.

Disclaimer ‘ons water’
‘Ons	water’	is	een	initiatief	van	het	ministerie	van	
Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Unie 
van Waterschappen, het IPO (provincies), de VNG 
(gemeenten), de Vewin (waterbedrijven) en het 
Deltaprogramma. De organisaties willen Nederlanders 
bewuster maken van water. Door te laten zien wat er aan 
watermanagement gebeurt in Nederland en bij jou in de 
buurt en wat er nodig is voor de toekomst. En door tips te 
geven wat je zelf kunt doen. Op de site onswater.nl vind 
je informatie en verhalen die je kunt selecteren op jouw 
postcode.

ons water is van 
ons allemaal
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Ons water

Uitgangspunten

Basis: De basis wordt gevormd door een online platform.

Maatwerk: op postcodeniveau.

Persoonlijk:	Inspelen	op	persoonlijke	relevantie:	
voorzien	in	informatie	die	betrekking	heeft	op	‘mijn	
situatie’.	

Hoe hoog staat ?

Lees meer over NAP

NAP staat voor Normaal Amsterdams
Peil. Wat betekent dat? 

# overstroming

boven NAP

Kampen (8266 JH)

1,4 meter

10
8
6
4

NAP

-2

2

Verhalen: We brengen het overkoepelende 
waterverhaal (macroboodschappen over veiligheid/
risico’s,	schoon,	voldoende)	via	menselijke	verhalen.	

Push & Pull: Tegelijkertijd een corporate 
zendersperspectief (wat willen WE vertellen) en  
een zeer individueel perspectief (wat wil IK weten).
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Ons water

Publiekscommunicatie

Presentaties
Filmpjes

Informatie 
borden

Informatie 
borden

Lokale 
media

App

Herdenking

Tappunt

Events

Bouwborden

Lesmateriaal

Bestickering

Expositie
Festivals

Waterrekening

Infographics

Social media

Benut de kansrijke momenten
Er	is	geen	‘one	size	fits	all’	massamediale	campagne.	
In de communicatie worden de bestaande en nieuwe 
contactpunten met publiek benut. Het gaat erom de juiste 
plekken en momenten te vinden waarop mensen open 
staan voor communicatie over water.

Door bestaande contactpunten van waterpartners als 
o.a. bouw- en informatieborden te gebruiken wordt op 
een effectieve manier bijgedragen aan samenhang en 
zichtbaarheid van de wateractiviteiten.
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2 Bouwstenen

De bouwstenen logo, slogans, kleur, typografie en 
fotografie	bepalen	de	visuele	identiteit	van	‘ons	water’.
Door de bouwstenen altijd eenduidig toe te passen 
op	de	middelen	vormen	ze	een	eenheid	in	stijl.	Aan	
de hand van diverse voorbeelden in het hoofdstuk 
‘Inspiratievoorbeelden’	is	deze	eenheid	in	stijl	zichtbaar.

Op alle uitingen waarbij Ons Water wordt geïntroduceerd 
en	gepositioneerd	komt	waar	mogelijk	de	tekst	‘Ons	
Water	is	een	initiatief	van:	Ministerie	van	Infrastructuur	
en Milieu, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, 
IPO, Vewin, waterschappen, provincies, gemeenten en 
waterbedrijven.’
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Bouwstenen

Logo

Versie 1

Versie 2

Voorbeeld	logo	met	slogan	op	een	bestaand	middel	in	een	blauwe	balk:	deze	maakt	het	afzenderschap	sterker

Voorbeeld	logo	met	slogan	op	een	bestaand	middel	op	witte	een	achtergrond:	hierdoor	krijgt	het	logo	wat	minder	aandacht

Het	logo	‘ons	water’	bestaat	uit	een	vorm met golven en 
de tekst ons water. Het logo wordt altijd in deze vorm 
gebruikt en mag niet aangetast worden. 

Het logo staat niet op zichzelf maar wordt altijd in een zin 
gebruikt of in combinatie met een slogan die hoort bij het 
thema van de uiting (zie ook pagina 9).  

Er	zijn	twee	versies	van	het	logo:
1.  lichtblauwe golven op een witte ondergrond
2.  witte golven op een lichtblauwe ondergrond of   
 achtergrondfoto

Welke van deze twee versies gebruikt moet worden 
is afhankelijk van de uiting en hoe belangrijk het 
afzenderschap is. Een manier om Ons Water als afzender 
extra	te	benadrukken	is	om	het	in	een	blauwe	balk	te	
plaatsen. Zorg voor voldoende witruimte om het logo op 
te laten vallen. 

Bij dreigende wateroverlast kan in de Eendragtspolder 
vier miljoen kubieke meter water tijdelijk worden 
opgeslagen. Dankzij de waterberging houden bewoners 
in de wijde omtrek droge voeten en kunt u genieten van 
een waterrijk recreatiegebied. U kunt er lekker fietsen, 
wandelen, nordic walken, vogels kijken, kanovaren,  
roeien, picknicken, struinen en vliegeren. 

Ruimte voor 
waterberging

Colofon © 2013 

Dit is een uitgave van het 
recreatieschap Rottemeren en 
het hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard. 
recreatiezuidholland.nl 
en hhsk.nl

3  
Fosfaten uit 
het water

De Eendragtspolder was 
voorheen landbouwgebied. 
Boeren gebruikten er mest, 
waarvan nu nog resten 
(fosfaten) in de bodem 
zitten. Deze kunnen het 
water door algengroei 
vertroebelen. Om dat te 
voorkomen worden de 
fosfaten uit het water 
gehaald. Dit gebeurt in  
een vlokkenkanaal. 

8  
De doorlaat en het 
plas-drasgebied

Via deze doorlaat wordt 
water van het plasgebied 
naar het plas-drasgebied 
geleid, een moerasachtig 
gebied met sloten, smalle 
vaarten en fiets- en wandel-
paden. Opslagcapaciteit:  
1 miljoen m3 water. Via de 
uitlaat verderop in het 
gebied wordt het water 
afgevoerd naar de Rotte. 

4  
De Eendragter Verlaat

Als het waterpeil op de 
Rotte te hoog dreigt te 
worden, laat het hoogheem-
raadschap water via deze 
aflaat de Eendragtspolder  
in stromen. Dit gebeurt met 
1200 m3 per minuut, dat is 
een badkamer vol water per 
seconde. In 55 uur staat de 
polder vol water. 

11  
Biologische 
composietbrug

Dit is de eerste biologische 
composietbrug ter wereld. 
Composiet is een kunststof 
van glasvezel en hars. Het is 
duurzamer dan veel andere 
bouwmaterialen. In deze 
brug is een biologische hars 
op basis van maïs toegepast, 
waardoor deze brug extra 
milieuwinst oplevert. 

10 
De uitlaat

Water uit de polder wordt 
afgevoerd via deze uitlaat 
en komt uiteindelijk weer  
in de Rotte terecht. 

9  
De omroeibaan

Parallel aan de roeibaan  
ligt de omroeibaan voor 
warming up en cooling 
down. Bij wedstrijden 
kunnen de deelnemers  
via deze omroeibaan naar  
de startstreep roeien. 
Wel zo handig.

5  
Overdraagplaats

Bootjes kunnen via deze 
overdraagplaats van de Rotte 
naar de Eendragtspolder 
getild worden. Of andersom 
natuurlijk.

2  
Inlaat

Voor internationale wed - 
 strij den moet het waterpeil 
van de roeibaan een meter 
worden verhoogd. 
Dat gebeurt door water uit 
de naastgelegen Hennip-
sloot via deze inlaat naar de 
roeibaan te laten stromen. 
Het water uit deze ringvaart 
is meestal schoner dan dat 
uit de Rotte. Dat is belang-
rijk bij internationale 
wedstrijden.

1  
Roeipaviljoen en
botenloods

Op het finisheiland staat het 
roeipaviljoen met de boten-
loods. Op de begane grond 
liggen de kleedkamers, de 
doping- en fitnessruimte.  
Op de eerste verdieping is 
de kantine met prachtig 
uitzicht over de roeibaan. 
Het gebouw ligt hoog 
genoeg om droog te blijven 
als de polder tijdelijk onder 
water staat.

6  
De roeibaan

De internationale Willem- 
Alexander Baan heeft alle 
voorzieningen die nodig  
zijn voor internationale 
wedstrijden en voldoet aan 
de eisen van de Wereldroei-
bond FISA. De baan is 2,2 km 
lang, 162 meter breed en  
2 meter diep, bij internatio-
nale wedstrijden is dat een 
meter meer (zie 2). 

7  
Plasgebied met 
onderwatereilanden

In het plasgebied zijn de 
onderwatereilanden 
duidelijk herkenbaar.  
Bij een laag waterpeil vallen 
ze droog. De onderwater-
eilanden zijn aangeplant 
met riet. Dit draagt bij aan 
helder en schoon water. 
Opslagcapaciteit: 3 miljoen 
m3 water.

tot ziens in de

Eendragtspolder

droge 
voeten 
route

fietsen en wandelen in de 

waterberging Eendragtspolder

9
km

6
km
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Bouwstenen

Logo met slogan

Communicatieclusters
Het logo staat niet op zichzelf en wordt zo veel mogelijk 
in een slogan toegepast. De slogans zijn gekoppeld aan 
vastgestelde communicatie clusters (zie hiernaast). De 
cluster bepaalt welke slogan op het betreffende middel 
geplaatst	wordt.	Voorbeeld:	op	een	bouwbord	wordt	de	
slogan	‘hier	werken	we	aan	ons	water’	geplaatst.

Basisset
Er is een basisset slogans ontwikkeld. Deze set zal 
geleidelijk uitgebreid worden in overleg met het kernteam 
communicatie Ons Water. 

Logo in een zin
Behalve in combinatie met een slogan, kan het logo ook 
in een zin worden verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn de 
kaarten op de website, of de introductiecampagne met 
‘nieuwsgierig	naar	ons	water?’.	Ook	gebruik	van	het	logo	in	
een call to action is een mogelijkheid.

Werk in uitvoering
Bijvoorbeeld bouwborden en informa-
tieborden bij projecten.

Risicocommunicatie
Op communicatie middelen waar ur-
gentie en/of een risico de boventoon 
voert. Op overstroomik.nl

Vrije tijd 
Bijvoorbeeld informatieborden bij 
(water)attractie, waterwandelingen.

Vrije tijd, educatie
Bijvoorbeeld tentoonstellingen, musea, 
lesmaterialen.

Arbeidsmarktcommunicatie 
Bijvoorbeeld personeels advertenties, 
schoolprojecten.

Bestuurlijke en
projectcommunicatie
Bijvoorbeeld publieks communicatie 
rondom informatie en inspraak over 
watergerelateerde projecten.

Waterkwaliteit
Bijvoorbeeld communicatie middelen 
die betrekking hebben op kwaliteits-
verbetering van oppervlaktewater, 
drinkwater en zwemwater.

Engelstalige uitingen

CommunicatieclustersBasisset

houd  schoon
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Bouwstenen

Logo met slogan

Het	‘ons	water’	logo	met	slogan	of	zin	staat	op	een	
lichtblauwe of witte ondergrond.

Wanneer het logo diapositief op een foto is geplaatst, 
zorg dan dat deze goed leesbaar blijft.

Logo in een slogan op een foto

Logo in een slogan

Weet jij wat 
je moet doen 
als de dijk 
het begeeft?
Kijk op onswater.nl

Logo in een call to action

Hoe kan 
jouw tuin 
bijdragen aan 
een betere 
afvoer van 
water?

kijk op ons water.nlkijk op ons water.nl

Wie beheert

Waterorganisaties in Nederland

Bekijk welke waterorganiaties het water 
in jouw omgeving beheren.

Vul je postcode in

# drinkwater

?

Logo in een zin op een kaartje op de website
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Bouwstenen

Logo maatvoering

Formaat
Het logo en de slogans kunnen traploos worden geschaald. 
De minimale hoogte van het logo op schermformaat is 
30	pixels.	Voor	drukwerk	is	de	minimale	hoogte	van	het	
logo 6 mm.

Witruimte
Het logo en de slogans hebben een minimale witruimte/
marge om zich heen. Bij toepassing van logo en slogans 
gelden de hiernaast omschreven verhoudingen. Hiervoor 
gebruiken we een referentiepunt uit het logo zelf 
(onderkast letter w), zodat deze altijd op te meten is als 
men in het bezit is van het logo. 

Witruimte 

Minimale grootte schermformaat

Minimale grootte drukwerk

30	px

6 mm
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Bouwstenen

Logo kleurvarianten

Het logo wordt standaard in kleur toegepast. Voor 
eventuele zwart-wit uitingen wordt de variant in 
grijswaarden gebruikt. 

Standaard:	logo	in	kleur Uitzondering	zwart-wit	uitingen:	logo	in	grijswaarden

beleef

beleef beleef

beleef
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Bouwstenen

Kleurgebruik

Basiskleuren
De basiskleuren zijn donkerblauw, lichtblauw en wit
Ze zijn geschikt voor drukwerk, ruimtelijke en 
elektronische toepassingen en worden altijd als heldere 
en volle kleur toegepast. 

Voor	de	site	overstroomik.nl	is	oranje	als	extra	kleur	in	
gebruik. Voor onswater.nl groen.

Zwart-wit
Voor zwart-wit uitingen wordt kleur vervangen door 
grijswaarden:	donkerblauw	is	100%	zwart	en	lichtblauw	is	
20%	zwart.	Zie	de	kleurwaarden	hiernaast.

CMYK 100/100/0/0
RGB 46/29/134
#2e1d86
RAL	5022
PMS 2748 C

CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
# ffffff
RAL	9010

C0/M0/Y0/K100
RGB 0/0/0
#000000
RAL	9017

C0/M0/Y0/K20
RGB 218/218/218
#dadada
RAL	9018

C0/M50/Y100/K0
RGB 246/144/30
#f6901e

CMYK 30/0/10/0
RGB 182/224/228
#b6e0e4
RAL	6027
PMS 304 C

C75/M0/Y44/K0
RGB 0/169/157
#00a99d
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Bouwstenen

Typografie

Lettertype
Het	lettertype	Agenda	wordt	gebruikt	voor	de	stijl	van	
Ons	Water.	Er	zijn	3	gewichten	van	de	Agenda	beschikbaar:	
Regular, Regular Italic en Bold.

Agenda Bold
Voor het logo, de slogans en grote koppen wordt de 
Agenda	Bold	gebruikt.
De regel waar het Ons W ater logo in staat is altijd bold.

Agenda Regular
Voor broodtekst, subkoppen en call to action.

Agenda Regular Italic
Voor tekstaccenten of subkopjes tussen broodtekst.

De	Agenda	is	voor	de	partners	van	Ons	Water	rechtenvrij	
beschikbaar.

Agenda Bold 
Agenda	Regular
Agenda Regular Italic
Lettertype	Agenda	in	de	gewichten	Bold,	Regular	en	Regular	Italic

Agenda	Bold	voor	logo,	slogan	en	koppen,
Agenda	Regular	voor	call	to	action	

Agenda	Bold	voor	logo,	call	to	action	en	koppen,	
Agenda	Regular	voor	subkoppen

Weet jij wat 
je moet doen 
als de dijk 
het begeeft?
Kijk op onswater.nl

Evacueren of 
naar de 
eerste etage?
Wees
voorbereid.

kijk op ons water.nl
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Bouwstenen

Beeldconcept

Fotografie
Heldere, sprekende en kwalitatieve keuzes in fotografie. 
Daarmee	verbeelden	we	de	kracht	van	‘ons	water’.
We gebruiken een documentaire stijl van fotografie. 
Ongemanipuleerd en in kleur. 

Persoonlijk en dichtbij
De beelden moeten herkenbaar zijn voor iedere 
Nederlander en verbeelden hoe wij omgaan met water 
in ons dagelijks leven. Zowel het dagelijks verbruik als 
recreatie en de ongemakken die we ervaren bij hoog water.

Deze en andere beelden zijn beschikbaar op hoge resolutie. 
De rechten zijn afgekocht voor gebruik ten behoeve van 
Ons Water tot en met 18 juni 2017.

Veilig water Voldoende water
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Bouwstenen

Beeldconcept

Schoon water
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Bouwstenen

Illustraties

NAP
eb

vloed

boven	NAP
1,4

 

meter

10
8
6
4

NAP

-2

2

?Naast fotografie maken we veelvuldig gebruik van 
eenvoudige illustraties. Deze icoonachtige illustraties 
leggen op kernachtige wijze situaties uit. 

Ze zijn ontwikkeld om op klein formaat herkenbaar te zijn. 
Voor bijvoorbeeld posters zouden ze moeten worden 
verfijnd.
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Taalgebruik
Bouwstenen

Tone of voice
Het	concept	‘ons	water’	bevat	drie	elementen:	trots,	
persoonlijk en urgentie.
Enerzijds appelleert Ons Water aan de trots die veel 
Nederlanders voelen over hoe wij ons land hebben 
veroverd op het water en hoe water een wezenlijk 
onderdeel is geworden van onze nationale identiteit. 
Anderzijds	verwoordt	‘ons	water’	de	persoonlijke	insteek	
van de publiekscommunicatie. Het gaat om óns water, dus 
ook míjn water.

De	toon	van	‘ons	water’	is:
•	 Urgent.
•	 Praktisch.
•	 Prikkelend.

Taalniveau
Ons Water is geschreven voor publiek met taalniveau B1, 
conform de richtlijnen Taalniveau Rijksoverheid.nl.

Aanspreekvorm
Ons	Water	spreekt	de	lezer	aan	met	‘je’.

Schrijfstijl
Enthousiasmerend,	direct,	uitnodigend	tot	actie	(‘call	to	
action’),	maar	niet	te	populair.	Om	die	reden	het	gebruik	
van uitroeptekens vermijden.

Schrijfwijze, spelling en leestekens
Ons Water volgt de Schrijfwijzer Rijksoverheid.nl (versie juli 
2013).

Voor meer details is er een Schrijfwijzer Ons Water.

Twitter
Als	je	een	tweet	verstuurt,	voorzie	die	dan	van	#onswater
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3 Inspiratievoorbeelden

Uitgangspunt	voor	de	uitingen:
•		 We	laten	zien	wat	we	allemaal	doen
•		 We	prikkelen	en	nodigen	uit	tot	betrokkenheid	/actie
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Inspiratievoorbeelden

Introductieperiode

We	starten	Ons	Water	regionaal.	De	banner	‘Nieuwsgierig	
naar	ons	water?’	op	bijvoorbeeld	websites	van	provincie,	
waterschap, gemeenten en waterbedrijf leidt mensen naar 
de Ons Water site.
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Campagneposters

Weet jij wat 
je moet doen 
als de dijk 
het begeeft?
Kijk op onswater.nl

94% van
ons water
wordt 
gerecycled

Kijk op onswater.nl

Hoe kan 
jouw tuin 
bijdragen aan 
een betere 
afvoer van 
water?

kijk op ons water.nl

Evacueren of 
naar de 
eerste etage?
Wees
voorbereid.

kijk op ons water.nl

Als	het	Ons	Water	logo	in	de	kop	
wordt gebruikt, gebeurt dat niet in 
de call to action. Er komt ook geen 
slogan met logo onderaan de poster. 
De call to action is hier in regular 
letter. 

Als	het	Ons	Water	logo	niet	in	de	kop	
wordt gebruikt, gebeurt dat wèl in 
de call to action. De call to action is 
daarom bold. 

Poster met slogan als afsluiting.  Als	het	Ons	Water	logo	niet	in	de	kop	
wordt gebruikt, gebeurt dat wèl in 
de call to action. De call to action is 
daarom bold. 
De hoofdkop is altijd bold, een subkop 
is regular.
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Toepassingen

Aanhaken	bij	bestaande	uitingen,	zoals	
bouwborden en informatieborden
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Aanhaken	bij	bestaande	uitingen
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BannerGive-away

T-shirt

Poster of banner

Is jouw straat 
waterproof?

kijk op ons water.nl

Ben jij 
water-
proof?

Vul je postcode in

Ben jij 
waterproof?
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Online

Woon je 
boven of 
onder NAP?

leven met ons water

Vul je postcode in Ga

Toepassingen

Activeren	met	online	uitingen

Deze	banners	zijn	verkrijgbaar	in	de	toolbox,	
inclusief widget en toelichting.
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Toepassingen

Prikkelen via kansrijke momenten 

De minister van Infrastructuur en Milieu (lenM) en de staatssecretaris van Economische 
Zaken (EZ) stellen eind volgend jaar een Nationaal Waterplan (NWP 2016 – 2021) vast. 
Tegelijkertijd herziet de minister van lenM het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijks-
wateren (Bprw 2016 – 2021). Zo kan het Rijk het nationale waterbeleid en het beheer van 
de rijkswateren in samenhang voorbereiden. Voordat de plannen worden vastgesteld, 
liggen ze in ontwerp ter inzage en kan eenieder een zienswijze indienen.

Bij het opstellen van deze plannen werkt het Rijk samen met diverse overheden. 
Iedereen die een rol heeft in of geïnteresseerd is in het waterbeleid en -beheer in Nederland 
heeft de mogelijkheid om te reageren op de plannen. Hiervoor legt het Rijk deze plannen en 
de bijbehorende milieueffectrapporten zes maanden ter inzage.

Wat staat er in de plannen? 
Het NWP bevat de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de daartoe behorende 
aspecten van het nationale ruimtelijke beleid: 
- Ambitie en sturing
- Waterveiligheid en overstromingsrisicobeheerplannen
- Zoetwater
- Waterkwaliteit en stroomgebiedbeheerplannen
- Grote wateren
-  Zee en kust en de beleidsnota Noordzee en het maatregelenprogramma voor  

de Kaderrichtlijn Mariene Strategie
-  Water en omgeving (wonen, werken, natuur, energie, economie en de functies van  

de rijkswateren)
- Financiering.

De hoofdlijnen duiden de gewenste ontwikkeling, de werking en de bescherming van 
de watersystemen aan en de daarvoor benodigde maatregelen en voorzieningen. Het NWP is 
voor de ruimtelijke aspecten tevens een structuurvisie.
Het Bprw beschrijft het beheer van de rijkswateren. Dat zijn de wateren in Nederland die in 
beheer zijn bij het Rijk: de grote rivieren en kanalen, de Waddenzee, de Noordzee en de kust, 
het IJsselmeergebied en de Zuidwestelijke Delta. Rijkswaterstaat voert het beheer uit. 
Het NWP vormt daarvoor een belangrijk uitgangspunt. Het Bprw bevat het programma van 
maatregelen en voorzieningen die nodig zijn voor de ontwikkeling, werking en bescherming 
van de rijkswateren. Het gaat om het beheer bij normale omstandigheden en in geval van 
calamiteiten. 

Waarom een nieuw NWP en Bprw?
Zowel het NWP als het Bprw dient op grond van de Waterwet eenmaal in de zes jaar 
te worden herzien. De huidige plannen lopen eind 2015 af. De nieuwe plannen beslaan 
de periode 2016 – 2021. 

Waarom een milieueffectrapport?
Voor beide plannen is ter ondersteuning van de besluitvorming een milieueffectrapport 
opgesteld. Deze rapporten geven inzicht in de milieugevolgen van de plannen. 
Daarmee krijgt het milieu een volwaardige plaats bij de totstandkoming van beide plannen. 
In de milieueffectrapporten is tevens een passende beoordeling Natuurbeschermingswet 
1998 opgenomen.

Hoe is de publieksparticipatie verlopen?
De participatie van maatschappelijke belangenorganisaties is mede verlopen via het Overleg-
orgaan Infrastructuur en Milieu. De partijen die hieraan deelnemen, vertegenwoordigen 
een groot deel van de belangen in het Nederlandse waterbeleid en -beheer. In juni 2014 is 
er gelegenheid geweest een zienswijze in te dienen op het voornemen om de beide plannen 
op te stellen en op de bijbehorende notities Reikwijdte en Detailniveau voor de milieu-
effectrapporten.

Hoe kunt u op de plannen reageren?
Eenieder kan van 23 december 2014 tot en met 22 juni 2015 een zienswijze geven op 
het ontwerp NWP 2016 – 2021 en op het ontwerp Bprw 2016 – 2021 en de bijbehorende 
milieueffectrapporten.

Waar kunt u de stukken inzien?
Het ontwerp van het NWP 2016 – 2021 en het ontwerp van het Bprw 2016 – 2021 met de 
bijbehorende stukken, kunt u van 23 december 2014 tot en met 22 juni 2015 downloaden via: 
www.platformparticipatie.nl. U kunt beide plannen ook inzien op de volgende locaties: 

- het ministerie van lnfrastructuur en Milieu (Koningskade 4, Den Haag);
- het ministerie van Economische Zaken (Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag);
- de 12 provinciehuizen.

Het ontwerp Bprw 2016 – 2021 is ook in te zien op alle regionale hoofdkantoren van 
Rijkswaterstaat.

De adressen van de provinciehuizen en de regionale hoofdkantoren van Rijkswaterstaat 
vindt u op www.platformparticipatie.nl. Let op: tijdens de feestdagen kunnen de openings-
tijden afwijken.

Het ontwerp NWP 2016 – 2021 kunt u ook op het landelijke portaal voor ruimtelijke plannen 
raadplegen: www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.0000.
IMsv14NWP2BNZ2-2000).

Hoe kunt u reageren?
U kunt schriftelijk, mondeling of online reageren. Uw digitale zienswijze kunt u indienen 
via het reactieformulier op www.platformparticipatie.nl.

Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Participatie
o.v.v. ‘NWP’ of o.v.v. ‘Bprw’
Postbus 30316
2500 GH  Den Haag

Vermeld bij uw reactie duidelijk op welk van de twee plannen uw reactie betrekking heeft.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u hiervoor tot en met 22 juni 2015 een 
afspraak maken via telefoonnummer 070 456 89 99.

Vragen?
Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/water-en-veiligheid/vraag-en-antwoord/wat-is-het-
nationaal-waterplan.html vindt u meer informatie over het huidige NWP. 
Uw inhoudelijke vragen over het NWP 2016 – 2021 kunt u stellen aan de projectorganisatie 
NWP, via e-mail: deltabeslissingenNWP@minienm.nl.
Op www.rijkswaterstaat.nl/bprw vindt u meer informatie over het huidige Bprw. 
Voor inhoudelijke vragen over het Bprw 2016 – 2021 kunt u contact opnemen met de 
informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis, 7 dagen per week geopend 
van 06.00 uur tot 22.30 uur) of 08008002@rws.nl.

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de Directie Participatie, 
telefoon 070 456 89 99.

Wat gebeurt hierna?
Na de inzagetermijn worden alle zienswijzen verzameld en per plan samengevat. 
De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de plannen. Als u een zienswijze 
indient, dan krijgt u de samenvatting van de ingediende zienswijzen en wordt u geïnformeerd 
over wat met de zienswijzen is gedaan. De plannen worden eind 2015 vastgesteld en vervolgens 
bekendgemaakt. Tegen de plannen is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Rijksoverheid

Kennisgeving ontwerp Nationaal Waterplan 2016 – 2021 en 
ontwerp Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016 – 2021

Verder met ons water
Zonder dijken, duinen en dammen zou 60 procent van ons land regelmatig overstromen. Dat raakt direct 9 miljoen inwoners en het hart van onze economie. 
Nederland is een waterrijk land. In Nederland zijn we nooit klaar met ons water. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om voorbereid te zijn op te veel en 
te weinig water, om bewust om te gaan met ons zoete water en om ons water schoon te houden. Nu en in de toekomst. In het Nationaal Waterplan is ons nationale 
waterbeleid opgenomen. In het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren staat wat dat betekent voor de wateren die Rijkswaterstaat beheert.

Our Water in the Netherlands
new National Water Plan 2016-2021 

Ministry of Infrastructure and the Environment

?

Weet jij wat je 
moet doen bij 
hoogwater?

kijk op overstroomik.nl
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We moeten er
rekening mee houden
dat het vaker en
harder regent.

Het is steeds vaker
lange tijd heel droog. 

Prikkelen via advertenties

houd  schoon

Gemaal Zeeburg 
heeft snel water 
nodig.

koudwatervrees?
je kunt onbekommerd 
zwemmen op IJburg
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Online platform en ‘familie’websites

in Nederland

De stijl van Ons Water kan in verschillende gradaties 
worden toegepast. Bepalend hierbij is de mate waarin de 
identiteit van de afzender voor de doelgroep relevant is.
Voor die uitingen die als doel hebben om Neder landers 
bewust te maken van het feit dat schoon, veilig en 
voldoende water niet vanzelfsprekend is, en voor uitingen 
die meerdere afzenders kennen, is de stijl van ons water 
zeer geschikt.

Er	zijn	drie	gradaties:
1.		alle	elementen	in	Ons	Water-stijl:	onswater.nl,	
overstroomik.nl
2.	kop	en	footer	in	Ons	Water-stijl:	beleefdedeltaroute.nl
3. footer in Ons Water-stijl

De elementen die speciaal voor het Water-platform 
worden ontwikkeld zijn in de stijl van Ons Water uitgevoerd.
De samenwerkende organisaties worden vermeld.

Voor	‘familiesites’	bestaat	er	de	mogelijkheid	de	kop	en	
footer in de Ons Water-stijl uit voeren. Naast het gebruik 
van de kleur zorgt de typografie hier voor de samenhang.
Logo’s	van	de	afzenders	kunnen	in	de	footer.

Indien de identiteit van de afzender leidend is kan 
de stijl van Ons Water in een minimale vorm worden 
toegevoegd:	logo	en	een	slogan	naar	keuze	zorgen	dan	
voor samenhang.

Ondersteuning
Neem bij vragen contact op met het kernteam 
communicatie via redactie@onswater.nl


