
 

 

           Bijlage 1 

Bestuurlijke opdracht Delta-aanpak Waterkwaliteit - Stuurgroep Water 4 juli 

versie 11-7-2018 

 

Aanleiding 

De Delta-aanpak Waterkwaliteit komt voort uit de gezamenlijke ambitie voor voldoende chemisch 

schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. We werken hard met elkaar om 

de problematiek van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en opkomende stoffen 

in water aan te pakken. Daarmee richt de Delta-aanpak zich op alle belangrijke bronnen voor 

waterverontreiniging: landbouw, stedelijk afvalwater en industrie. Door te kijken wat iedere partij zelf 

kan bijdragen aan een impuls is de brede intentieverklaring tot stand gekomen en in 2016 

ondertekend. Naast de overheden, ook door partners uit o.a. de landbouw-, industrie- en zorgketen.  

Tijdens de Stuurgroep Water van 4 april jl. heeft de stuurgroep besloten om langs drie sporen toe te 

werken naar bestuurlijke afspraken op het gebied van water: waterkwaliteit, klimaatadaptatie en een 

Addendum op het huidige BAW. Voor waterkwaliteit gaat het om doorpakken op de inhoud, om focus 

op de meest effectieve acties, en om een stevigere bestuurlijke aansturing.   

Delta-aanpak tot nu toe 

De prioriteiten van de Delta-aanpak zijn nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, opkomende 

stoffen en medicijnresten. Naast de prioriteiten blijft aandacht nodig voor de doorsnijdende thema’s 

als: analyses, kennisimpuls, grote wateren, communicatie. 

De Delta-aanpak is gestart met het model van de bloem (figuur 1). Met deze programmatische aanpak 

sturen partijen met elkaar op de samenhang en voortgang van lopende (deel)trajecten. Er wordt 

bestuurskracht georganiseerd om de meest urgente zaken aan te pakken. In de Stuurgroep Water, 

voorbereid door het Bestuurlijk Overleg Delta-aanpak, wordt gestuurd op de voortgang. Het 

uitgangspunt van de Delta-aanpak is dat partijen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen traject en 

acties en daarbij de eigen bestuurlijke aansturing houden. Gezamenlijk staan de partijen aan de lat 

voor het geheel. Deze opzet heeft de afgelopen periode goed gewerkt, maar er is behoefte aan meer 

focus en stevigere sturing op de prioriteiten. De acties uit de intentieverklaring blijven van kracht, 

maar de bestuurlijke inzet zal zich gaan richten op nieuwe bestuurlijke opdrachten, zoals uitgewerkt in 

dit voorstel. 

 

Figuur 1. De bloem van de Delta-aanpak 
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Uitgangspunten en overwegingen voor vervolg 

De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan het voorstel voor de nieuwe structuur: 

• De prioriteiten van de Delta-aanpak zijn: nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, 

medicijnresten en opkomende stoffen. Naast de prioriteiten blijft aandacht nodig voor de 

(doorsnijdende) thema’s: analyses, kennisimpuls, grote wateren, communicatie; 

• De Delta-aanpak heeft als doel verbetering van de waterkwaliteit in de breedte en het geven 

van een extra impuls aan het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW); 

• Meer focus aanbrengen, door bestuurlijke druk te organiseren op de meest effectieve 

maatregelen; ketenaanpak als uitgangspunt nemen; 

• Binnen de opdracht van de tafels komen tot effectieve inzet van middelen; 

• Afspraak = afspraak, partijen worden aangesproken als afspraken niet worden nagekomen; 

• Verbindende kracht Delta-aanpak behouden: informerende rol, verbinding met de regio, 

uitwisseling van informatie en ook onderwerpen buiten landbouw/stoffen; 

• Waar mogelijk voorkomen extra bestuurlijke drukte; 

• Wederzijdse wens voor meer betrokkenheid van maatschappelijke organisaties; 

• Verbinding en afstemming met de regio behouden. 

 

Nieuwe governance structuur 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is in gezamenlijkheid gekomen tot een voorstel voor een 

nieuwe bestuurlijke governance structuur. 

Opzet 

De Stuurgroep Water wordt opdrachtgever voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit, zij formuleert 

bestuurlijke opdrachten en geeft kaders mee. Om de gewenste versnelling aan te brengen op de 

prioriteiten komen er twee bestuurlijke versnellingstafels: 

 Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (“landbouw”) 

 Opkomende stoffen en medicijnresten (“stoffen”) 

Daarnaast blijft er een bestuurlijke tafel Delta-aanpak Breed, voor doorsnijdende thema’s en om de 

verbinding op inhoud en van partijen te waarborgen. Er komt één voorzitter voor alle drie de tafels, 

voor het bewaken van de uitvoering van de afspraken en om partijen aan te spreken wanneer nodig.  

Gelet op de betrokkenheid van partijen ligt het voor de hand dat de gezamenlijke partijen uit hun 

midden één voorzitter voor de drie tafels voordragen. Het voorzitterschap zou ook kunnen rouleren 

tussen de partijen. Het kernteam Delta-aanpak, waar nodig aangevuld met deskundigen, is 

verantwoordelijk voor de ambtelijke voorbereiding van de tafels. Zie de nieuwe structuur in figuur 2. 

 

 
Figuur 2. Nieuwe governance structuur Delta-aanpak Waterkwaliteit 



 

 

 

Versnellingstafels 

Doel van de bestuurlijke versnellingstafels is om een extra verdieping en impuls te geven aan de 

prioriteiten van de Delta-aanpak. De tafels hebben binnen de opdracht bestuurlijk mandaat om te 

komen tot besluitvorming. De partijen (zowel overheden als ketenpartners) organiseren het mandaat 

en commitment bij de eigen organisaties/achterbannen. De opdracht voor de versnellingstafels richten 

zich op: 

 Komen tot resultaatgerichte bestuurlijke afspraken; 

 Focus op lopende prioritaire acties; 

 Sturen op uitvoering en voortgang. 

Deze opdrachten zijn niet limiterend, wanneer nodig kunnen deze verder worden aangevuld en op 

onderdelen nader uitgewerkt. Eventuele ondertekening van afspraken wordt bepaald op inhoud en 

gebeurt per actie (waar nodig). Dit betekent dat er geen totaalpakket ondertekend wordt, vanwege 

verschil in tempo (‘niet wachten op langzaamste traject’). Er wordt voorgesteld te werken met schillen 

van diverse partijen aan de tafels. Een vaste schil met de overheden en de belangrijkste partners en 

een flexibele schil met andere partijen. Afhankelijk van de agendasetting sluiten partijen wel of niet 

aan. De frequentie is 2-3 keer per jaar. 

Delta-aanpak Breed 

De bestuurlijke tafel Delta-aanpak Breed fungeert als verbindende kracht. Het gaat om verbinding op 

de inhoud, door het agenderen van doorsnijdende prioriteiten als kennis, instrumentarium en overige 

dossiers onder de Delta-aanpak zoals de grote wateren. Ook zorgt deze tafel voor de verbinding van 

partijen: koepels, regio’s, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. De samenstelling is 

vergelijkbaar met die van het Bestuurlijk Overleg Delta-aanpak, zoals dat afgelopen jaren heeft 

gefunctioneerd. De frequentie zal terug gaan van 4 keer per jaar naar 2 keer per jaar. 

Het voorstel voor deelnemende partijen aan de tafels is opgenomen in bijlage 1. 

Verbetering van de bestuurlijke aansturing   

Uitgangspunt van deze bestuurlijke afspraken is om met elkaar sneller tot goede besluitvorming te 

komen, waarbij extra bestuurlijke drukte zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Daarom gaan we 

werken met twee versnellingstafels op die dossiers waar extra focus en inzet nodig is. Aan deze tafels 

zit een klein aantal partijen die medeverantwoordelijk zijn voor de aanpak, dan wel betrokken zijn bij 

de uitvoering. De overige onderwerpen binnen de Delta-aanpak Waterkwaliteit komen aan de orde 

binnen het Delta-aanpak Brede overleg, echter in een lagere frequentie dan het huidige Bestuurlijk 

Overleg. Hierdoor zal voor het merendeel van de partijen het aantal overleggen afnemen, dan wel 

gelijk blijven. Dit maakt de aansturing efficiënter, omdat deze is gericht op de prioritaire dossiers. 

Daarnaast zal komende maanden in beeld gebracht worden of bij deze aanpak een verdere 

stroomlijning in de onderliggende overlegstructuur mogelijk is. Waar onderwerpen binnen de Delta-

aanpak worden besproken, kunnen andere overleggen hierover mogelijk vervallen. Op deze manier 

focust de ‘waterkwaliteit’ kolom onder de Stuurgroep Water zich op efficiënte aansturing op de meest 

prioritaire onderwerpen, met de minste bestuurlijke drukte.  

Evaluatie 

Na 2 jaar wordt deze nieuwe structuur geëvalueerd. Dat zal in 2020 plaatsvinden. Bij de evaluatie 

wordt ook de koppeling gemaakt met de nieuwe planperiodes van de KRW 

(Stroomgebiedbeheerplannen) en het 7e Nitraat Actieprogramma, welke in 2021 van start gaan. 

Bekeken zal worden of deze structuur dan nog optimaal is. 

 

Bestuurlijke opdrachten 

Bestuurlijke opdracht - Versnellingstafel Nutriënten & Gewasbeschermingsmiddelen 

De Stuurgroep Water geeft de volgende opdracht aan de Versnellingstafel: 

Komen tot resultaatgerichte afspraken, gekoppeld aan lopende trajecten, over: 



 

 

‐ Deltaplan Agrarisch Waterbeheer: het ‘smart’ maken doelstellingen, afspraken over verder 

uitrollen impuls, sturing op uitvoering en voortgang; 

‐ Ketenaanpak organiseren: van teler tot consument; 

‐ Versterken handhaving: gebiedsgericht, samenwerking verbeteren, intensiveren, extra 

capaciteit en toezicht in praktijk; 

‐ Wettelijk instrumentarium: incl. bestuurlijke discussie over inzet instrumentarium; 

‐ Verbinding met strategische visie landbouw, Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, Nationale 

Omgevingsvisie, Interbestuurlijk Programma waaronder het programma Vitaal Platteland; 

- Opstellen Hoofdlijnenakkoord open teelten; 

- Visie gewasbeschermingsmiddelen 2030. 

Focus houden op de reeds lopende acties: 

- Evaluatie van de Tweede nota duurzame gewasbescherming: waar mogelijk al aanvullende 

emissiereducerende maatregelen voorbereiden. 

- Uitvoering 6e Nitraat Actieprogramma, inclusief uitvoering Bestuursovereenkomst 

grondwaterbeschermingsgebieden. 

 

Bestuurlijke opdracht - Versnellingstafel Opkomende stoffen en medicijnresten 

De Stuurgroep Water geeft de volgende opdracht aan de Versnellingstafel: 

Komen tot resultaatgerichte afspraken, gekoppeld aan lopende trajecten, over: 

‐ Aanpak aan de bron: samenwerking met industrie en medische sector  

‐ Verkenning financieringsopties vanuit de keten gezien: als eerste stap richting een lange 

termijnstrategie; 

‐ Komen tot effectieve inzet van extra gelden Regeerakkoord, inzet middelen blijven bekijken 

binnen brede opdracht van de versnellingstafel. 

Opkomende stoffen 

‐ Aanpak screenen vergunningen: invulling op basis van resultaten pilot RWS (70 vergunningen) 

en eerste screening door provincies en waterschappen; 

‐ Uitrollen opleidingsprogramma (IenW), bij vergunningverleners water bij bevoegd gezagen;  

‐ Capaciteit vergunningverlening: zijn partijen toegesneden op hun taak? 

‐ Bevoegdheidsverdeling en rolneming: bij vergunningverlening (in)directe lozingen, impact 

omgevingswet; 

‐ Vergroten/delen van kennis en ervaringen om tot structurele en uniforme aanpak te komen. 

Focus houden op de reeds lopende acties: 

‐ Partijen gaan aan de slag met het uitvoeringsprogramma Medicijnresten uit water; 

‐ Opstellen uitvoeringsprogramma opkomende stoffen: IenW samen met betrokken partijen. 

 

 

Bestuurlijke opdracht – tafel Delta-aanpak Breed 

De Stuurgroep Water geeft de volgende opdracht aan de tafel: 

De verbinding leggen en samenhang bewaken tussen partijen en op de inhoud. Tevens focus houden 

op de reeds lopende acties en mogelijk bestuurlijke afspraken maken over: 

‐ Uitvoering regionale en landelijke analyses waterkwaliteit 

‐ T.b.v. effectief maatregelpakket voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027,  het 7e 

Nitraat Actieprogramma en Evaluatie van de Tweede nota duurzame gewasbescherming. 

‐ Kaderrichtlijn Water  

‐ Doelbereik en opgave 

- Kennisimpuls 

- Overige dossiers onder Delta-Aanpak Waterkwaliteit, o.a. Grote wateren 

- Communicatie 

- Instrumentarium (bijvoorbeeld verbinding met de Omgevingswet) 

- Overkoepelende rapportages 

 

Planning en vervolgproces 

De tafels werken de volgende onderdelen uit, voor de Stuurgroep Water in december 2018: 



 

 

• Operationaliseren bestuurlijke opdracht: komen tot een versnellingsplan op de inhoud, met 

waar mogelijk resultaatgerichte bestuurlijke afspraken; 

• Werkprogramma opstellen, met daarin onder andere een voorstel voor het betrekken van 

ketenpartijen en de frequentie van overleg (uitgelijnd op de lopende processen); 

• Voorstel voor stroomlijnen van de onderliggende overlegstructuur. 

Het besluit van de Stuurgroep Water van 4 juli wordt teruggekoppeld aan de achterbannen, voor 

draagvlak en instemming. De achterbannen worden betrokken bij de uitwerking richting december. 

De driemaandelijkse overleggen van de Stuurgroep Water fungeren als mijlpaal-momenten. 

  



 

 

Bijlage 1 

 

Voorstel samenstelling tafels 

 Alle drie de tafels zijn op bestuurlijk niveau, er is geen sprake van hiërarchie tussen de tafels. 

 De partijen (zowel overheden als ketenpartners) organiseren het mandaat en commitment bij 

de eigen organisaties/achterbannen. 

 Er wordt voorgesteld te werken met schillen van diverse partijen aan de tafels. Een vaste schil 

met de overheden en de belangrijkste partners en een flexibele schil met andere partijen. 

Afhankelijk van de agendasetting sluiten partijen wel of niet aan. Aan de tafels wordt bepaald 

welke partijen deelnemen. 

 

Versnellingstafel Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen 

• LNV 

• IenW 

• UvW 

• IPO/RBO vertegenwoordiger 

• Vewin 

• Ketenpartijen n.n.t.b. 

 

Versnellingstafel Opkomende stoffen en medicijnresten 

• IenW 

• IPO 

• UvW 

• RWS 

• Vewin 

• Ketenpartijen n.n.t.b. 

 

Tafel Delta-aanpak Breed 

Bezetting van huidig BO behouden: 

 IenW 

 LNV 

 RWS 

 UvW 

 IPO 

 Vewin 

 RBO’s 

 Zoetwaterregio’s 

 Ketenpartijen n.n.t.b. 

 


