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Werkplan public affairs Rijk en Europese Unie 2016  

1. Inleiding 

Public Affairs (PA) is een instrument van het provinciebestuur om beleidsdoelen waarvoor de 
medewerking van externe partijen noodzakelijk is, te verwezenlijken. PA richt zich op de hele 
beleidsbeïnvloedingsketen en is het meest effectief als het zo vroeg mogelijk op een zo laag mogelijk 
niveau wordt toegepast. Lobby, het planmatig voor of tegen een beleidsvoornemen pleiten en 
onderdeel van PA, wordt daarom zowel op het ambtelijke, departementale, als het politieke niveau 
uitgeoefend. Het richt zich niet alleen op medeoverheden in de regio, Den Haag of Brussel, maar ook 
op maatschappelijke partners zoals het regionale bedrijfsleven of kennisinstellingen. Dat betekent 
ook dat het een samenwerking is van bestuurders, directieleden, beleidsinhoudelijke specialisten, 
voorlichters en PA-medewerkers. Een goede focus op prioritaire dossiers en een adequaat 
relatienetwerk is de basis om effectief PA te bedrijven.  
 
Het Public Affairs werkplan 2016 is gebaseerd op  het coalitieakkoord. Er is echter bredere aandacht 
dan alleen voor de 13 opgaven, want PA betekent ook in verbinding staan met de maatschappij. Er is 
dus ook ruimte voor thema’s die via de Haagse Agenda hun weg ons provinciehuis in vinden. De 
focus in dit werkplan ligt voornamelijk op het Haagse en Brusselse netwerk.  
 
Het werkplan is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 wordt een korte evaluatie gegeven van de PA-
inzet gedurende 2014-2015, deze aanbevelingen vormen de basis van het verdere werkplan. In 
paragraaf 3 wordt ingegaan op de totstandkoming van de PA-prioriteiten op Brussels, Haags en 
gemeentelijk of regionaal niveau. In paragraaf 4 geven we aan wat de vervolgstappen zijn nadat dit 
werkplan is vastgesteld. In Bijlage A wordt de evaluatie van de Haagse ambtelijke lobby gedeeld. In 
Bijlage B zijn de prioritaire lobby issues aangemerkt.  
 
Tenslotte nog dit: dit PA-werkplan beslaat niet de gehele collegeperiode maar het jaar 2016. Public 
affairs is te zeer afhankelijk van actuele ontwikkelingen en van beslissingen elders om voor een 
periode van vier jaar beschreven te kunnen worden. Daarom heeft dit werkplan  een looptijd van een 
jaar. Na zes maanden  wordt dit geactualiseerd.  

2. Evaluatie 

Op basis van de evaluatiegesprekken kan geconcludeerd worden dat het niveau van de ambtelijke 
lobby van de provincie Utrecht in Den Haag – zowel bij de departementen als de Tweede Kamer – 
redelijk is te noemen. De manier van opereren vanuit het  Utrechtse wordt als betrouwbaar en solide 
maar bescheiden gekenmerkt. Utrecht is echter niet op alle provinciale dossiers actief met  
belangenbehartiging bezig en heeft nog te weinig coördinatie van de PA-inzet. Bij veel dossiers wordt 
naar het IPO gekeken voor belangenbehartiging, maar hier is geen concrete sturing of coördinatie op.  
Deze ‘Utrechtse   bescheidenheid’ zorgt dat de zichtbaarheid van de provincie in Den Haag te wensen 
over laat. Een assertievere benadering kan nog effectiever zijn. Door het benutten en delen van de 
eigen ambtelijke en bestuurlijke netwerken en een coördinatie van PA kan de profilering verbeteren. 
De public affairs inzet in Europa is de afgelopen periode gericht op verankering van Europa in de 
organisatie. Belangrijke thema’s waren toekomst regionaal beleid, kennis en innovatie, duurzame 
leefomgeving (o.a. luchtkwaliteit), en landelijke gebieden onder stedelijke druk. 

Aanbevelingen   

 Breng duidelijke prioriteiten aan in de PA zodat beschikbare tijd en energie op de juiste 
manier ingezet kan worden.  
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 Besteed bij de beleidsbepaling meer dan tot nu toe aandacht aan de public affairs strategie.  
Voeg bij de beleidsadvisering daarom een lobbyfiche toe. Zorg dat Utrechtse dossiers 
“Kamerproef” zijn, dat vanaf de start is nagedacht over de public affairs strategie en 
communicatie, en dat in Den Haag gedeeld wordt wat de Utrechtse standpunten zijn per 
dossier wanneer dat relevant is.  

 Toon meer dan tot nu toe “het gezicht van Utrecht” bij departementen en bij het parlement. 

 Zorg voor een duidelijke afstemming van regionale belangenbehartiging, met andere 
overheden en overige stakeholders.  

 Beoordeel en coördineer wanneer afdelingsmanagers de inhoudelijke en organisatorische 
verantwoordelijkheid voor dossiers en onderwerpen hebben.  

 Breng meer structuur aan in het benutten/delen van ambtelijke en bestuurlijke netwerken, 
maar doe dit alleen met een duidelijke focus. Hier ligt een nadrukkelijke link met de top 10 
belangrijkste relaties, waaraan afspraken over omgang en benutten worden gemaakt. Dit 
geldt ook voor de volgende 2 punten. 

 Versterk contacten vanuit de organisatie met  bewindslieden en de top van departementen. 

 Versterk de relaties van de ambtelijke organisatie en de  bestuurders met de Tweede Kamer. 

3. Lobby prioriteiten 

De belangrijkste aanbeveling uit de evaluatie is om een duidelijk overzicht te geven van de belangen 
van de provincie en hier een prioritering in aan te brengen. Omdat we niet overal op kunnen acteren 
is de eerste doelstelling van succesvolle PA het aanbrengen van focus. Wat zijn de belangen van de 
provincie en hoe urgent zijn die? Wanneer de belangen is het mogelijk om deze te prioriteren. 

In Europa levert de Europastrategie de basis voor prioritering van de public affairs inzet in Brussel. 
Om de thema’s voor de nationale politiek op te halen is een rondgang in de organisatie gemaakt. In 
deze gesprekken zijn Haagse en Brusselse thema’s aan bood gekomen, zijn  ‘oude’ lobby thema’s 
geëvalueerd, zijn de 12 opgaven uit het coalitieakkoord besproken en is de Lange termijnagenda van 
de Tweede Kamer en Ministeries meegenomen. Middels een zoveel mogelijk geobjectiveerd 
beoordelingskader zijn deze issues gecategoriseerd en geprioriteerd. De eisen om een lobby doel te 
kwalificeren als issue zijn in 2014 opgesteld. Belangrijke criteria zijn de mate waarin: 

 een issue bijdraagt aan de lange termijn agenda’s van de provincie; 

 kan worden samengewerkt met stakeholders; 

 er sprake is van positieve of negatieve reputatie-effecten; 

 de provincie een eigen, geloofwaardig verhaal op het issue kan presenteren; 

 het issue terug te vinden is in het coalitieakkoord. 

De bijeenkomsten hebben, samen met inbreng uit de Europastrategie, geleidt tot een nieuwe long 
list van issues die mogelijk kwalificeren als prioriteit.  Op basis van de criteria is een short list 
opgesteld met acht prioriteiten. GS heeft vervolgens bepaald dat eventuele topissues alleen te 
onderscheiden zijn van de overige prioriteiten op basis van tijd, intensiteit en mate van 
onderscheidenheid voor Utrecht.  

De lobby inzet krijgt in 2016 vorm op basis van de drie categorieën:   

A. Top issues: Zeer actueel, intensiteit in komende half jaar en onderscheidend voor Utrecht.  
B. Belangrijke issues: Zeer actueel, intensiteit in komende half jaar en hoewel belangrijk voor 

Utrecht maar matig onderscheidend.  
C. Te bewaken issues: Redelijk tot matig actueel, matige intensiteit in komende half jaar en 

matig onderscheidend voor Utrecht.  
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Deze issues zijn te vinden in Bijlage B. Deze issues worden eens per half jaar herijkt, om de 
prioriteiten actueel te houden. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 wordt het 
komende jaar in het bijzonder ingezet op het meegeven van de Utrechtse Topissues en Belangrijke 
issues voor de partijprogramma’s.  

4. Vervolgstappen 

Om meer zichtbaarheid te genereren in Den Haag is een Haagse lobbyist namens de provincie 
aangesteld (0,4 fte.) met een dubbelfunctie op bestuurlijke zaken (0,4 fte.). In Brussel is al een 
fulltime lobbyist namens de provincie aanwezig. Beide werken onder andere aan het versterken van 
contacten binnen de kring van bewindslieden, de top van departementen en het Nederlands en 
Europees parlement.  
 
De public affairs inzet in 2016 focust zich op onderstaande acties: 

 Inzet op 8 prioritaire lobby dossiers. De PA prioriteiten die niet ingebed zijn in de issueteams 
zijn belegd bij de betreffende teamleiders en de public affairs adviseurs in Den Haag en 
Brussel. Om coördinatie aan te brengen en bestuurlijk mandaat te verkrijgen voor de overige 
PA inzet wordt een lobbyfiche per lobbydoel opgesteld.  

 De prioritaire PA doelen krijgen een strategische inbedding in issueteams. Per issue wordt 
door het issueteam op basis van een vast format een strategisch plan van aanpak opgesteld. 
Dit format vormt het handvat voor een succesvolle strategische PA inzet omdat het structuur 
geeft en het team dwingt tot een strategische sessie waarbij inhoud, communicatie, 
relatiemanagement en lobby aan elkaar verbonden worden. Indien dit plan van aanpak een 
akkoord van de portefeuillehouder en GS heeft ontvangen is het mogelijk voor het issueteam 
om binnen de kaders van dit plan vrij en snel te handelen. Dit maakt een succesvolle lobby 
mogelijk. Uitvoering van het strategische plan van aanpak geeft het issueteam een leidraad 
en maakt inzichtelijk wanneer de lobby succesvol is afgerond. 

 Het coördineren van de belangenbehartiging vanuit het werkplan public affairs, aangevuld 
met een halfjaarlijkse herijking. 

 De parlementaire informatiestroom aan de organisatie te verbeteren zodat public affairs 
denken echt een onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden wordt. Er worden diverse 
instrumenten ingezet om de organisatie te betrekken bij politieke en maatschappelijke 
processen. Voorbeelden hiervan zijn: 

o Haagse Agenda  
o Monitoring  en verslaglegging van debatten 
o IPO lobby brief  

 Het verbeteren van de interne kennisdeling met als doel public affairs meer te verweven met 
de beleidsadvisering. 

 Het versterken van de gezamenlijke inzet van het regionale netwerk richting Den Haag, net 
als het versterken van het Utrechtse profiel in Den haag en Brussel. De lobbyisten zijn beide 
aanwezig in de regionale netwerken die van belang zijn voor lobby, zoals bij de EBU. Tevens 
is de provincie samen met enkele partners van het USP initiatiefnemer van een informele 
‘regionale public affairs tafel’, waar aan kennisdeling en afstemming wordt gedaan door 
lobbyisten uit Utrecht.  De public affairs samenwerking met het IPO en de andere provincies 
verbetert door de aanstelling van de Haagse lobbyist. Deze verzorgt coördinatie van de 
Utrechtse belangen en de prioritaire IPO lobby dossiers. Deze zijn in januari  herijkt in een 
nieuwe Meerjaren agenda.   

 Het nauwer verbinden van relatiemanagement aan de public affairs (werkbezoeken en 
stakeholdermanagement). 
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Bijlage A: Evaluatie public affairs 2014-2015 
 
Aanleiding voor de evaluatie van het Public Affairsbeleid in Den Haag is een toezegging  aan de 
Commissie BEM. De uitkomsten van deze evaluatie zijn input geweest voor het werkplan public 
affairs 2016. In de maanden september en oktober zijn (…) vertrouwelijke gesprekken gevoerd met 
bestuurders, managers en beleidsmedewerkers in de provincie alsmede lobbyisten van andere 
provincies over de wijze waarop de ambtelijke lobby in Den Haag is georganiseerd en hoe deze lobby 
in Den Haag wordt ervaren.   
 
Op basis van de evaluatiegesprekken kan geconcludeerd worden dat het niveau van de ambtelijke 
lobby van de provincie Utrecht in Den Haag – zowel bij de departementen als de Tweede Kamer – 
redelijk is te noemen. De manier van opereren vanuit het  Utrechtse wordt als betrouwbaar en solide 
maar bescheiden gekenmerkt. Utrecht is echter niet op alle provinciale dossiers actief met 
belangenbehartiging bezig en heeft weinig coördinatie van de lobby inzet. Deze ‘Utrechtse 
bescheidenheid’ zorgt dat de zichtbaarheid van de provincie in Den Haag te wensen over laat. Een 
assertievere benadering kan nog effectiever zijn. Door het benutten en delen van de eigen ambtelijke 
en bestuurlijke netwerken en een coördinatie van de lobby inzet kan de profilering verbeteren. 
 
Prioriteiten 
Er zijn geen goede afspraken zijn over de vraag: “wie-wat-waar-waarom-wanneer” iets wordt gedaan 
of nagelaten. De Haagse lobby vindt vaak ad hoc plaats in plaats van strategisch en gecoördineerd. 
Het is buiten de afdeling en inhoudelijk betrokkenen niet altijd duidelijk wat de standpunten van de 
provincie zijn, dus het versterken van elkaars boodschap is niet altijd mogelijk. In 2014 is een eerste 
aanzet gemaakt om public affairs in de nieuwe organisatie vorm te geven met als kern: monitoren & 
analyseren, strategie bepalen en lobbyen door middel van issueteams op een klein aantal 
prioriteiten. Dit model van issueteams is geïmplementeerd omdat het niet mogelijk is om aan alle 
onderwerpen die voor de provincie van belang zijn prioriteit te geven. De benoemde prioriteiten 
waar extra lobby-inzet op is gepleegd; Schaliegas, WGR+, P3 (fusie provincies) en Omgevingswet zijn 
inmiddels allemaal opgeheven. De lobby rondom de Omgevingswet is nog wel actueel maar heeft 
vorm gekregen in de projectgroep en de lobby rondom Schaliegas vindt plaats vanuit de 
beleidsafdeling.  
 
In bijvoorbeeld het P3 proces (de door het kabinet beoogde samenvoeging van de provincies Noord-
Holland, Flevoland en Utrecht) is er goed geïnvesteerd in de relatie met gemeenten, waterschappen, 
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in verschillende bijeenkomsten. 
Ook zijn er gesprekken georganiseerd met leden van de Eerste en Tweede Kamer over de waarde van 
de provincie Utrecht specifiek en die van de provincie als middenbestuur in het algemeen.  
Naast de lobby prioriteiten zijn er verschillende onderwerpen geweest waar voor gelobbyd is op de 
kerntaken dossiers zoals mobiliteit en natuur. De inzet op deze secundaire dossiers is gepleegd door 
de betrokken beleidsmedewerkers, teamleiders en projectleiders. Nu bovenstaande thema´s geen 
lobby prioriteit meer hebben is een herijking van de inzet op zijn plaats.  
 
Verantwoordelijkheden 
De inhoudelijke en organisatorische verantwoordelijkheid voor dossiers en onderwerpen ligt bij de 
senior beleidsmedewerkers, teamleiders en projectmanagers. Bij enkele dossiers ligt het accent 
vooral bij projectleiders en/of beleidsmedewerkers. Afgelopen periode is er geen public affairs 
functionaris actief geweest voor de coördinatie en advisering op dit thema. Dit is belegd bij team 
Bestuur Internationaal. Op diverse dossiers waar geen actieve Haagse lobby wordt gevoerd door de 
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provincie wordt verantwoordelijkheid voor belangenbehartiging bij het IPO neergelegd. De 
coördinatie of sturing  van deze inzet vanuit Utrecht richting IPO is niet belegd bij een persoon maar 
bij alle individuele beleidsmedewerkers.  
 
Netwerken 
Afgelopen periode is het ambtelijk en bestuurlijk netwerk meermaals in kaart gebracht. Wegens de 
snelle verschuivingen in het netwerk is gebleken dat een analyse per opgave of lobbydossier beter 
werkbaar is dan een algemene analyse van het netwerk van de provincie. Relatiemanagement 
verkrijgt komende periode meer aandacht. De ervaringen met en informatie uit netwerken op 
verschillende dossiers moeten binnen het “provinciehuis” beter worden gedeeld.  
 
Zichtbaarheid 
Om het draagvlak binnen de organisatie te vergroten is het gewenst en noodzakelijk  ambtelijke 
medewerkers c.a. de bestuurders vaker dan tot nu toe “het gezicht van Utrecht” in Den Haag te 
tonen. Teneinde de banden met de Tweede Kamer te versterken verdient het aanbeveling de 
periodieke contacten van ambtenaren en bestuurders met Kamerleden te versterken, in het 
bijzonder regionale Kamerleden maar zeker ook de woordvoerders. Het hoeft hierbij niet altijd te 
gaan om “ te halen” maar ook om “te brengen” ; dus ook informatie over ontwikkelingen en niet 
alleen over concrete onderwerpen. Met de toename van lobbyisten uit de regio is het van belang een 
eenduidig geluid te laten horen in Den Haag. Afstemming van de regionale belangen met partners is 
dan ook noodzakelijk. We hoeven het niet altijd eens te zijn, maar moeten wel weten waar we elkaar 
kunnen vinden en ondersteunen.   
 
Brussel 
Voor wat betreft de public affairs van de provincie Utrecht in Europa, is de afgelopen periode ingezet 
op verankering van Europa in de organisatie. Europa wordt niet beschouwd als een apart beleidsveld, 
maar als een integraal onderdeel van de kerntaken. Dit betekent dat de inhoudelijke 
portefeuillehouders en medewerkers verantwoordelijk zijn voor de lobby richting Europa, profilering 
en uitvoering Europese projecten. Profilering van Utrecht in Europa, gebeurt zoveel mogelijk in 
afstemming met de Randstadprovincies, dat maakt Utrecht sterker in Europa. Er is ingezet op 
toekomst regionaal beleid, kennis en innovatie, duurzame leefomgeving (o.a. luchtkwaliteit), en 
landelijke gebieden onder stedelijke druk. Ook wordt aansluiting gezocht bij het Comité van de 
Regio’s en nemen we deel aan Europese netwerken. Het resultaat was een regionale 
innovatiestrategie voor de periode structuurfondsen 2014-2020. In Randstadverband en met het 
netwerk PURPLE (Peri-urban regions Platform Europe) is een succesvolle lobby gevoerd voor de 
erkenning door de Europese Commissie van specifieke kansen en problemen van landelijk gebied in 
de omgeving van de stad, de zogenaamde peri-urbane gebieden. 
Met het netwerk AIR (air-Quality Initiative of Regions) is een succesvolle lobby gevoerd voor meer 
brondbeleid van de Europese Commissie op het gebied van geluidshinderbestrijding en verbetering 
van luchtkwaliteit. Dankzij de aanpak van de brond van de vervuiling (bijv. de uitstoot van fijnstof 
door auto’s) en dankzij migratiemaatregelen bespaart Utrecht op dure regionale 
adaptiemaatregelen. Daarnaast was een beoogd resultaat het binnenhalen van de titel Culturele 
Hoofdstad 2018. 
 
Aanbevelingen   

 Breng duidelijke prioriteiten aan in de lobby zodat beschikbare tijd en energie op de juiste 
manier ingezet kan worden.  

 Besteed bij de beleidsbepaling meer dan tot nu toe aandacht aan de lobbystrategie.  Voeg bij 
de beleidsadvisering daarom een lobbyfiche toe. Zorg dat Utrechtse dossiers “Kamerproef” 
zijn en dat in Den Haag gedeeld wordt wat de Utrechtse standpunten zijn per dossier.  

 Toon meer dan tot nu toe “het gezicht van Utrecht” bij departementen en bij het parlement. 
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 Zorg voor een duidelijke afstemming van regionale belangenbehartiging.  

 Beoordeel en coördineer wanneer afdelingsmanagers de inhoudelijke en organisatorische 
verantwoordelijkheid voor dossiers en onderwerpen hebben.  

 Breng meer structuur aan in het benutten/delen van ambtelijke en bestuurlijke netwerken, 
maar doe dit alleen met een duidelijke focus.  

 Versterk contacten binnen de kring van bewindslieden en de top van departementen. 
Versterk de relaties van de ambtelijke organisatie en de  bestuurders met de Tweede Kamer. 

Om de aanbevelingen verder te implementeren coördineren twee provinciale lobbyisten (één in Den 
Haag en één in Brussel) de implementatie van het Public affairs werkplan 2016. De bestaande 
issueteams voor Den Haag worden herijkt en de strategische thema’s uit de concept Europastrategie 
- die ter uitwerking van het coalitieakkoord is opgesteld - dienen als uitgangspunt voor dit public 
affairs werkplan. 
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Bijlage B: Lobby issues 2016 
 

Categorie Issues Arena Doelstelling lobby Actueel 
voorjaar 2016 

Intensiteit Onderscheidend 
Utrecht 

A. Topissue 
 

Bereikbaarheid USP - 
Utrecht Oost 

NL 
Geld: Uitvoeringsbudget, komend jaar aandacht voor 

nieuwe budgetten na 2028.  

Jaarlijks 
terugkerend, 

maar mogelijk 
dit najaar 
verlenging 

MIRT dus nieuw 
budget 

Jaarlijks 
terugkerend, 

hoog in 
periode 

voorjaar-
najaar 

Zeer 

Omgevingswet * 
Kantorenaanpak en 

Implementatie 
NL 

 
Wetgeving: Projectbesluit over bestaande voorraad in 

invoeringswet.  

Eerste half jaar 
in EK, daarna 
invoeringswet 

Zeer 
intensief 
voorjaar 

2016, daarna 
afwachten 

tot 
Invoeringswet 

Zeer 

Urban agenda/ Agenda 
stad - HUL 

NL en 
EU 

Monitoring: Provinciale belangen mee in city deals.  

Eerste half jaar 
ivm 

voorzitterschap 
EU,  tot 15 
maart 2017 

Zeer 
intensief 

eerste helft 
2016 

Redelijk  
 

B. 
Belangrijk 
issue 
 

Vervolg aanpak 
luchtkwaliteit (NSL en 
aandacht bronbeleid) 

NL en 
EU 

 
Project verlengen: Vervolg geven aan samenwerking 

met Rijk en provincies. Momenteel is er vooral 
aandacht voor steden.  

Programma 
loopt dit 

voorjaar af 

Zeer 
intensief 

voorjaar 2016 
Matig  

ITS projecten naar de 
regio halen 

NL en 
EU 

Binnenhalen projecten: Proeftuin voor Rijk en delen 
van informatie.  

Tot 15 maart 
2017 is er een 
minister met 
een affiniteit 

voor ITS 

Duur in ieder 
geval tot 

maart 2017 
Redelijk  
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NB: Het is niet mogelijk om over alle wetgevingstrajecten een planning op te nemen, omdat we hierbij afhankelijk zijn van de agenda’s van de ministeries en 

de Kamer. De actualiteiten zijn dus ingedeeld op basis van een inschatting. 

 

Prioriteiten 

Bovenstaande acht issues vormen voor de komende periode de agenda waar de lobby inzet van provincie Utrecht zich op focust. Dit betekent niet dat de 

overige lobby inzet stil ligt. Deze  blijft belegd bij de verantwoordelijke ambtenaren, directieleden en bestuurders, maar voor de acht issues wordt een 

strategisch public affairs plan opgesteld. Om de beschikbare lobby inzet en capaciteit zo goed mogelijk in te zetten is binnen deze acht belangrijke issues een 

verdere prioritering aangebracht. De lobby issues zijn weggezet in tijd, hierbij is aangegeven wat de intensiteit op welk lobbymoment is en hoe 

onderscheidend Utrecht is met deze lobby. Op basis hiervan zijn drie prioriteiten te benoemen waar een issueteam voor opgezet wordt.  

A. Top issues: Zeer actueel, intensiteit in komende half jaar en onderscheidend voor Utrecht.  
B. Belangrijke issues: Zeer actueel, intensiteit in komende half jaar en hoewel belangrijk voor Utrecht maar matig onderscheidend.  
C. Te bewaken issues: Redelijk tot matig actueel, matige intensiteit in komende half jaar en matig onderscheidend voor Utrecht.  

Ondergrond (Mijnbouwwet 
en schaliegas) 

NL en 
EU 

 
Wetgeving: Provinciaal belang in de wet versterken. 

Geen schaliegas in PU. 

In afwachting 
van 

Energieagenda 
najaar 2016 

Redelijk 
intensief tot 
najaar 2016 

Matig  

C.  Te 
bewaken 
issue 

Kaderrichtlijn water 
NL en 

EU 
Aanpassen regelgeving: Andere beoordeling 

waterkwaliteit (geen one out, all out).  

In 2018 
besluitvorming 
in EU dus nu 

voorbereiding. 

Opbouwend 
intensief 

richting 2018 
Matig  




