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Notitie Samenwerkingsagenda Water  

 

 

Inleiding 

 

In het Coalitieakkoord 2015 – 2019 is de ambitie opgenomen om met de Utrechtse 

waterschappen een samenwerkingsagenda op te stellen waarin we werken aan opgaven 

waar in gezamenlijkheid het verschil kan worden gemaakt. Die ambitie is opgepakt en er is 

een samenwerkingsagenda opgesteld. 

 

De zes deelnemende partijen aan de samenwerkingsagenda zijn naast de provincie Utrecht 

de (4) interprovinciale Utrechtse waterschappen (waterschap Amstel, Gooi en Vecht, 

hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waterschap Vallei en Veluwe, waterschap 

Rivierenland) en Rijkswaterstaat Midden-Nederland.  

 

In het bestuurlijk overleg van 17 december 2015 met de waterbeheerders zijn drie 

onderwerpen voor de samenwerkingsagenda gekozen. Bij de keuze voor de onderwerpen 

hebben enkele vooraf bepaalde criteria een rol gespeeld. Het doel is om samen te werken 

aan onderwerpen die nog niet in bestaande structuren zijn geborgd en waarvoor wel een 

maatschappelijke opgave ligt. Door agendering van onderwerpen willen wij in 

gezamenlijkheid het verschil maken, er een impuls aan geven. Bij de keuze van de 

onderwerpen moet er ruimte zijn voor accenten per waterbeheerder en moet bestuurlijke 

drukte zoveel mogelijk worden vermeden. De in het bestuurlijk overleg van 17 december 

2015 gekozen drie onderwerpen voor de samenwerkingsagenda 2016 – 2017 zijn: 

 

1. Nieuwe stoffen / microverontreinigingen 

2. Implementatie Omgevingswet / Living Lab 

3. Ruimtelijke Adaptatie. 

 

De geformeerde) ambtelijke (3) projectgroepen zijn vervolgens in 2016 aan de slag gegaan 

met de uitwerking van de projecten. In de aanloopfase was dat vooral een oriënterend en 

inventariserend proces. In vervolg hierop zijn de projectopdrachten geformeerd en wordt er 

nu toegewerkt naar concrete projectresultaten. 

 

In bestuurlijk overleg van 253 januari 2017 is de voortgang over het 1e jaar van de drie 

projecten besproken. Partijen zijn content met de progressie die is geboekt. Bestuurlijk is 

afgesproken de drie gekozen projecten in 2017 te continueren en verder door te ontwikkelen. 

Mogelijk worden op termijn nog nieuwe projecten aan de samenwerkingsagenda 

toegevoegd. Deze notitie geeft inzicht in reikwijdte van de projecten en de tot dusver 

behaalde resultaten. Verder is er een doorkijk naar de te bereiken mijlpalen.  

 

Wellicht ten overvloede merken wij nog op dat de provincie en de individuele 

waterbeheerders bij tal van (water)gebiedsprojecten al goed en intensief samenwerken. Dit 

platform is echter breder opgezet dan de afzonderlijke / vaak bilaterale projecten. Regionale 

samenwerking tussen deze partijen achten wij van groot belang. Het watersysteem houdt 

zich immers niet aan grenzen, samen zijn wij verantwoordelijk voor een watersysteem.  
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Bundeling van kennis en kracht betekent ook dat wij van en met elkaar leren. Profilering als 

regio biedt vaak extra mogelijkheden. Niet onbelangrijk is dat de maatschappij van 

overheden verwacht dat zij antwoord hebben op organisatie overstijgende problematiek. Na 

deze inleiding is het goed de drie projecten inhoudelijk nader onder de loep te nemen.  

 

1. Nieuwe Stoffen / microverontreinigingen 

 

De term ‘nieuwe stoffen / microverontreinigingen‘ is een verzamelterm voor stoffen met 

verschillende toepassingen en chemische eigenschappen. Het zijn stoffen waarvoor (nog) 

geen milieunormen beschikbaar zijn, maar die wel van invloed kunnen zijn op de ecologische 

en chemische toestand van het water. Het gaat om geneesmiddelen, hormonen, 

weekmakers, brandvertragende stoffen, geperfluoreerde verbindingen, bestrijdingsmiddelen, 

geurstoffen, UV-filters, antioxidanten, microplastics en nanodeeltjes enz. Door nieuwe 

ontwikkelingen komen er steeds meer van die nieuwe stoffen bij.  

 

Op landelijk niveau is er op 16 november 2016 de 

intentieverklaring Delta-aanpak waterkwaliteit 

ondertekend door vele partijen. Doel hiervan is impuls 

te geven aan het bereiken van een goede 

waterkwaliteit om KRW-doelen te realiseren. Naast 

het beperken van de emissies van nutriënten en 

bestrijdingsmiddelen gaat het om de aanpak van 

nieuwe stoffen. Er ligt een sterke focus op 

medicijnresten in water. Bij de intentieverklaring hoort 

een uitgebreide actielijst waarbij partijen in zowel de water- als zorgketen bij betrokken zijn. 

Veel actoren en partijen werken al samen aan verschillende vormen van onderzoek en 

aanpak. 

 

Voor dit project binnen de samenwerkingsagenda is er de focus op bundeling van krachten 

in een vorm van regionale samenwerking. In de aanloopfase van dit project is allereerst een 

overzicht gemaakt van lopende projecten op regionaal niveau. Positief was te constateren, 

dat bij de deelnemende partijen veel projecten met uiteenlopende onderwerpen in 

voorbereiding en uitvoering zijn. Vervolgens is een regionale gebiedsscan opgesteld waaruit 

knelpunten zijn gesignaleerd en locaties waar risico’s kunnen optreden. Uit de gebiedsscan 

(waar zitten de hotspots?) kwam veel informatie voort t.a.v. geneesmiddelen / nieuwe stoffen 

in grondwater en oppervlaktewater. Al snel werd de meerwaarde van kennisuitwisseling bij 

partijen geconstateerd.  

 

Belangrijk was ook de constatering dat er ook nog (gemeenschappelijke) kennis ontbreekt, 

bijvoorbeeld door beperkte meting en monitoring op dit onderwerp. Ook is nog niet duidelijk 

wat en in welke omvang, toekomstige lozingen van nieuwe stoffen voor grond- en 

oppervlaktewater kunnen gaan betekenen. Dit betekent dat er ruim voldoende aanleiding het 

samenwerkingsproject verder in te richten.  

                                               

Door de projectgroep zijn hiervoor de volgende uitgangspunten bepaald: 
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 Focus op de regio! Wat kunnen we aanvullend op landelijke ontwikkeling op regionaal 

niveau aanvullend doen. 

 Stel de maatschappelijke opgave centraal! Denk niet gelijk in taken en grenzen. 

 Sluit aan bij lopende initiatieven! Ga niet opnieuw het wiel uitvinden.  

 

Vervolgens is hieruit het idee tot een dynamisch Samenwerkingsprogramma 2017 t/m 2019 

voortgekomen. Dit programma bevat een aantal gemeenschappelijke activiteiten. Naast de 

partijen uit de samenwerkingsagenda is het de bedoeling ook andere stakeholders 

(drinkwaterbedrijven, apothekers, artsen etc.) er bij te betrekken. 

 

Gemeenschappelijke projecten 

organiseren we op projectbasis. Door 

de grote omvang en complexiteit van 

het onderwerp moesten keuzes 

gemaakt worden. De projectgroep 

richt zich primair op geneesmiddelen 

(voor mens en dier). Voor andere 

stoffen is er nog veel onzekerheid, 

bijvoorbeeld over hoe je de 

concentratie microplastics goed kan 

meten. Waar mogelijk wordt actie 

ondernomen. 

 

De redenen om primair te richten op geneesmiddelen: 

• Biologisch actieve stoffen; 

• Potentieel risico voor ecologie en humaan (drinkwater); 

• Herkomst en hotspots goed bekend. Gericht maatregelen te nemen. 

 

De projectgroep is begin 2017 gestart met een pragmatische aanpak. Beginnen en zonodig 

het programma “on the run” aanvullen. Er zijn drie pijlers: 

 Meten en onderzoek 

 Regionaal aanscherpen probleemstelling en maatregelen 

 Platform voor kennisuitwisseling 

 

Meten en onderzoek 

Hiervoor is al een concreet voorstel voor metingen van geneesmiddelen bij 

rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) en in oppervlaktewater. Dit betekent bij een aantal 

hotspots meten. Wat is het rendement van de zuivering? Welke middelen worden er precies 

aangetroffen? Kloppen de gemeten waarden met het beeld uit de landelijke hotspotanalyse? 

Voordeel van samenwerking: 1) krijgen regionaal beeld 2) kostenbesparing; goedkoper om 

samen aan te besteden 3) kennisdelen en bundelen. 

  

Regionaal aanscherpen van probleemstelling en maatregelen nemen  

In het komende jaar komen er landelijke en regionale onderzoeksgegevens beschikbaar die 

een duidelijker regionaal beeld moet geven welke belangen, zoals ecologie en drinkwater, 

last hebben van nieuwe stoffen en waar het meest effectief maatregelen genomen kunnen 

worden in de keten. Hierbij leggen we een koppeling tussen oppervlakte en grondwater 

(drinkwater), waardoor een integraal beeld ontstaat van de regionale opgave.  
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Naast het aanscherpen van de probleemstelling zullen we ook kansen pakken om (extra) 

maatregelen te nemen. Een voorbeeld is dat Waterschap Vallei en Veluwe al een pilot om in 

gesprek te gaan met de zorgketen over voorschrijven van milieuvriendelijke alternatieven 

van schadelijke geneesmiddelen. Het voornemen is op basis van ervaringen van Vallei en 

Veluwe deze gesprekken regionaal verder op te starten.  

 

Platform voor kennisuitwisseling 

Partijen komen op reguliere basis bij elkaar en sluiten aan bij landelijke initiatieven. Er 

gebeurt namelijk heel veel bij de verschillende organisaties. Door dit platform houden partijen 

elkaar hierdoor op de hoogte van de lopende projecten. Dit betekent niet alleen elkaar 

inspireren en kennis delen maar ook waar mogelijk samen een project oppakken 

 

2. Implementatie Omgevingswet / Living Lab 

 

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking treedt, integreert 26 wetten op 

het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, 

waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Met de Omgevingswet wil de 

overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. 

 

Het is nog onduidelijk hoe de invoering in de praktijk zal verlopen. Om hierop goed 

voorbereid te zijn heeft de projectgroep voor het onderwerp Implementatie Omgevingswet 

gekozen voor een Living Lab. Living lab is een leeromgeving rond concrete regionale 

opgaven, waarbij bodem, (grond)water en ruimtelijke ordening een rol spelen. Dit betekent 

dat wij in een leeromgeving nu al concreet aan de slag gaan als ware de Omgevingswet al in 

werking getreden. De vijf O’s zijn hierbij betrokken: Onderzoekers, Ondernemers, 

Onderwijsinstellingen, Overheden en Omwonenden. 
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Het gaat er om dat in relatie tot een concrete maatschappelijke opgave wordt ervaren wat de 

Omgevingswet van ons vraagt en wat de Omgevingswet ons kan bieden. De Omgevingswet 

stelt de omgeving centraal. Met het instrumentarium dat de Omgevingswet biedt zal er een 

oplossing komen voor een maatschappelijke opgave. 

 

Tijdens het Living Lab worden binnen een veilige leeromgeving met de vijf O’s de 

bouwstenen ontwikkeld die met de regionale omgevingsvisie hun kader krijgen om via het 

omgevingsplan, -verordening en omgevingsvergunning hun beslag te krijgen. Het project 

krijgt ondersteuning van team GIS van de provincie zodat de leeromgeving gebruik kan 

maken van actuele geografische informatie. 

 

Doel is dat de overheden ervaring opdoen met het samenwerken onder de Omgevingswet. 

Dat betekent dat samenwerkende partners leren hoe zij in vergelijkbare (praktijk)situaties tot 

een goede invulling van integrale opgaven kunnen komen. Deze ervaringen worden 

overdraagbaar vastgelegd met aandacht voor het door te lopen proces en de organisatie van 

de sturing. 

 

Actief deelnemende partijen zijn op dit moment de gemeente Woerden, 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht. Er zijn vijf casussen 

gepland waarvoor naar verwachting een Living Lab gestart wordt:  

 

 Veenweide in beweging; 

 Gebiedsgericht grondwaterbeheer; 

 Peilbesluiten; 

 Drijvende woningen; 

 Sterke Lekdijk. 

 

Alle onderwerpen, met uitzondering van de Sterke Lekdijk, bevinden zich binnen de grenzen 

van de gemeente Woerden. De leeromgeving is echter niet specifiek gebiedsgebonden en 

daardoor ook goed toepasbaar voor andere locaties. Andere partners kunnen desgewenst 

actief gaan aansluiten bij de projecten of de informatie opvragen die voortkomt uit de 

leeromgeving.  

Het project bevindt zich op dit moment in de fase waarin wordt getracht de (5) casussen in 

de loop van 2017 in een Living Lab te gaan starten. In figuur 1 & 2 wordt een overzicht 

gegeven van de verschillende Living Labs. Bij ieder Living Lab is kort weergegeven welke 

partijen betrokken zijn, wat de opgave is, welke instrumenten van de omgevingswet van 

invloed zijn en wat het doel is van het Living Lab.  

Zie vervolgpagina voor figuur 1 en figuur 2 Living Lab. 

  



6 
 

Figuur 1: Living Labs in de gemeente Woerden 

 

Figuur 2: Living Lab “Sterke Lekdijk” 
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3. Ruimtelijke Adaptatie / waterveiligheid / veilige wegen 

 

Door de klimaatverandering is een omslag in het denken nodig: klimaatbestendig en 

waterrobuust inrichten moet in Nederland een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke 

(her)ontwikkelingen worden. In aanvulling op het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan 

Zoetwater komt er vanaf Deltaprogramma 2018 ook een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. 

Daarin komt te staan hoe partijen de doelstellingen en transitieopgave van de deltabeslissing 

Ruimtelijke Adaptatie samen verder brengen en welke mix van instrumenten en maatregelen 

ze daarbij inzetten.  

 

In de aanloopfase is door de projectgroep geïnventariseerd wat er nu gebeurt ten aanzien 

van Ruimtelijke Adaptatie in de provincie Utrecht. Er blijken al veel projecten te zijn waar 

Ruimtelijke Adaptatie een belangrijke rol speelt. Dit gebeurt bij alle overheden: 

waterschappen, gemeenten, provincie en rijkswaterstaat. Hierbij wordt veelal tussen 

meerdere partijen samengewerkt. Er zijn concrete, uitvoeringsgerichte projecten en meer 

conceptuele projecten.  

 

Vanuit de samenwerkingsagenda is er de insteek zoveel mogelijk aan te sluiten op 

bestaande initiatieven. Deze initiatieven komen veelal van gemeenten. Vervolgens is door de 

projectgroep onderzocht waar nog eventuele lacunes voor dit onderwerp zijn. Geconcludeerd 

is dat het klimaatbestendig maken van wegen nog wel de nodige extra aandacht behoeft. 

Daarom is hierover een projectopdracht geformuleerd.  

 

Bij aandachtspunten voor veilige wegen moet gedacht worden aan:  

 rol bij evacuatie bij overstroming 

 aanvullende rol als waterkering 

 wateroverlast op de weg 

 effecten van hitte op kunstwerken op asfalt en (bewegende) kunstwerken 

 

Om te kunnen komen tot veilige wegen in de provincie Utrecht zijn duidelijke richtlijnen 

gewenst. Om dat te bereiken is in het project voorzien in een kennisuitwisseling en 

inventarisatie van de kennislacunes door de wegbeheerders/ontwerpers van de provincie en 

rijkswaterstaat. Op basis hiervan kan worden bekeken welke nadere afspraken noodzakelijk 

zijn. In het jaar 2017 zal dit project verder worden uitgerold. 

 

Voortgang samenwerkingsagenda / Utrechtse Waterdag 2017 

 

Allereerst de verwijzing naar de Expertsessie Waterkwaliteit van 7 november 2016. Ruim 45 

vertegenwoordigers van Provinciale Staten van Utrecht, Algemeen Bestuursleden van de 

waterschappen in de provincie, medewerkers en anderen lieten zich bijpraten over het 

werken aan betere waterkwaliteit in de provincie Utrecht. Ook het onderwerp 

Geneesmiddelen (nieuwe stoffen) is op deze bijeenkomst in een Themadiscussie uitvoerig 

aan de orde geweest. Hieruit kwam ook de wens tot regionale aanpak naar voren. Door 

agendering van het onderwerp ‘Nieuwe Stoffen’ binnen de samenwerkingsagenda wordt 

hieraan verdere invulling gegeven.  
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Op basis van een vergelijkbare aanpak zijn wij voornemens op 2 oktober 2017 een Utrechtse 

Waterdag te organiseren. De drie projecten van Samenwerkingsagenda zullen een 

onderdeel zijn van het programma. Op deze wijze kunnen wij u in het najaar verder 

informeren over de voortgang van de projecten. 

 

 

 

 


