
 

 

 

 

 

De Nationale analyse Delta-aanpak waterkwaliteit en KRW wordt uitgevoerd door het PBL in 
samenwerking met het rijk, de regionale waterbeheerders en stakeholders en met ondersteuning van de 
kennisinstituten. De belangrijkste doelen zijn 1) het informeren van politiek en maatschappij over de stand 
van zaken van de Delta-aanpak en de KRW-opgaven en 2) het bieden van onderbouwende informatie aan 
alle partijen die betrokken zijn bij de gebiedsprocessen om te komen tot realisatie van de KRW-opgave. 

Eerste nieuwsbrief 
Op 1 januari 2018 zijn PBL projectleiders Frank van Gaalen en Leonard Osté gestart met de Nationale analyse Delta-
aanpak waterkwaliteit en KRW. Het contact met de regionale stakeholders bij het waterbeheer is essentieel voor 
de aanpak van de Nationale analyse, omdat deze wordt opgebouwd uit bouwstenen die door de regio’s worden 
aangeleverd. We werken nog aan een communicatieplan, maar een van de onderdelen daarvan is deze 
Nieuwsbrief. Dit is waarschijnlijk niet het definitieve format, maar beter een voorlopig bericht dan geen bericht. We 
hopen dat deze nieuwsbrief nuttige informatie voor u bevat. 

Agenda 
Onderdeel datum 
Versturen inventarisatieformulier naar alle contactpersonen begin mei 
Rijk-regio dag regionale analyses (Utrecht) 22 mei 
Bezoek RAO's door PBL juni 
Nieuwsbrief juni 2018 24 juni 
Toetsen data 2015-2017 in WKP door waterbeheerders 30 juni 
Aanleveren regionale analyses door waterbeheerders 30 juni 

 
Rondje RAO’s & DAW 
We hebben in maart/april een rondje gemaakt langs de Regionale Ambtelijke Overleggen (RAO’s) van alle 
stroomgebieden. Zowel qua sfeer als qua samenstelling waren er verschillen en overeenkomsten. De krappe 
planning (dit jaar al alles aanleveren, terwijl er nog technische aanpassingen plaatsvinden aan de doelen en de 
regionale analyses nog volop lopen) en vooral de geformuleerde maatregelpakketten leidden overal tot discussie. 
Ook het verzoek om heldere communicatie/regie te voeren kwam in alle RAO’s aan de orde. Deze punten zijn door 
het PBL opgepakt: zie hieronder in de nieuwsbrief. Verschillen waren er in de verantwoordelijkheid die 
waterbeheerders willen/kunnen nemen voor maatregelen van derden (m.n. landbouw), de manier waarop ze tegen 
de nationale analyse aankeken, en er speelden specifiek regionale issues, zoals brakke wateren of een intensieve 
landbouwsector.  
 
Met het kernteam van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is afgesproken dat zij gaan inschatten in 
hoeverre DAW-maatregelen kansrijk zijn voor bredere uitvoering. Op basis hiervan zullen ze per waterschap 
inschatten hoeveel van welke maatregel kansrijk is om te worden uitgevoerd. Ook werken ze aan het beter 
inschatten van effecten van een aantal belangrijke DAW-maatregelen. 
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De maatregelpakketten 
Naar aanleiding van de discussies over de maatregelenpakketten is de formulering aangescherpt. Ten opzichte van 
het huidige beleid zijn er drie maatregelpakketten geformuleerd: 

0. Pakket huidig beleid  
a. Maatregelen tot 2021 uit de 2e ronde stroomgebiedbeheerplannen; 
b. Het 6e Nitraat Actieprogramma; 
c. Maatregelen in het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit die effectief zijn voor KRW-doelen en 

uiterlijk in 2021 uitgevoerd zijn. 
I. Pakket 2018 

a. Alle maatregelen voor de periode 2022-2027 die in december 2018 serieus in beeld zijn bij: 
waterbeheerders, het DAW, het gewasbeschermingsmiddelen- en mestbeleid, andere stakeholders; 

b. Maatregelen in het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit die effectief zijn voor KRW-doelen en 
gepland zijn voor de periode 2022-2027. 

c. Pakket 2018 is een momentopname en leidt niet per definitie tot het halen van de volledige opgave. 
De resultaten van dit pakket geven inzicht in de opgaven die nog geadresseerd moeten worden in de 
rest van het traject naar de definitieve plannen in 2021. 

II. Pakket volledige opgave 
a. Indien pakket I niet leidt tot het halen van de volledige opgave, is aanvulling nodig. Dit kunnen 

maatregelen zijn met serieuze maatschappelijke en/of beleidsmatige consequenties. 
III. Pakket extra ambities 

a. Maatregelen voor niet-KRW stoffen; 
b. Maatregelen die niet vanuit een KRW-kader worden uitgevoerd, maar bijv. vanuit natuurbeleid. 

Werkplan en communicatieplan 
Binnenkort zal het PBL een definitieve versie van het werkplan en een communicatieplan rondsturen naar alle 
betrokkenen. Hierin worden de communicatielijnen naar alle betrokkenen beschreven. De communicatie met de 
regio is voor 2018 in detail uitgewerkt. Daarin hebben we onder andere 4 rijk-regiodagen gepland, waarvan de 
eerste op 22 mei 2018 is. Dit is reeds per e-mail gecommuniceerd. 

Inventarisatie van de informatiebehoefte 
Om zicht te krijgen op de plannen van de diverse regio’s, krijgen alle waterbeheerders een invulformulier, waarin 
zijn kunnen aangeven welke informatie ze van plan zijn aan te leveren. Daarin kan onder meer worden aangegeven 
welk instrumentarium is gebruikt, op welke schaal er is gewerkt, of ze al een volledig beeld hebben van hun 
situatie. 

Werkzaamheden kennisinstituten 
De kennisinstituten (Wageningen Environmental Research, Deltares, RIVM en KRW) zullen een essentiële rol 
vervullen de Nationale analyse, door het inbrengen van actuele kennis en informatie. Zij gaan onder andere alle 
regionale informatie integreren tot een nationale berekening met het Landelijk WaterKwaliteitsModel (LWKM). 
Ook zullen de cijfers van de landbouwopgave geactualiseerd worden en worden de kennisregels van de KRW-
verkenner vernieuwd.  


