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1. De secretaris-generaal
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1. Secretaris-generaal

De secretaris-generaal

Bij afwezigheid of verhindering van de 

secretaris-generaal en ten aanzien van 

specifieke, bij instructie van de secretaris-

generaal aangewezen taken is de plaats-

vervangend secretaris-generaal bevoegd om 

als zodanig als plaatsvervanger op te treden. 

Hillie Beentjes is plaatsvervangend secretaris-

generaal, zij vervult tevens de functie van 

Hoofddirecteur Financiën en Integrale Bedrijfs-

voering. De SG wordt bijgestaan door de 

Bestuursraad (BSR). 

De secretaris-generaal (SG) heeft de eindverantwoordelijkheid  

voor het beleid en beheer van het ministerie en is het hoofd van de 

ambtelijke organisatie. Jan Hendrik Dronkers bekleedt deze functie 

sinds 1 september 2020. Dhr. Dronkers bekleedde daarvoor de functie 

van loco secretaris-generaal en directeur-generaal (DG) Luchtvaart en 

Maritieme Zaken. Hij begon zijn carrière bij Rijkswaterstaat, waar hij 

opklom tot de functie van DG. 

De Bestuursraad bestaat uit:

•   De directeur-generaal Luchtvaart en Maritiem (DGLM)

•   De directeur-generaal Milieu en Internationaal (DGMI)

•   De directeur-generaal Mobiliteit (DGMo)

•   De directeur-generaal Water en Bodem (DGWB)

•   De directeur-generaal Rijkswaterstaat (DGRWS)

•   De inspecteur-generaal Inspectie Leefomgeving en 

Transport (IG ILT)

•   De plaatsvervangend secretaris-generaal, tevens hoofd-

directeur Financiën en Integrale Bedrijfsvoering (FIB)

•   De directeur Directie Bestuursondersteuning (DBO)
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Binnen IenW wordt het SG-DG sturingsmodel gehanteerd. Door de Bestuurs-

raad wordt collegiaal overlegd en gezorgd voor de afstemming van beleid, 

uitvoering en inspectie en de stafdiensten. De SG adviseert de IenW-bewinds-

personen in algemene zin. De leden van de Bestuursraad adviseren de minister 

en staatssecretaris op hun eigen beleidsterrein. De SG is als eindverantwoorde-

lijke van de ambtelijke organisatie ook eigenaar van verschillende zelfstandige 

uitvoeringsorganisaties (ZBO’s) van IenW. Het eigenaarschap is verdeeld tussen 

psg en sg. Beiden vervullen daarin volledig de rol van SG.

Werkzaamheden & kerntaken
Het ministerie van IenW kent drie hoofdfuncties:

•   De beleidsontwikkeling, waarvoor de beleidsdirectoraten verantwoordelijk 

zijn. Zij worden bijgestaan door de stafdiensten.

•   De uitvoering van het beleid, waarvoor o.a. Rijkswaterstaat 

verantwoordelijk is.

•   De inspectie van de naleving van wetten, waarvoor de inspectie 

verantwoordelijk is.

IenW kent drie begrotingen
1.   Hoofdstuk XII (HXII). De gewone beleidsbegroting zoals elk depar-

te ment die kent. Hierop worden de uitgaven voor Milieu en beleids-

initiatieven op het gebied van spoor en luchtvaart verantwoord;

2.   Infrastructuurfonds (IF) (wordt Mobiliteitsfonds per 1-1-2022) Van 

hieruit worden investeringen in infrastructuur gedaan. Het IF heeft 

een looptijd tot 2035 en kent geen eindejaarsmarge. De spelregels en 

programma van het IF zijn onderdeel van het Meerjarenprogramma 

Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT);

3.  Deltafonds (DF).  Van hieruit worden investeringen in waterveiligheid 

  en  kwaliteit gedaan. Het DF heeft een looptijd tot 2035 en kent geen

  eindejaarsmarge.

Specifiek
Kompas voor verbindend IenW
Na de komst van een nieuwe SG en nieuwe Bestuursraadleden, medio 2020, 

is de gezamenlijke ambitie voor het ministerie verwoord onder de titel 

‘Kompas’. Met het Kompas geeft de BSR richting aan waar we als IenW voor 

staan en wat we meer, beter of anders gaan doen in de organisatie. Met 

als hoger doel om als IenW gezaghebbend te zijn, gesteld te staan voor de 

toekomst en voor wat de maatschappij van ons vraagt. Dit is verwoord in 

een nieuwe hoofdboodschap (corporate story) en negen ontwikkelthema’s, 

zoals werken vanuit de maatschappelijke opgave, versterken van de 

aandacht voor de uitvoering en meer transparantie (zie overdrachtsdossier 

voor het volledige overzicht). Het Kompas geeft de richting voor de verdere 

organisatieontwikkeling van het ministerie. Het programma Kompas IenW 

is het team van medewerkers uit verschillende delen van de organisatie die 

gezamenlijk de ontwikkelthema’s uit het Kompas verder brengen. In 2021 

heeft team Kompas een bètaversie van de nieuwe hoofdboodschap (het 

waarom en wat van IenW) gelanceerd. Een bètaversie zodat er, mede met 

het oog op de verkiezingen en formatie, later nog aanscherpingen gedaan 

kunnen worden.  

Inmiddels is de bètaversie van de hoofdboodschap middels onder andere 

lunchsessies en een medewerkerssurvey verder aangescherpt tot een 

volgende conceptversie, aangevuld met een themahuis en kernwaarden.

Inhoudelijke transities
De hoofdboodschap en van het Kompas IenW staat de volgende slogan centraal luidt: 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een mooier Nederland. Voor een 

goed leven, in een veilig land, verbonden met elkaar. Daarbij zijn er drie belangrijke in-

houdelijke transities op het terrein van IenW :

1. Secretaris-generaal
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1.  Circulaire economie. In 2050 worden alle grondstoffen optimaal ingezet en 

hergebruikt. Producten en materialen zijn al vanaf het ontwerp herbruik-

baar. De productie van nieuwe grondstoffen gebeurt op duurzame wijze;

2.   Slimme en groene mobiliteit. Een infrastructuur van hoge kwaliteit en een 

goede bereikbaarheid, met daarvoor benodigde investeringen. Met de 

regio’s samen ondersteunt IenW de ontwikkeling naar smart mobility;

3.   Klimaatadaptatie. Zorgen dat (de gevolgen van) extreem weer zoals  

overstromingen, hevige regenval, droogte en hitte tot een minimum  

beperkt blijven.

Bètaversie corporate story
Infrastructuur en Waterstaat beschermt, verbindt, bereikt

Wie in Nederland om zich heen kijkt, ziet overal infrastructuur en water: 

het werk van IenW. Ons land staat bekend om innovatieve oplossingen die 

inspireren. De wijze waarop we met het water en de bodem zijn omgegaan, 

heeft ons land gevormd. Bij ons is leven op een oude zeebodem heel 

gewoon. Maar Nederland verandert. Onze open delta maakt ons krachtig  

en kansrijk, maar ook kwetsbaar: klimaatverandering zorgt voor droogte, 

hitte, extremer weer en een stijgende zeespiegel. Ruimte en grondstoffen 

worden schaarser. Dat raakt ons allemaal.

Met hart, hoofd en handen zorgt IenW voor een veilig, leefbaar en bereikbaar 

Nederland. Wij werken aan de toekomst van Nederland. Aan een sterke 

en duurzame infrastructuur, boven en onder de grond. Een netwerk 

van wegen, vaarwegen en buizen, van sporen en dijken, van havens en 

luchthavens. Aan een gezonde leefomgeving met schone lucht, schone 

bodem, schone rivieren en een schone zee. We beheren en creëren, en we 

vernieuwen om te behouden. Met en voor onze 17 miljoen inwoners en 

voor de wereld om ons heen.

1. Secretaris-generaal

Samen bouwen we aan de grote vraagstukken van morgen. De toekomst 

vraagt om een nieuwe, krachtige balans tussen veiligheid, leefbaarheid  

en bereikbaarheid. Tussen ecologie en economie. En tussen mens, natuur 

en techniek.

Grote ambities voor een klein land in een snel veranderende, steeds digitalere 

wereld. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Samen met onze vele partners 

(overheden, bedrijfsleven en burgers) kijken we wat er nodig is om ons land 

op de toekomst voor te bereiden, te ontwerpen en in te richten. We stellen 

samen de agenda van verandering op en voeren die uit. Het gezamenlijke 

vraagstuk zetten we centraal, met ruimte voor de ideeën van iedereen.

Een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Klimaatbestendig, economisch 

sterk en circulair. Een land dat mens en milieu beschermt. Een land dat 

mensen met elkaar, en met de wereld verbindt. Daar werken we aan,  

voor onszelf en voor de generaties na ons. 

Verduurzaming IenW

In opdracht van de secretaris-generaal werkt heel IenW volgens het IenW-

kompas aan het verduurzamen van het eigen handelen: wat we doen, 

doen we duurzaam, comply or explain. De dg’s zijn verantwoordelijk 

voor de inhoudelijke strategie: dgLM voor klimaatneutrale en circulaire 

bedrijfsvoering (inclusief Rijksrederij, wagenpark, verlichting, reizen 

etc); dgMO voor klimaatneutrale en circulaire infraprojecten; en dgWB 

voor benutting van IenW-areaal voor meervoudig ruimtegebruik 

(klimaatadaptatie, duurzame energie en biodiversiteit). FIB zorgt voor 

monitoring (CO2-Prestatieladder) en verslaglegging (duurzaamheids-

verslag) en groeit in 2022 toe naar een coördinerende en verbindende  

rol in 2023.
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Facts & figures
In het najaar van 2021 telt IenW 14.000 fte.  Dat aantal is globaal als 

volgt verdeeld:

FTE-ONTWIKKELING BEZETTING NAJAAR 2021 

RWS 10.100

Beleid 1.050

ILT 1.250

KNMI, PBL en ANVS 750

Bedrijfsvoering en Ondersteuning 850

Totaal IenW 14.000
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2. Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken

Directeur-generaal Luchtvaart 
en Maritieme Zaken

Ruth Clabbers
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Organogram  
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2. Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken

Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken

Deze onderdelen werken gezamenlijk aan de hoofdopgaven van DGLM. Hieronder een 

aantal van deze opgaven: 

•  de mobiliteitsvraagstukken in brede zin; hoe reis je nu en in de toekomst 

veilig, slim en groen; zowel nationaal als internationaal, rekening houdend 

met zowel het personenvervoer als het goederenvervoer?

•   een veilige ontwikkeling van de luchtvaart en scheepvaart, in het bijzonder 

post-Corona?

•  de verduurzaming van de luchtvaart en scheepvaart;

•  het stimuleren van innovaties zoals smart shipping en drones;

•  de rol van buisleidingen binnen het vervoer van goederen en de rol die de 

overheid hierin moet spelen. 

Het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM) is 

een van de vier beleidsdirectoraten-generaal binnen het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat. Het directoraat-generaal bestaat 

uit een directie Luchtvaart, een directie Maritieme Zaken en een 

programma Luchtvaart.
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2. Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken

Werkzaamheden & kerntaken 
De directie Luchtvaart maakt zich in nationaal en internationaal verband 

sterk voor een veilige, duurzame en concurrerende luchtvaart in, van en 

naar Nederland. De directie doet dit op basis van de Luchtvaartnota 2020-

2050. Onder de titel Verantwoord vliegen naar 2050 is een koers ingeslagen 

waarin niet kwantiteit maar de kwaliteit van publieke belangen centraal 

staat. De directie maakt het beleid om de publieke belangen te borgen.

Deze publieke belangen zijn: veiligheid, verbondenheid, leefomgevings-

kwaliteit en duurzaamheid. In deze nieuwe koers met als uitgangspunt ‘slim 

en duurzaam’ kan de luchtvaartsector, innovatief als die is, zich ontwikkelen 

door hinder en omgevingseffecten te reduceren en aantoonbaar stiller 

en schoner te worden. Een goede internationale bereikbaarheid door de 

lucht wordt bepaald door de kwaliteit van het netwerk van verbindingen. 

Daarvoor wordt een nieuw beleidskader ontwikkeld.

Werkveld & stakeholders
Het werkveld van de directie is groot en divers. Ons werk betreft de grote, 

kleine en onbemande luchtvaart. We werken van lokaal (bijvoorbeeld 

reductie van hinder bij luchthavens) tot mondiaal (bijvoorbeeld klimaat-

doelen in VN-verband). De stakeholders zijn zeer divers. Natuurlijk zijn 

Schiphol, KLM en de luchtverkeersleidingsorganisaties LVNL en MUAC 

belangrijke partijen. Daarbij werken we nauw samen met het ministerie  

van Financiën die aandeelhouder is van Schiphol en (AF)KLM.  

 

Maar ook wordt samengewerkt met andere departementen, talloze  

andere bedrijven in de luchtvaartsector, kennisinstellingen zoals  

het NLR, de TU Delft en het RIVM, uitvoeringsorganisaties zoals het  

KNMI, RWS en RVO en maatschappelijke organisaties zoals milieu-

organisaties, brancheverenigingen en bewonersgroeperingen. 

Rond alle luchthavens vindt daarnaast gestructureerd overleg plaats met 

lokale en provinciale bestuurders.  

Veel regelgeving voor de luchtvaart is van oorsprong internationaal.  

Met name bij de Internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO in 

Montreal, die vooral op het gebied van veiligheid en duurzaamheid normen 

vaststelt. De besluitvorming daar vereist de nodige voorbereiding met 

andere landen en verdere uitwerking binnen EU verband. Europees zijn 

EASA (luchtvaartveiligheid) en Eurocontrol (netwerkplanning luchtruim) 

belangrijke organisaties.
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2. Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken

2.1 Directie Maritieme Zaken

Werkzaamheden & kerntaken 
De werkzaamheden van de directie Maritieme Zaken zijn verdeeld over 

drie afdelingen: Zeevaart, Binnenvaart en Vaarwegen en Zeehavens. De 

directie richt zich op het beleid en de wetgeving voor de zeescheepvaart 

(zowel wereldwijd opererende Nederlandse vloot als scheepvaartverkeer op 

de Noordzee), met name binnen de Internationale Maritieme Organisatie 

in Londen en de EU. Het onafhankelijk Tuchtcollege voor de Scheepvaart 

is organisatorisch onderdeel van deze afdeling. Daarnaast is de directie 

verantwoordelijk voor het integrale goederenvervoer en logistieke beleid. 

De afdeling Binnenvaart en Vaarwegen richt zich op het beleid en de wet-

geving voor de binnenvaart, in nauwe samenwerking met de Centrale 

Commissie van de Rijnvaart en de EU. Ook de aansturing van infrastructurele 

projecten ten behoeve van onze Nederlandse vaarwegen valt onder deze 

afdeling. Bij de afdeling Zeehavens staat ten slotte ons zeehavenbeleid 

centraal. Ook zit in deze afdeling een programma dat zich bezighoudt met 

het multimodale goederenvervoer, de inzet op buisleidingen als vijfde en de 

digitalisering van het transport als zesde modaliteit en een cluster waarbij 

security centraal staat.

Werkveld & stakeholders
Het internationale karakter van de directie Maritieme Zaken is een 

belangrijk onderdeel van de maritieme strategie. Scheepvaart is een 

internationale sector, en wetgeving en beleid worden dus zoveel mogelijk 

internationaal afgestemd. Hiermee wordt getracht een gelijk speelveld te 

behouden en de concurrentiepositie van de Nederlandse scheepvaart en 

zeehavens te bewaken.
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Afdeling Stakeholders

Binnenvaart   CBRB (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart), 

Koninklijke-BLN (Binnenvaart Logistiek Nederland) 

Schuttevaer, ASV (Algemeene Schippers Vereeniging), 

NVB (Nederlandse Vereniging van Binnenhavens), 

Vereniging evofenedex, EICB (Expertise- en 

Innovatie Centrum Binnenvaart), Vereniging van 

Nederlandse Inland Terminal Operators (VITO), 

Vereniging van Waterbouwers, NML (Nederland 

Maritiem Land), Klassenbureau’s, BBZ (Vereniging van 

Beroepschartervaart), Waterrecreatie Nederland.

Zeevaart  KVNR (Koninklijke Vereniging van Nederlandse 

Reders), Nautilus (vakbond maritieme professionals), 

NML (cluster-organisatie Nederland Maritiem Land),  

Scheepsbouw Nederland (Nederland Maritieme 

Techniek), Vereniging van Waterbouwers, 

Redersvereniging voor de Zeevisserij.

Zeehavens  Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, 

Groningen Seaports, Zeeland Seaports, Havenschap 

Moerdijk, ORAM (Ondernemersvereniging 

Amsterdam), Deltalinqs (Havenondernemers 

Rotterdam), Loodswezen, Logistieke Alliantie, 

evofenedex, Cargonaut, Portbase.
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3. Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Directoraat-generaal 
Milieu en Internationaal

Roald Lapperre
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Organogram Milieu en Internationaal

DG Secretaris

Directeur-generaal 
 Milieu en Internationaal

Directeur, plv. DGMI
Duurzame Leefomgeving en

Circulaire Economie

Directeur  
Omgevingsveiligheid  

en Milieurisico’s
Directeur Internationaal



17

DGMI coördineert bovendien de internationale 

component van het IenW-brede beleidswerk, 

inclusief werkbezoeken en economische 

diplomatie. Zo werkt DGMI aan de transities 

op het vlak van circulaire economie, slimme 

en duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. 

Deze transities zijn sterk verweven met elkaar 

en ook internationaal zeer actueel. Milieu een 

belangrijke schakel zo niet onontbeerlijk bij het 

realiseren van deze transities. 

Naast drie lijndirecties (zie organogram hier-

boven) kent DGMI nog een aantal programma’s  

en projecten met een directie- en/of 

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert 

een gezonde, veilige, schone en duurzame leefomgeving. De meest in 

het oog springende nationale onderwerpen zijn: circulaire economie, 

luchtkwaliteit, geluid, statiegeld, afval, vuurwerk, stoffenbeleid, 

nucleaire veiligheid, asbest, basisnet, biotechnologie, het stelsel van 

vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) en het Nationaal 

milieuprogramma. 

3. Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

directoraat generaal-overstijgend karakter: 

modernisering Wet milieubeheer; implementatie 

Omgevingswet; coördinatie opdrachtgeverschap 

agentschappen; Caribisch Nederland. Ook het 

Nationaal Milieuprogramma is zo’n overstijgend 

programma; het wordt hieronder apart 

uitgelicht. 

Werkveld & stakeholders
Er is veelvuldig en intensief contact met diverse 

stakeholders over de beleidsterreinen van DGMI. 

Hierbij kan worden gedacht aan maatschappelijke 

organisaties, kennisinstellingen, bedrijfsleven, 

medeoverheden, provincies en gemeenten. 
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Een greep uit de nationale stakeholders: Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), Omgevingsdiensten, 

platform duurzaamheid, MVO-Nederland, Afvalfonds Verpakkingen, 

Milieu Centraal, Natuur en Milieu, VNO-NCW, Koninklijke Vereniging van 

de Nederlandse Chemische Industrie. DGMI heeft ook intensief contact 

op het internationale vlak met de Europese Commissie/Raad, met andere 

landen (binnen de EU en mondiaal) en met partijen als UN Environment 

Programme (UNEP), Global Centre of Adaptation (GCA) en Platform for 

Accelerating the Circular Economy (PACE). Daarnaast spreekt DGMI met 

verschillende departementen over dossiers die elkaar raken, waarbij  

vooral met EZK, LNV, Financiën, BuZa, JenV en BZK nauwe contacten zijn. 

Specifiek
Voor onderling overleg en afstemming zijn op dit moment de Bestuursraad 

IenW, het Stafoverleg-DGMI en afzonderlijke ‘bilateralen’ te gebruiken. 

In de Bestuursraad wordt gewerkt met IenW-brede portefeuilles. De 

portefeuilles van de directeur-generaal Milieu en Internationaal zijn: 

Politiek bestuurlijke sensitiviteit, Ontwikkelagenda Beleidskern en 

Internationaal.
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3.1 Directie Duurzame Leefomgeving en  
Circulaire Economie

Werkzaamheden & kerntaken
De directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) werkt 

met ca 110 personen aan het bevorderen van een duurzame en gezonde leef-

omgeving en aan de transitie naar een circulaire economie. Onze instrumen-

ten variëren van wet- en regelgeving tot financiële prikkels, vrijwillige maar 

niet vrijblijvende afspraken met partijen uit de verschillende ketens en stimu-

leren van koplopers. Op alle onderwerpen werken we intensief samen met 

vele partners, zoals wetenschap, NGO’s, bedrijfsleven, decentrale overheden 

en natuurlijk met veel andere ministeries. Daarbij houden onze onderwerpen 

niet op bij de grens en is ook Europese en internationale samenwerking van 

groot belang. Onze onderwerpen staan sterk in de belangstelling van politiek, 

media en maatschappij. 

 

Ten aanzien van een duurzame leefomgeving is het uitgangspunt milieu-

verontreiniging bij de bron aan te pakken, nieuwe problemen te voorkomen 

en te streven naar een stapsgewijze verbetering van de milieukwaliteit. Zo  

realiseren we gezondheidswinst en voorkomen we dat Nederland op slot 

gaat. We doen dat bij DLCE op het terrein van lucht, geluid en geur (bij stallen).

Daarnaast neemt de directeur deel aan een aantal IenW-brede onderwerpen 

zoals de borging van milieu- en duurzaamheidsaspecten bij de aanleg en on-

derhoud van de rijksinfrastructuur, waarbij leefbaarheid een gelijkwaardige rol 

speelt naast bereikbaarheid. 

Luchtverontreiniging behoort tot de belangrijkste risicofactoren voor de 

gezondheid. Naast dat voldaan moet worden aan regelgeving gericht op het 

behalen van luchtkwaliteitsdoelstellingen, zetten we met het Schone Lucht 

Akkoord, samen met gemeenten en provincies in om in 2030 50% gezond-

heidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016. 

Om deze doelen te bereiken, zijn maatregelen afgesproken in alle vervuilende 

sectoren (landbouw, industrie, houtstook, mobiliteit, scheepvaart). 

DGMI is stelselverantwoordelijk voor het luchtkwaliteitsbeleid. Het treffen 

van inhoudelijke maatregelen ligt bij andere onderdelen van IenW en andere 

ministeries. Daar werken we vanzelfsprekend nauw mee samen. 

Geluid is ook een belangrijke factor waar het gaat om de kwaliteit van de 

leefomgeving. Naast (ernstige) hinder kan langdurige blootstelling aan hoge 

geluidsniveaus ook leiden tot negatieve gezondheidseffecten. Met het oog 

op het zoveel mogelijk voorkomen van onacceptabele hinder en/of gezond-

heidseffecten kent Nederland al vele jaren een stelsel van normering voor  

activiteiten/infra en regels voor de toepassing daarvan bij ruimtelijke  

besluiten. Deze regels zijn thans vastgelegd in de Wet milieubeheer en de  

Wet geluidhinder. De geluidregels zijn recentelijk aangepast en worden  

ondergebracht onder de Omgevingswet (per 1/7/2022). 

De bewindspersoon IenW is tevens verantwoordelijk voor de regelgeving 

omtrent de emissies van geur, stikstof/ammoniak en fijnstof vanuit de  
stallen. De regelgeving betreft zowel de toegestane maximale emissies als  
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de technische middelen die ingezet kunnen worden om bepaalde emissie-

reducties te bereiken. Innovatiebeleid is een verantwoordelijkheid van de  

bewindspersoon LNV evenals de omvang van de veestapel. De bewinds-

persoon IenW is vervolgens verantwoordelijk voor het toelatingsbeleid van 

nieuwe technieken die volgen op de innovatie. Ook voor deze technieken 

wordt dan via een procedure de emissie reducerende werking bepaald.  

Gelet op de vereiste zorgvuldigheid is dit een lange procedure (ca 2 jaar).

Ten aanzien van de transitie naar een circulaire economie is het doel om  

in Nederland in 2030 50% minder primaire grondstoffen (mineralen,  

metalen en fossielen) te gebruiken en in 2050 volledig circulair te zijn -  

een Nederland zonder afval. Circulaire economie levert een belangrijke  

bijdrag aan de klimaatopgave en draagt ook bij aan leveringszekerheid en 

economische verdienvermogen. Om die circulaire doelen in 2030 en 2050  

te halen, coördineert IenW/DLCE een rijksbreed programma met actieve 

betrokkenheid van BZK, EZK en LNV en een groot aantal partners vanuit het 

bedrijfsleven, de wetenschap, NGO’s, decentrale overheden etc. De transitie 

is een jonge transitie. Daarom is het belangrijk om de ontwikkelingen goed 

te monitoren en daarvan te leren en bij te kunnen sturen. Deze monitoring 

wordt uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samen-

werking met een groot aantal kennisinstellingen. Mede op basis hiervan 

wordt jaarlijks het uitvoeringsprogramma geactualiseerd. Naast de coördine-

rende rol brengen we vanuit DLCE/IenW ook een groot aantal onderwerpen 

zelf verder op het terrein van circulaire economie. Dat varieert van vrijwillige 

maar niet vrijblijvende afspraken met partners in de keten zoals een natio-

naal en Europees Plastic Pact tot (Europese) wet-en regelgeving gericht op 

duurzaam gebruik van grondstoffen en een zo hoogwaardige mogelijke  

verwerking van afval waaronder op het gebied van verpakkingen (o.a. statie-

geld), wegwerpplastics en specifieke productgroepen, tot het uitvoeren van 

het beleidsplan op het terrein van textiel en de uitvoering van een duurzaam-

heidskader biomassa. Ook zijn we verantwoordelijk voor de rijksbrede  

coördinatie van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). 

Nederland staat in Europa bekend als koploper op het terrein van circulaire 

economie. Ook vanuit de EU is er versterkte aandacht voor circulaire  

economie. Het EU Actieplan Circulaire economie (CEAP), dat vorig jaar door 

de Europese Commissie in het kader van de Green Deal is gepresenteerd,  

bevat de aankondiging van (wetgevings-) voorstellen voor de hele levens-

cyclus van producten, van ontwerp en productie tot consumptie, reparatie, 

hergebruik, recycling en het terugbrengen van hulpbronnen in de economie.

Werkveld & stakeholders 
Rijksoverheid

We werken met vrijwel alle ministeries samen. Het meest actief met EZK, 

BZK, LNV, maar ook met BHOS, OCW, SZW, VWS en FIN. In bijzonder 

zijn we voor een groot deel van de uitvoering van onze werkzaamheden 

opdrachtgever van RWS, RVO (eigenaar EZK), RIVM (eigenaar VWS) en de 

Belastingdienst (FIN). Voor toezicht en handhaving hebben wij te maken met 

de ILT en omgevingsdiensten.

Decentrale overheden

•  Het Interprovinciaal Overleg (IPO) 

•  Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

•  Unie van Waterschappen

3. Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
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Kennisinstellingen

•  PBL, Centraal Bureau voor de Statistiek, TNO, Centraal Planbureau

•  WUR, UU, TU Delft

Internationale gremia

•  Europese Unie (EU)

•  World Health Organisation (WHO)

•  Verenigde Naties (VN)

Bedrijfsleven

• Afvalfonds Verpakkingen

• Brancheorganisaties uit het afvalverwerkende bedrijfsleven (o.a. VA, NVRD) 

• VNO-NCW en MKB-Nederland

• ABP

• Groen banken en Nederlandse Grootbanken

• Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

• MVO-Nederland

Maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties:

• Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG)

• Longfonds

• Platform Duurzaamheid.nl

• Reflectiegroep Circulaire Economie (olv SER-voorzitter Mariëtte Hamer)

• Sociaal-Economische Raad (SER)

• Stichting Milieu Centraal 

• Stichting Natuur en Milieu

• Vakbonden (FNV, CNV, VHP)

• Het Groene Brein 

• Jonge Klimaatbeweging

• LTO (land- en tuinbouwsector)

• Nederlandse Vereniging Pluimveehouders 

• Producentenorganisatie Varkenshouderij 

3. Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
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Specifiek
Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie is georganiseerd in 

taakvelden. Dit is het organogram van de directie:

3. Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Directiesecretaris 
en MT-lid

Taakveld  
Directiebrede 

Ondersteuning

MT-lid
MT-lid, 

 tevens plv. directeur
MT-lid MT-lid MT-lid

Duurzame Agro

Marktprikkels  
(incl. MVI) 

Programmabureau  
CE 2050 

Visie, Innovatie  
en Kennis CE

Kunststofketenaanpak

Biotische Ketens, Bouw, 
Klimaat en de Regio

Afvalinzameling  
& Recycling

Regelgeving en Kader-
stelling Grondstoffen-  

en Recyclingbeleid

Luchtkwaliteit 

Geluid en Luchtvaart

Directeur,  
tevens plv. DGMI
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Onderwerpen per taakveld
Taakveld Programmabureau CE 2050

•  Interdepartementale coördinatie en uitvoering Programma Nederland 

Circulair 2050 

•  Jaarlijkse Nationale Conferentie Circulaire Economie

•  Actualisatie Uitvoeringsprogramma

•  Monitoringsprogramma

Taakveld Visie, Innovatie en Kennis CE

•  Visie CE; samenhang andere transities

•  Kennis en innovatie

•  Gedrag en communicatie

•  Onderwijs en arbeidsmarkt

•  Versnellingshuis

Taakveld Duurzaam Agro

•  Vermindering milieu/gezondheidsrisico’s veehouderij

•  Stalemissies (geurhinder, ammoniak, fijnstof) en stelsel stalbeoordeling

•  Toekomst systeem stalbeoordeling

Taakveld Marktprikkels

•  Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en circulair inkopen

•   Fiscaal beleid milieubelastingen (waaronder afvalstoffenbelasting en  

CO2
-heffing)

•  Marktinstrumenten zoals Regeling MIA/VAMIL en Green Deals

•  Financiering, zoals Regeling Groenprojecten en beleid ter bevordering van 

Financieringsmogelijkheden Circulaire Economie

•  Transparantie, waaronder milieuprijzen en regels voor niet-financiële 

informatie, normalisatie en standaardisatie

3. Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
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Taakveld Afvalinzameling en recycling

•  Transitieagenda consumptiegoederen

•  Producentenverantwoordelijkheid

•  Verpakkingen incl. statiegeld

•  EU Richtlijn wegwerpplastics, zwerfafval

•  Afvalscheiding en verminderen restafval

•  Stimuleren hoogwaardige recycling, Afvalpreventie, hergebruik  

en reparatie/deeleconomie

• EU-productbeleid

•   Afvalbeheer Caribisch Nederland

Taakveld Regelgeving en Kaderstelling Grondstoffen- en Recyclingbeleid 

•  Coördinatie EU Actieplan Circulaire Economie

•  (Europese) regelgevende afvalkaders op internationaal en nationaal niveau

• Landelijk afvalbeheerplan en opvolger: Circulair Materialenplan

•  Beleidsmatige coördinatie Modernisering Wet Milieubeheer/CE-wet

•  Zeer zorgwekkende stoffen

•  Ontwikkelen afbouwpad verbranden en visie storten in CE

Taakveld Kunstofketenaanpak

•  Transitieagenda kunststoffen

•  Strategie sluiten plastic- en textielketen

•  Circulair textiel

•  Microplastics

•  Bioplastics en toepassing recyclaat

Taakveld Biotische Ketens, Bouw, Klimaat en de Regio

•  Transitieagenda bouw (GWW)

•  Verbinding CE en Klimaat

3. Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

•  Duurzaamheidskader en Uitvoeringsagenda biogrondstoffen

•  CE in de regio

•  CE en biotische reststromen

Taakveld Geluid en Luchtvaart

•  Regelgeving geluid incl. saneringsregeling verkeerslawaai en trillingen/

spoor

•  Bevoegd gezag MER-procedures luchtvaart

•  Uitwerking advies van de World Health Organisation (WHO) over geluid

Taakveld Leefomgeving

•  Schone Lucht Akkoord (SLA)

•  Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

•  Internationaal luchtkwaliteitsbeleid (waaronder implementatie  

EU-wet- en regelgeving)

•  Monitoring luchtkwaliteit

•  Industriële Emissies

•  Houtstook

Verduurzaming IenW

In opdracht van de secretaris-generaal werkt heel IenW volgens het IenW-

kompas aan het verduurzamen van het eigen handelen: wat we doen, 

doen we duurzaam, comply or explain. De dg’s zijn verantwoordelijk 

voor de inhoudelijke strategie: dgLM voor klimaatneutrale en circulaire 

bedrijfsvoering (inclusief Rijksrederij, wagenpark, verlichting, reizen etc); 

dgMO voor klimaatneutrale en circulaire infraprojecten; en dgWB voor 

benutting van IenW-areaal voor meervoudig ruimtegebruik (klimaat-

adaptatie, duurzame energie en biodiversiteit). FIB zorgt voor monitoring 

(CO2-Prestatieladder) en verslaglegging (duurzaamheidsverslag) en groeit in 

2022 toe naar een coördinerende en verbindende rol in 2023.
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3.2 Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

Werkzaamheden & kerntaken
De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s (O&M) maakt beleid dat 

de basis legt voor een gezonde en veilige leefomgeving, met als centrale 

opgave ‘Het realiseren van een gezonde en veilige leefomgeving, die door 

de inwoners van Nederland ook als zodanig wordt ervaren’. Enerzijds in een 

regisserende rol door (integraal) norm- en kaderstellend beleid te voeren 

voor omgevingsveiligheid en milieurisico’s. En anderzijds in een stimulerende 

rol door onder meer het in beeld (laten) brengen van risicosituaties en risico’s 

als gevolg van nieuwe technologieën, het stimuleren van het aanpakken 

daarvan en het verbeteren van de veiligheidsprestatie van risicobedrijven.

O&M streeft naar het voorkómen van milieurisico’s en gevaren. Er is bij veel 

onderwerpen nog sprake van een situatie waarin het beleid gericht is op het 

saneren en beheersen van milieurisico’s en gevaren, maar de maatschappelijke 

transitie naar ‘veilig aan de voorkant’ is ingezet en kent zijn beslag in het Natio-

naal Milieubeleidskader (NMK) dat de opmaat vormt naar het Nationaal Milieu 

Programma dat onder het nieuwe kabinet wordt opgesteld. Onze overtuiging is 

dat dit niet alleen leidt tot betere oplossingen, maar ook voor meer draagvlak. 

O&M heeft voor haar werk zicht op de trends en ontwikkelingen in het milieu- 

veiligheidsdomein, benut daarbij het opgebouwde netwerk van betrokken  

partijen, en agendeert en acteert daar waar dat nodig is.

O&M ontwikkelt en implementeert daartoe beleid op het gebied van:

• Het stelsel van vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH);

• Gevaarlijke stoffen in risicovolle bedrijven en hun omgeving;

• Vervoer van gevaarlijke stoffen via weg, water, spoor en buisleidingen;  

•  Gevaarlijke stoffen en nieuwe risico’s (waaronder chemische stoffen, 

zeer gevaarlijke stoffen, PFAS, nanodeeltjes, genetisch gemodificeerde 

organismen en asbest);

•  Biotechnologie; 

•  Biociden en gewasbeschermingsmiddelen (buiten de landbouw);

•  Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming;

•  Uitvoering van internationaal milieubeleid (milieu effect rapportage (mer) 

en verdrag Aarhus)

Werkveld & stakeholders
O&M opereert in een dynamische omgeving. De directie zoekt in nationaal en 

internationaal verband voortdurend naar de beste weg tussen alle belangen 

die er zijn bij het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van het beleid voor 

een veilige en gezonde samenleving. 

O&M ontwikkelt het beleid met vele stakeholders, zoals maatschappelijke 

organisaties, NGO’s en bedrijfssectoren. Bij veel onderwerpen van de directie 

zijn technisch-wetenschappelijke kennis en data van groot belang voor 

beleidsontwikkeling. Hiervoor is een goede en efficiënte samenwerking 

kennisinstituten als het RIVM essentieel. Dit geldt ook voor een goede 

relatie met relevante adviesorganen, zoals de Gezondheidsraad, de 

Commissie Genetische Modificatie (COGEM), als ook met toezichts- en 

uitvoeringsorganen als de ILT en Rijkswaterstaat en ZBO’s zoals Autoriteit 

Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het College 
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voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB). 

Vanzelfsprekend wordt daarbij veel samengewerkt met de andere overheden 

en collega-departementen.

Drie keer per jaar vindt het interbestuurlijk koepeloverleg BOb (Bestuurlijk 

overleg Omgevingsberaad) plaats.

Specifiek
Om invulling te geven aan de opgave waar O&M voor staat, wordt gewerkt 

in diverse inhoudelijke taakvelden. Er zijn taakvelden die een robuustere 

plek in de directie innemen en er zijn taakvelden die met de actualiteit 

mee bewegen. Tevens wordt er dwarsdoorsnijdend (binnen het DG) 

gewerkt aan vraagstukken met een ICT-component en is er een team van 

crisiscoördinatoren. Zie organogram van de huidige O&M-organisatie op  

de volgende pagina. 

Samenwerking van DGMI met ondersteuning vanuit RIVM,  
RVO en RWS (opdrachtgever/opdrachtnemer)
Bij veel beleidsinhoudelijke onderwerpen zijn technisch-wetenschappelijke  

kennis en data van groot belang. Hiervoor is een goede en efficiënte samenwer-

king met experts bij kennisinstituten als het RIVM essentieel. Zodoende wordt 

beleid ontwikkeld op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Voor de 

implementatie van beleid, bijvoorbeeld het opzetten en uitvoeren van subsidie-

regelingen, wordt RVO ingeschakeld. Met RIVM en RVO heeft IenW een op-

drachtgever-opdrachtnemer relatie. Dat geldt niet alleen voor DGMI maar ook 

voor de andere directoraten-generaal: ook op de beleidsterreinen van bijvoor-

beeld water en bodem en van duurzame mobiliteit. Omdat het zwaartepunt 

binnen IenW bij DGMI ligt, worden de jaaropdrachten gecoördineerd richting 

opdrachtnemers RIVM (IenW-brede jaaropdracht € 34 mln), RVO (IenW-brede 

jaaropdracht € 21 mln). Naast de inzet van RIVM en RVO is voor DGMI ook de 
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samenwerking met RWS als uitvoerende dienst voor heel IenW van belang. Ook 

hier is sprake van een opdrachtgever/opdrachtnemer relatie, waarbij via de stu-

ringslijn Beleids Ondersteunend Advies met een budget van € 26 mln (2021) voor 

128,5 fte capaciteit bij RWS beschikbaar is voor DGMI-taken. Bij de coördi natie 

van de jaaropdrachten wordt de DGMI ondersteund door een klein Coördinatie 

Team Opdrachtgeverschap (CTO), bestaande uit inzet vanuit de drie directies en 

aangestuurd door de directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s. 
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Directeur

MT-lid, 
 tevens plv. directeur

MT-lid MT-lid MT-lid
MT-lid

(Directiesecretaris)

 Veiligheid bedrijven

Vuurwerk

Veilig  
vervoer gevaarlijke 

stoffen (VGS)

Nucleaire veiligheid  
en straling-

bescherming (NVS)

Bestrijdingsmiddelen 
en chemische stoffen 

(BEST)

MER/Aarhus

Veiligheid 
biotechnologie

Strategie/samenhang 
O&M (SOM)

Goede Ondersteuning 
(GO!)

Veiligheid 
energietransitie (VET)

Asbest

Cluster Q (ICT)

Crisiscoördinatie
(DGMI-breed)

Organogram O&M-organisatie
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3.3 Directie Internationaal

Werkzaamheden & kerntaken
IenW staat voor een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Om dat te 

kunnen bereiken, is het cruciaal om ook de grensoverschrijdende, Europese 

en mondiale dimensie van onze beleidsdomeinen te betrekken. Bij 

transport en milieu is de verwevenheid tussen nationale en internationale 

doelstellingen groot. Door als IenW internationaal te agenderen en opereren, 

kunnen we onze nationale doelstellingen behalen. 

De transitieopgaven waarvoor IenW de komende jaren aan de lat staat, zijn 

bij uitstek internationaal. De vraag op welk niveau, op welke instrumenten 

en in welke coalities het best kan worden ingezet, is afhankelijk van 

het vraagstuk, de ambitie op het dossier, de dominante spelers, de 

beïnvloedingsmogelijkheden door Nederland en het draagvlak voor die 

inzet. Tegelijkertijd heeft de COVID-19-crisis eens te meer laten zien dat 

onverwachte ontwikkelingen mondiaal directe gevolgen hebben voor 

Nederland en IenW. IenW is daarbij bij uitstek in staat om invulling te geven 

aan het adagium building back better via de ingezette transities. Daarbij 

op onze beurt bijdragend aan de in september 2015 vastgestelde 2030 

Agenda voor Duurzame Ontwikkeling (sustainable development goals, SDGs) 

waar alle landen, inclusief Nederland, zich aan hebben verbonden. Ook de 

ontwikkelingen in en rondom Europa, variërend van de Europese Green 

Deal tot de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk, vereisen gericht 

en afgewogen inzet op internationale activiteiten ten behoeve van het 

Nederlandse beleid. 

Specifiek
Een sterke inzet op economische diplomatie
DI is binnen IenW primair verantwoordelijk voor het bijdragen aan en 

het vergroten van het verdienvermogen van de IenW-sectoren in het 

buitenland. DI coördineert deze inzet en trekt hierin samen op met de 

verschillende beleidsonderdelen van IenW en met BZ, EZK en RVO. Dit 

vindt onder andere plaats via de voorbereiding, uitvoering en follow-

up van economische missies. Daarnaast kennen we een sterke aanpak 

voor duurzame economische diplomatie, waarin maatschappelijke en 

economische doelstellingen gecombineerd worden. DI werkt hierbij met 

een selectie prioriteitslanden om de impact te vergroten, zowel vanuit  

het oogpunt van verdienvermogen als impact van de transities. 
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De directie Internationaal

1   Zet zich in om alle IenW-onderdelen (Bestuurskern en 

uitvoeringsorganisaties) te ondersteunen in hun internationale 
activiteiten, zodat deze de nationale doelstellingen optimaal 
ondersteunen en versterken. Dit doet de directie door goede 

onderlinge afstemming te organiseren en het onderhouden 

van en optimaal toegang verstrekken aan het beschikbare 

internationale netwerk.

2  Richt zich daarbij op een professioneel en slagvaardig 
internationaal IenW, op alle niveaus.

3  Signaleert wat internationaal relevant is voor de IenW-domeinen 

en faciliteert de informatiestroom van buiten naar binnen. Zorgt 

dat IenW-thema´s waar mogelijk met elkaar verbonden worden.

4  Voert de regie op domein overstijgende thema’s met een zware 

internationale dimensie. Hieronder vallen de voorbereiding 

van de Europese Milieu- en Transportraad, satellietnavigatie, 

innovatie en internationale financiering. Ook economische 

diplomatie en bijbehorende missies worden opgepakt door  

de directie.

3. Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Werkveld & stakeholders
De directie Internationaal (DI) onderhoudt een (generiek) internationaal net-

werk waar IenW-breed gebruik van kan worden gemaakt. Dit netwerk is vaak 

aanvullend aan de internationale netwerken die de andere IenW-onderdelen 

zelf onderhouden en die zich vaak op specifieke thema´s richten. Vanuit de 

directie Internationaal is er direct contact met de verschillende ambassades, 

al dan niet met een eigen IenW-attachee, zoals in Brussel, Berlijn, Peking en 

Washington (planning: per medio 2021 komen daar Londen en Parijs bij). De 

Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (PV EU) heeft een IenW-afdeling 

die tevens onderdeel van de directie is. Verder wordt er nauw samengewerkt 

in multilaterale organisaties zoals de EU, de OESO en de VN. Bij een aantal 

organisaties zoals de EU (meer in het bijzonder de Europese Commissie) zijn 

IenW’ers gedetacheerd. De directie zet zich in om IenW-collega’s op interna-

tionaal-strategische plekken te detacheren. 

Ook wordt er veel samengewerkt in coalities of partnerschappen, zoals 

de Holland Circulair Hotspot. Daarnaast werkt DI actief aan en met 

internationale coalities, zoals de Transport Decarbonization Alliance (TDA), 

het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) en het Global 

Center on Adaptation (GCA). Al deze coalities dienen ter ondersteuning van 

de nationale doelstellingen, zoals klimaatadaptatie, circulaire economie en 

duurzame mobiliteit. 
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DI coördineert de inzet op het meerjarig financieel kader van de EU (MFK) en 
daarmee ook de Recovery and Resilience Facility (RRF). Onder aanvoering van 

DI en in samenwerking met FIB is een longlist met plannen opgesteld waaruit 

het nieuwe Kabinet kan kiezen ten behoeve van het nationale herstelplan. 

Daarnaast is DI verantwoordelijk voor Europese financieringsprogramma’s 

zoals de Connecting Europe Facility (CEF) en Interreg. 

Europese Unie: Milieuraad en Transportraad
IenW draagt de verantwoordelijkheid voor twee Europese ministerraden: 

de Transportraad en de Milieuraad. De Milieuraad behandelt ook dossiers 

van EZK en LNV (resp. klimaat en biodiversiteit). Jaarlijks vinden voor beide 

raadsformaties in principe vier Raden plaats (in Brussel of Luxemburg) en 

twee informele Raden. De informele Raden vinden plaats in het land van 

het Voorzitterschap van de Raad van de EU. De agenda’s van de Raden 

worden bepaald door de wetgevingsagenda van de EU gecombineerd met de 

onderwerpen waar het Voorzitterschap de prioriteiten op heeft gelegd. Voor 

beide Raden zal de Green Deal de agenda’s de komende jaren domineren. 

Voor de Milieuraad o.a. via onderwerpen als het emissie  handelssysteem 

(ETS), circulaire economie en stoffenbeleid (o.a. hormoonverstorende 

stoffen). Bij de Transportraden komt een veelvoud aan wetgevingsvoorstellen 

op de verschillende modaliteiten (maritiem, binnenvaart, luchtvaart, spoor 

en wegvervoer) langs. De precieze agenda wordt doorgaans twee weken 

voorafgaand aan de Raad definitief vastgesteld, wat regelmatig laat is t.o.v. 

de (parlementaire) voorbereidingsprocessen. Ook verzorgt DI de inbreng, 

kwaliteit en afstemming voor de interdeparte-mentale EU-processen. 

Zo coördineert DI alle IenW instructies voor het Comité van Permanente 

Vertegenwoordigers (COREPER) en verzorgt DI de inzet in de (ambtelijke) 

voorportalen van de Ministerraad (BNC, CoCo, HCEU, REA). 

Effectieve strategische agendering voor de IenW-transities 
Tegen de achtergrond van een veranderend internationaal speelveld 

ontwikkelt de directie samen met de relevante beleidsdirecties de meest 

effectieve internationale inzet. De directie Internationaal is gericht op het 

optimaal ondersteunen van de IenW-onderdelen in hun internationale 

wagendering van de IenW-transities, wordt ingezet op het vergroten van 

de internationale impact van IenW en de transities. Hierbij valt te denken 

aan actieve ondersteuning bij Europese onderhandelingen, het mondiaal 

agenderen van de transities (bijv. klimaatadaptatie via de Climate Adaptation 

Summit van januari 2021) of het ondersteunen van beleidsdirecties bij de 

internationalisering van de IenW-sectoren. 

3. Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

In de internationale (reis)agenda staan adviezen over hoe om te  

gaan met internationale bijeenkomsten, conferenties, bezoeken en  

uw bilaterale gesprekken. De internationale agenda wordt twee a drie 

keer per jaar aan de bewindspersonen voorgelegd en in lijn gebracht 

met uw internationale prioriteiten. Vele conferenties en bijeenkomsten 

zullen in verband met COVID-19 in virtuele vorm plaatsvinden. Mogelijk 

komt hier verandering in richting of na de zomer van 2021. 

De directie Internationaal ondersteunt bij al deze internationale evene -

menten en zorgt voor een IenW-brede coördinatie van de dossiers.  

De International Support Desk (ISD) werkt aan de logistieke onder- 

steuning van (virtuele) internationale bijeenkomsten van zowel de  

bewindspersonen als de hoog ambtelijke top van IenW.
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Belangrijke instrumenten voor de internationale functie van IenW

•  De directie Internationaal verzorgt de wekelijkse Ministerraadadvisering 

over internationale onderwerpen op de agenda van de MR. 

•  U ontvangt daarnaast adviezen van DI over uw deelname aan - in 

inzet voor - de verschillende internationale onderraden, zoals de Raad 

Europese Aangelegenheden (REA) en de Raad Defensie en Internationale 

Aangelegenheden (RDIA). 

•  De directie ondersteunt u in de Europese Milieuraad en Transportraad  

en bij internationale (virtuele) evenementen/werkbezoeken/missies.  

Hierbij wordt gezorgd voor IenW-brede coördinatie van de dossiers.

•  U ontvangt alle adviezen over uw deelname aan internationale  

bijeenkomsten, bezoeken en gesprekken van DI.

De directie Internationaal bestaat uit drie taakvelden. 

Taakveld Europese Unie: ondersteunt de bewindspersonen, ambtelijke top 

en beleidsdirecties bij de inzet in de EU en alle Europese ontwikkelingen 

en het dossier Ruimtedata; 

Taakveld bilateraal: ondersteunt de bewindspersonen, ambtelijke top en 

beleidsdirecties bij alle inzet m.b.t. bilaterale landen, internationale reizen 

en handelsmissies; 

Taakveld mondiaal: ondersteunt de bewindspersonen, ambtelijke top en 

beleidsdirecties met de inzet in mondiale fora, zoals de VN of de OESO.
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3. Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

3.4 Nationaal Milieuprogramma

Werkzaamheden & kerntaken
In januari 2021 is binnen DGMI gestart met de opzet van het Nationaal  

Milieuprogramma (NMP), als uitwerking van het Nationaal Milieubeleids-

kader (NMK) ‘Een schone taak’- dat in november 2020 aan de Tweede 

Kamer is gepresenteerd en op 22 februari 2021 in zijn definitieve versie is 

gepubliceerd. Dit NMK zet nieuw kabinetsbeleid neer, met vier bouwstenen 

voor succesvol milieubeleid: (1) voorkomen van milieuschade, (2) beheersing 

van risico’s op afwenteling en (3) voortdurende verbetering van de milieu-

kwaliteit door aanpak van bestaande problemen en (4) verbinding en 

samenwerking, want het milieubeleid is er voor iedereen, maar is ook van 

iedereen. 

Het NMP zal voor heel IenW een concrete invulling geven aan de visie die in 

het NMK is uitgezet, in de vorm van initiatieven en concrete (beleids)acties. 

De opdracht van het NMP-team is het opstellen van een Nationaal Milieu-

programma (NMP) onder de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De afgelopen 

periode is in projectteam verband het  Nationaal Milieu beleidskader 

opgesteld.

Doel
In Nederland zijn in de afgelopen decennia flinke stappen gezet in het milieu-

beleid en hebben we successen geboekt. Tegelijkertijd worden we nog steeds 

geconfronteerd met hardnekkige problemen en dienen ook nieuwe problemen 

zich aan. Daarom is het nu tijd voor concrete verdere stappen in milieubeleid. 

Dit om uiteindelijk te bereiken dat in 2050 de leefomgeving veilig, schoon en 

gezond is, waarbij de gezondheids- en milieurisico’s verwaarloosbaar zijn. Om 

dit in de NOVI rijksbreed gestelde doel te bereiken, wordt concreet beleid uit-

gezet. Dit gebeurt door IenW in het NMP, dat naar verwachting ein het najaar 

2023 gepubliceerd wordt en daarmee de start van een NOVI-beleidscyclus op 

milieugebied is. Het NMP is een ‘koersboek’, het schetst een haalbaar en con-

creet pad naar het behalen van eerder gestelde normen en doelen. Door de 

verbindingen te zoeken tussen beleidsterreinen en ondersteuning te bieden 

waar nodig, wordt het NMP meer dan de ‘som der delen’. 

Resultaat 
Eind 2021 wordt er een houtskoolschets opgezet voor het NMP. Deze zal op 

hoofdlijnen weergeven welke onderwerpen een plaats krijgen in het NMP 

en hoe het NMP bij gaat dragen aan het halen van de doelen voor 2030  

en 2050 op deze onderwerpen. Op basis van deze houtskoolschets kunt u 

aan het begin van uw ambtsperiode concreet richting geven aan het NMP.  

In 2022 wordt deze in een participatief proces verder ingevuld en uit-

gewerkt tot een NMP. Het voornemen is om het NMP in het najaar van  

2023 aan te bieden aan de Tweede Kamer. Uiteindelijk zorgen de acties uit 

het NMP voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving.  

 

Het verschijnen van het NMP is dan ook niet het eindstation, maar eerder  

een eerste stap in een beleidscyclus zoals die gepresenteerd is in de NOVI. 

Het NMP bevat daarom ook een beschrijving hoe de (beleids)acties hierin 

vervolgens worden gemonitord en, indien nodig, bijgestuurd. Hierdoor start 

op het milieugebied een cyclus van beleids ontwikkeling, beleidsdoorwerking, 

uitvoering en terugkoppeling. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/22/nationaal-milieubeleidskader-definitieve-versie
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Werkveld & stakeholders
De scope van het NMP betreft het milieubeleid van heel IenW. Dit betekent 

dat niet alleen de beleidsonderwerpen van DGMI eronder vallen, maar ook de 

milieu-gerelateerde beleidsonderwerpen van DGLM, DGWB en DGMo. Door 

deze brede scope zijn ook de uitvoeringsorganisaties van IenW, de ILT en Rijks-

waterstaat, betrokken. Effectief milieubeleid raakt ook het beleid van andere 

departementen, zoals LNV en EZK en heeft daardoor een interdepartementaal 

karakter. Het NMP kan ook niet los gezien worden van de doelen en ambities 

die in internationale kaders zijn afgesproken en vastgelegd. Daarbij moet  

gedacht worden aan de SDG’s, andere milieu-gerelateerde doelen van de VN, 

de EU Green Deal en het 8ste Environment Action Programme van de EU.

Participatie
Samen met de Directie Participatie stelt het team van het NMP een partici-

patiestrategie op. Deze strategie omvat de samenwerking met stakeholders 

in de samenleving. Hieronder vallen onder andere medeoverheden, uitvoe-

ringsorganisaties (RWS, ILT, Omgevingsdiensten), het bedrijfsleven, NGO’s, 

belangenorganisaties, wetenschap en burgers. Het is van belang om deze 

partijen al van meet af aan goed te betrekken bij het NMP. Zo is er nog meer 

‘beweegruimte’ voor input en creëren we meteen draagvlak. Tijdens het 

opstellen van de houtskoolschets bepalen we de kaders voor participatie met 

de belangrijkste stakeholders. Na de start van het invullen van de houtskool-

schets kunnen de stakeholders participeren binnen deze vastgestelde kaders. 

Ook is het NMP gestart met een uitgebreid jongerenparticipatietraject onder 

3. Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
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het motto ‘voor jongeren, door jongeren’. Inmiddels is hiervoor door de  

jongeren een Jongerenmilieuraad (JMR) opgezet.

Specifiek
• Het NMP wordt in het najaar van 2023 opgeleverd.

•  Aan het begin van de bewindsperiode van het nieuwe kabinet, wordt  

de desbetreffende bewindspersoon gevraagd om op basis van een  

houtskoolschets richting te geven aan het NMP.

•  Het NMP-team opereert IenW-breed en zoekt sterke interdepartementale 

verbindingen.

• Het NMP wordt met participatie van de samenleving opgesteld.

De verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) op 1-7-2022 en 

nieuwe beleidsopgaven, noodzakelijk onderhoud aan het instrumentarium, 

betere aansluiting van de wet op EU-regelgeving en knelpunten in de praktijk 

zijn aanleiding om een verkenning uitvoeren naar modernisering van de 

Wet Milieubeheer (Wm). Vertrekpunt voor de verkenning is de Wm zoals 

die zal luiden na inwerkingtreding van de Ow. De Wm zal dan nog enkele 

hoofdstukken bevatten, waarvan de belangrijkste gaan over circulaire 

economie, afval, chemische stoffen en producten. 

3. Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
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4. Directoraat-generaal Mobiliteit

Directeur-generaal 
Mobiliteit

Kees van der Burg
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4. Directoraat-generaal Mobiliteit

Directoraat-generaal Mobiliteit

De hoofdopgaven zijn het op een integrale 

manier versterken van mainports en achterland-

verbindingen, versterken van nationale infra-

structuur en stedelijke bereikbaarheid, verduur-

zaming van mobiliteit, blijvende sterke aandacht 

voor veiligheid, faciliteren van deur-tot-deur-

vervoer, en Nederland in de top in ‘smart 

mobility’.

Het directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) heeft als doel om de 

netwerkkwaliteit van spoorwegen alsmede het wegennet verder 

te ontwikkelen evenals het veilige en duurzame gebruik daarvan 

door reizigers en de transportsector te waarborgen. Daarmee wordt 

bijgedragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van 

Nederland binnen de condities van leefbaarheid en veiligheid. Dit  

doet DGMo op een integrale manier, van modaliteit naar mobiliteit.

De organisatie van het directoraat ziet er als volgt uit:

• Directie Wegen en Verkeersveiligheid;

• Directie Openbaar Vervoer en Spoor;

• Programmadirectie Duurzame Mobiliteit;

• Programmadirectie Mobiliteit en Gebieden;

•  Programmadirectie Vrachtwagenheffing  

en Tijdelijke Tolheffing.

Tevens kent DGMo een Unit Strategie, een  

Unit Innovatie en een Stafafdeling DGMo. 
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Werkveld & stakeholders
Er is veelvuldig en intensief contact met diverse stakeholders op de 

beleids terreinen van DGMo. Hierbij kan worden gedacht aan organisaties 

en medeoverheden zoals ANWB, SWOV, Rover, NS, ProRail, provincies, 

gemeenten, IPO, VNG, Fietsersbond, Mobiliteitsalliantie, NOVB, Bouwend 

Nederland, nationaal/regionaal bedrijfsleven, etc. In Europees en 

internationaal verband bestaat het werkveld uit onder andere Europese 

Commissie en Europese Raad, maar ook de Benelux. 

Uiteraard wordt ook met verschillende departementen gesproken over de 

gezamenlijke belangen op de te onderscheiden beleidsdossiers, waarbij  

vooral met EZK, FIN, JenV en BZK nauwe contacten zijn. 

Specifiek
Ten behoeve van onderling overleg en afstemming zijn op dit moment de  

Bestuursraad IenW, Stafoverleg Minister-DGMo, Stafoverleg Staatssecretaris-

DGMo en afzonderlijke ‘bilateralen’ te gebruiken. 

Caribisch deel van het Koninkrijk 
In de Bestuursraad wordt gewerkt met IenW-brede portefeuilles, waarbij de 

directeur-generaal Mobiliteit de portefeuille Caribisch deel van het Koninkrijk 

is toebedeeld. Uit hoofde van deze taak houdt de directeur-generaal zicht op 

de voortgang en realisatie van de beleidsinspanningen door de verschillende 

IenW-organisatieonderdelen en rapporteert hij daarover. Voorts is hij namens 

IenW het aanspreekpunt voor alle aangelegenheden rondom de Caribische 

regio, en vertegenwoordigt hij IenW in nationaal, interdepartementaal 

en internationaal verband. De taakverdeling binnen de Bestuursraad laat 

onverlet dat de organisatieonderdelen verantwoordelijk zijn voor de taken  

op de eigen beleidsterreinen.
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Werkzaamheden & kerntaken 
De directie Wegen en Verkeersveiligheid (WV) werkt aan het meest slimme,  

veilige en duurzame mobiliteitssysteem van Nederland. De directie WV  

heeft de ambitie om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren.  

Zij houdt zich bezig met de aanleg en het gebruik van de wegeninfrastructuur, 

de voertuigen op de weg en het gedrag van de weggebruikers. Dit gebeurt 

steeds meer in samenspraak met bestuurlijke partners en maatschappelijke 

partijen, daarbij rekening houdend met vele belangen, zoals de kosten, 

duurzaamheid, de leefomgeving en het maatschappelijke draagvlak.

De directie Wegen en Verkeersveiligheid bestaat uit:

• Afdeling Programmering Rijkswegen

• Afdeling Wegverkeersbeleid

• Afdeling Verkeersveiligheid

• Afdeling Smart Mobility

De afdeling Programmering Rijkswegen werkt als bevoegd gezag en 

opdrachtgever aan brede bereikbaarheidsprogramma’s, het aanlegprogramma 

en de instandhouding van het hoofdwegennetwerk (beheer en onderhoud 

en vervanging en renovatie). De afdeling werkt aan de bereikbaarheid van 

Nederland door een hoofdwegennet (A- en rijks N-wegen) te ontwikkelen 

dat bijdraagt aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. 

Dit wegennet moet bovendien verkeersveilig zijn en rekening houden met 

IenW-doelen op het gebied duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptatie. 

In de bereikbaarheidsprogramma’s wordt interbestuurlijk gewerkt; 

investeringsbeslissingen voor wegen worden gemaakt in de context van de 

bredere bereikbaarheidsopgaven (ook OV en spoor) en in samenhang met 

bredere gebiedsopgaven (MIRT).

De kern van het werkveld van de afdeling speelt rond het oplossen van 

bereikbaarheidsknelpunten op het hoofdwegennetwerk (HWN). Daar waar 

volgens de normen van het ministerie van IenW en het afsprakenkader met de 

Tweede Kamer knelpunten op het hoofdwegennet ontstaan, zoeken wij naar 

een oplossing. Daarnaast worden met Rijkswaterstaat afspraken voorbereid 

over de prestaties en de kosten van het beheer en de instandhouding van de 

infrastructuur (SLA) en over het programma Vervanging en Renovatie.

De afdeling Wegverkeersbeleid houdt zich bezig met de randvoorwaarden 

voor aanleg en het huidig gebruik van het hoofdwegennet en kijkt naar de 

toekomstige ontwikkeling van het wegverkeer, met inachtneming van de 

IenW-opgaven bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. De afdeling is zowel 

verantwoordelijk voor de beleidsmatige kant van personenverkeer als van goe-

derenvervoer over de weg. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en verbinding 

met andere onderdelen van het ministerie, met de ministeries van EZK, SZW, 

LNV en Financiën en met uitvoerende organisaties als RWS, ILT en RDW. En ook 

met IPO, de G4 en met belangenorganisaties als de ANWB, TLN, vakbonden, 

Bouwend Nederland en MKB-infra.

4.1 Directie Wegen en Verkeersveiligheid
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Dat vertaalt dat zich in de volgende werkzaamheden en beleidsverantwoordelijkheden:

•  Werken aan de basis voor besluitvorming over infrastructuur, via bijvoorbeeld 

kennis en modellen (filecijfers, NMCA en de visie Toekomstperspectief 

automobiliteit). 

• Wegbeprijzing, verkeersmanagement en snelhedenbeleid. 

•  Veiligheid op het hoofdwegennet. Denk aan veilige bermen, 

rijbaanscheidingen, veilige op- en afritten, tunnelveiligheid en verlichting. 

• Vermindering van stikstof, lucht en geluid (stillere banden, geluidschermen). 

•  Duurzamer reisgedrag via bijv. deelautobeleid, normering werkgerelateerd 

verkeer en het Low Car Diet. 

•  Beleid voor goederenvervoer: truckparkings en verzorgingsplaatsen, rij- en 

rusttijden, tachograaf, maten- en gewichten van voertuigen, digitalisering van 

wegvervoer, modal shift, verstekelingenproblematiek, fraude, vraagstukken 

over arbeidsvoorwaarden en de afhandeling van de Brexit. 

•  Volgen van internationale ontwikkelingen en verzorgen van de Nederlandse 

inbreng op en implementatie van EU-regelgeving en internationale afspraken 

voor wegverkeer (zoals Eurovignetrichtlijn, Mobiliteitspakket, EETS, RISM, 

Militaire Mobiliteit). 

De afdeling Verkeersveiligheid werkt aan een permanente verbetering van 

de verkeersveiligheid op de weg, vanuit een integrale visie op voertuig, gedrag 

en infrastructuur. De laatste jaren is de daling van het aantal verkeersdoden 

gestagneerd en er komen nieuwe uitdagingen op ons af. Denk aan nieuw 

soortige voertuigen, toenemend gebruik van drugs in het verkeer en 

toenemend aantal kwetsbare verkeersdeelnemers door de vergrijzing. Doel 

van de afdeling verkeersveiligheid is het realiseren van een trendbreuk in 

het aantal verkeersslachtoffers, met als ultieme doel 0 verkeersslachtoffers 

in 2050. Daarvoor heeft de afdeling als belangrijkste agenda het Strategisch 

Plan Verkeersveiligheid dat met medeoverheden wordt uitgevoerd en een 

Landelijk Actieplan dat nationaal wordt uitgevoerd. Bij de afdeling rust ook de 

verantwoordelijkheid voor het voertuigbeleid en het beleid ten aanzien van 

rijvaardigheid (wanneer kan je rijden?), rijgeschiktheid (wanneer mag je rijden?) 

en gedragsbeïnvloeding.

Een transformatie waarbij gebruiker, transportmiddel en infrastructuur 

steeds meer met elkaar verbonden zijn. Deze transitie benoemen we 

als Smart Mobility. De mogelijkheden om met behulp van informatie- 

en communicatietechnologieën grote hoeveelheden gegevens real-time 

te verzamelen, te verwerken en te presenteren, nemen bijna dagelijks toe. 

Sensoren spelen een steeds grotere rol in onze waarneming en robotisering 

heeft een groeiende impact op vele facetten van de samenleving, waaronder 

ons verkeers- en vervoerssysteem. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor het 

bereiken van maatschappelijk effect. Zo heeft Smart Mobility de afgelopen jaren 

bewezen positief bij te dragen aan een veilig, vlot en duurzaam verkeers- en 

vervoerssysteem. De interesse van zowel publiek als privaat in Smart Mobility 

toepassingen, onderschrijft de potentie die in deze ontwikkeling wordt gezien. 

Tegelijkertijd betekent de ontwikkeling van Smart Mobility dat veilig gebruik, 

privacy, cybersecurity en marktontwikkeling ook steeds meer bewustzijn en 

aandacht vragen van overheden. 

Het gebruik en inbedden van Smart Mobility is een ingewikkelde opgave. 

Om de verdere ontwikkeling van Smart Mobility in goede banen te kunnen 

leiden, werken we in vier actielijnen aan concrete resultaten: digitaal op orde; 

toelatingssysteem geautomatiseerde voertuigen; impact met partners; en 

toekomstbestendige infrastructuur & beheer. Binnen deze lijn wordt gewerkt aan 

een nieuw toelatingssysteem voor voertuigen met veel software en sensoren en 

de digitalisering van verkeersmanagement. 

4. Directoraat-generaal Mobiliteit



40

De (praktische) kennis en ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan 

geven beter inzicht in ontwikkelingen die op ons afkomen en verder kunnen 

verankeren in de praktijk. Smart Mobility toepassingen hebben sinds 2018 

door kunnen groeien via verschillende pilots, programma’s en trajecten naar 

grootschalig gebruik, in meerdere doelgroepen en modaliteiten. Samen 

met medeoverheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke 

organisaties verbinden we onze inspanningen en invloed op internationaal, 

nationaal en regionaal niveau. Zo verleggen we de aandacht van losstaande 

proeven naar de inbedding in staande beleids- en uitvoeringsprocessen en 

het gestructureerd coördineren en beheren van Smart Mobility gerelateerde 

activiteiten. Daarmee hebben we meer impact en gaan we efficiënter om met 

publieke middelen. 

Smart Mobility is een beweging dwars door modaliteiten heen. De afdeling Smart 

Mobility richt zich daarbij hoofdzakelijk op de modaliteit wegen, en daarbinnen 

op personenvervoer. Dit levert soms spanning op met wat de buitenwereld van 

ons vraagt, omdat Smart Mobility als integrale beweging wordt gezien. 

Werkveld & stakeholders
De directie Wegen en Verkeersveiligheid werkt nauw samen met o.a. decentrale 

overheden (regio, provincie, gemeente), maatschappelijke organisaties (ANWB, 

SWOV) en uitvoeringsinstanties (ILT, Rijkswaterstaat, CBR, IBKI, NIWO en de 

RDW). Ook met het bedrijfsleven wordt samengewerkt, zoals in het verder 

brengen van innovaties in het verkeer, w.o. TLN, EVOFENEDEX, RAI-vereniging, 

BOVAG, en de automotive industrie.

 
Beleidsprioriteiten
De komende jaren gaat, naast de reguliere taken die bij de afzonderlijke afde-
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lingen staan vermeld, bijzondere aandacht uit naar de volgende beleidsprioritei-

ten:

•  Duurzaamheid: De directie is op verschillende onderdelen, waarbij de focus op 

CO2
 ligt, betrokken bij het onderwerp duurzaamheid. Duurzaamheid maakt 

integraal onderdeel uit van het werk binnen die directie. Voorbeelden zijn 

duurzaamheid meenemen in MIRT-projecten en gedragsbeïnvloeding om 

verduurzaming van mobiliteit te bereiken.

•  Tol: De wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 is in 2016 

in werking getreden. Tussen 2021 en 2023 is openstelling van beide wegen 

voorzien. Op dat moment moet ook een tolsysteem operationeel zijn. Met 

beoogde realisatiepartners is gestart met het voorbereiden van de realisatie 

hiervan. 

•  Landelijk actieplan verkeersveiligheid: De basis voor de maatregelen op het 

gebied van verkeersveiligheid is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 

(SPV) dat IenW in 2018 heeft opgesteld, samen met het ministerie van Justitie 

en Veiligheid en medeoverheden en in overleg met maatschappelijke partijen. 

Inzet is een risicogestuurde aanpak op basis van risicoanalyses. Afgesproken 

is dat de medeoverheden deze aanpak uitwerken in uitvoeringsplannen. Deze 

dienen eind 2021 gereed te zijn. De acties van het Rijk zijn opgenomen in 

het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid (LAP). Het huidige LAP loopt eind 

2021 af. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw LAP 2022-2025. In 2019 

is besloten om vanuit het Rijk tot 2030 € 500 mln. beschikbaar te stellen voor 

verkeersveiligheidsmaatregelen van medeoverheden (de investeringsimpuls 

verkeersveiligheid). € 50 mln. van de investeringsimpuls verkeersveiligheid is 

gereserveerd voor innovatieve maatregelen. De komende periode worden  

de volgende tranche en de inzet op innovatie vormgegeven.  
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Veiligheid en toelating lichte elektrische voertuigen:

•  Op 16 oktober 2019 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport 

uitgebracht ‘Veilig toelaten tot de weg’. In dit rapport doet de OVV 

aanbevelingen over de randvoorwaarden voor een veilige toelating tot de weg 

van licht elektrische voertuigen. Er verschijnen steeds nieuwe vormen van licht 

elektrische voertuigen op de weg. Dat vraagt om een toekomstbestendig kader 

met oog voor de effecten op de verkeersveiligheid. Daarom wordt gewerkt aan 

een nieuw nationaal toelatingskader voor licht elektrische voertuigen.

•  Stelseloptimalisatie medische rijgeschiktheid: vanuit de afdeling 

Verkeersveiligheid streven we in lijn met het SPV naar nul verkeersslachtoffers. 

Een risicogestuurde aanpak kan hieraan bijdragen. Voor het stelsel medische 

rijgeschiktheid zijn in het SWOV-rapport van oktober 2020 alternatieven 

genoemd die aan het risicogestuurde karakter kunnen bijdragen. Om de 

effectiviteit/haalbaarheid te toetsen van deze alternatieven is in 2021 nog 

wel een aanvullende stap noodzakelijk om tot concrete varianten te komen. 

Vervolgens zal in 2021 onderzocht moeten worden of er draagvlak is voor de 

varianten door middel van een brede consultatie. In 2022 wordt de Kamer 

bericht over mogelijke optimalisaties van het stelsel medische rijgeschiktheid.

•  Mobility Package: op 1 juni 2017 heeft de Europese Commissie het Mobility 

Package gepresenteerd. Dit betreft een set voorstellen om de Europese 

regelgeving op het gebied van wegvervoer aan te passen. De voorstellen 

hebben betrekking op drie onderwerpen: sociale condities, de interne markt  

en wegbeprijzing. Mobility Package I: Op 1 juni 2017 heeft de Europese 

Commissie het Mobility Package gepresenteerd. Dit betreft een set 

voorstellen om de Europese regelgeving op het gebied van wegvervoer aan 

te passen. De voorstellen hebben betrekking op drie onderwerpen: sociale 

condities, de interne markt en wegbeprijzing. Ten aanzien van de meeste 

voorstellen is momenteel implementatiewetgeving in voorbereiding, over de 

Eurovignetrichtlijn (wegbeprijzing) wordt nog onderhandeld door het Europees 

Parlement en de Raad. 

•  Smart Mobility: naast de reguliere taken van de afdeling, ligt bijzondere focus 

op de volgende onderwerpen: 

  –  Toelatingssysteem: met de intrede van de automatisering van (delen  

van) de rijtaak, knelt het huidige (internationale) toelatingssysteem. 

Belangrijk is daarbij te kijken naar de driehoek mens-techniek-omgeving.  

Bijvoorbeeld de beoordeling van de interactie tussen voertuig en 

menselijke bestuurder (die de komende jaren nog een groot deel 

van de rijtaak uitvoert). Maar het gaat ook om rijgedrag van het 

geautomatiseerde voertuig in relatie tot andere voertuigen en 

bijvoorbeeld kwetsbare verkeersdeelnemers. 

  –  Digitalisering verkeersmanagement: om kansen te benutten moeten 

randvoorwaarden en eisen t.a.v. beschikbaarheid, betrouwbaarheid en 

kwaliteit van mobiliteitsdata worden geborgd. Om risico’s te mitigeren 

zullen t.a.v. de verschillende mobiliteitssystemen digitale veiligheidseisen 

(privacy, security, digitale infra) moeten worden gedefinieerd.

  –  Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata: een punt waar data over 

wegverkeer (Nationaal Dataportaal Wegverkeer; NDW) en multimodale 

reisinformatie (DOVA) samenkomt en vindbaar en toegankelijk is voor  

alle partijen.

  –  Afspraken met serviceproviders: we werken aan een framework voor 

afspraken met serviceproviders voor verkeersveiligheidstoepassingen. 

•  Aanpak bereikbaarheid: projecten, programma’s, NMCA: het voorbereiden 

van de besluitvorming over investeringen in het wegenprogramma is 

een belangrijke taak van de directie. In de afgelopen kabinetsperiode zijn 

tracébesluiten genomen voor een aantal belangrijke versterkingen van 
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het hoofdwegennet, zoals de A24 Blankenburgverbinding, de ViA15 bij 

Arnhem, de A16 Rotterdam en de Ring Utrecht. De komende kabinetsperiode 

wordt samen met de regionale overheden verder gebouwd aan de betere 

bereikbaarheid van o.a. de Metropoolregio Amsterdam, de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag en de Goederencorridor Oost. Het gaat hierbij niet alleen 

over bereikbaarheid over de weg; steeds wordt breed gekeken naar de beste 

bereikbaarheidsoplossingen, gericht op innovaties op het gebied van Smart 

Mobility en aansluitend bij andere opgaven waar IenW en partners voor  

staan zoals klimaat, duurzaamheid en slimme verstedelijking.

  In april 2021 heeft IenW een nieuwe versie van de Nationale Markt- 

en Capaciteitsanalyse (NMCA) uitgebracht. Eens in de vier jaar wordt 

hiermee in beeld gebracht hoe de mobiliteit zich gaat ontwikkelen. De 

NMCA laat zien welke opgaves daaruit voortkomen voor de periode tot 

2040. Dit is een belangrijke onderlegger voor de prioriteitsstelling bij de 

investeringsbeslissingen uit het Infrastructuurfonds. 

•  Instandhouding hoofdwegennet: Naast het omvangrijke wegenaanleg-

programma vragen beheer en onderhoud en vervanging en renovatie van 

het HWN in toenemende mate aandacht van beleid. Veel weginfrastructuur 

is in de jaren 50 gebouwd en verouderd en wordt steeds intensiever gebruikt. 

Daarnaast worden aanvullende eisen gesteld op het gebied van geluid, 

verduurzaming, cyber security etc. De instandhoudingsbehoefte is structureel 

groter dan de beschikbare middelen. Beleid is (samen met RWS en de eigenaar) 

bezig om de sturing en beheersing van de instandhouding te verbeteren en 

oplossingen te zoeken voor het tekort aan middelen.

4. Directoraat-generaal Mobiliteit
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Werkzaamheden & kerntaken 
De directie Openbaar Vervoer en Spoor (OVS) zorgt ervoor dat reizigers gebruik 

kunnen maken van een optimaal ov-netwerk, dat steeds meer goederen 

per spoor vervoerd kunnen worden en dat de hoofdspoorweginfrastructuur 

voldoende capaciteit heeft, betrouwbaar en veilig is. De directie is systeem-

verantwoordelijk voor het gehele openbaar vervoer (trein, metro, bus, tram, 

taxi en waddenveren) in Nederland. Dit doen we in nauwe samenwerking 

met al onze partners. De ambities zijn vastgelegd in de Lange Termijn 

Spooragenda en het Toekomstbeeld OV, waaraan de directie samen met haar 

partners uitvoering geeft. Verder hebben we specifieke afspraken met ProRail 

over het beheer van het spoorwegnet van Nederland en met NS over het 

gebruik van het (grootste deel van) dit railnet.

De werkzaamheden van OVS zijn verdeeld over vijf afdelingen:

• Rijksinfrastructuur

• Veiligheid en Goederen

• Aansturing NS en ProRail

• Beleid en Omgeving

• OV en Stations 

• Programma Publiekrechtelijke Omvorming ProRail

De formatie van de gehele directie is ruim 100 fte.

De directie Openbaar Vervoer en Spoor draagt vanuit het spoor en OV bij aan 

slimme, schone en veilige mobiliteit. Zowel in Nederland als over de grens. 

Hierbij gaat het steeds om de gehele keten aangezien het OV alleen een 

aantrekkelijke vervoersoptie is als er een soepele reis van deur-tot-deur is.  

De wereld buiten het openbaar vervoer verandert snel en ingrijpend, juist  

ook in mobiliteit en in ICT-toepassingen voor mobiliteit.

Werkveld en kerntaken:

•  Stelselverantwoordelijk: OVS is stelselverantwoordelijk voor de sector 

als geheel (marktordening, wetgeving, regie voeren) en specifiek 

verantwoordelijk voor alle infrastructuurprojecten op spoorgebied, de 

aansturing van NS en ProRail (concessies), de instandhouding van het 

spoor, goederenvervoer en nog vele andere (internationale) dossiers.

•  Ambities: de ambities zijn vastgelegd in de Lange Termijn Spooragenda 

en het Toekomstbeeld OV, waaraan de directie samen met haar partners 

uitvoering geeft. Dit mondt uit in diverse projecten en programma’s op het 

gebied van o.a. (spoor)veiligheid, de toekomst van het spoornetwerk in 

Nederland, de OV-chipkaart en nog vele andere (internationale) dossiers. 

•  Samenwerking: ambities kunnen alleen gerealiseerd worden in goede 

samenwerking. Dit doen we met al onze partners: met vervoerders, ProRail 

als infrabeheerder, de provincies én vervoerregio’s als medeopdrachtgevers 

in het OV. Daarnaast zijn onder meer de reizigersorganisatie Rover, het KNV 

4.2 Directie Openbaar Vervoer en Spoor
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Veiligheid en goederen

•  De afdeling Veiligheid & Goederen werkt aan de nationale en 

internationale randvoorwaarden voor veilig spoorverkeer (met reizigers 

en goederen) en een concurrerend en duurzaam vervoer van goederen 

gericht op modal shift van weg naar spoor.

•  Spoorveiligheid: zo wordt uitvoering gegeven aan de Beleidsagenda 

Spoorveiligheid 2020-2025. Enkele beleidsprioriteiten zijn het 

realiseren van veiligere overwegen, (cyber)security, interoperabiliteit en 

verminderen van het aantal STS-passages. 

•  Internationaal: vanuit OVS wordt het Europese en internationale beleid 

gecoördineerd voor spoorwegen. Het betreft dan o.a. EU-beleid, 

regelgeving en financiering van o.a. infrastructuur, interoperabiliteit, 

veiligheid, innovatie en personen- en goederenvervoer. 

•  Wetgeving: er wordt gewerkt aan de herziening van de Spoorwegwet 

en de implementatie van het 4e spoorpakket (wetgevingsvoorstellen o.a. 

m.b.t. Europese marktordening op het spoor). 

•  Spoorgoederenvervoer: OVS werkt mee aan een goederenvervoervisie en 

er wordt subsidie verstrekt om de operatie van het spoorgoederenvervoer 

te verbeteren, met name bij de omleidingen in verband met het 3e spoor in 

Duitsland. In 2018 is met sectorpartijen de algemene ambitie om te werken 

aan een aantrekkelijk, concurrerend spoorgoederenvervoer, concreet 

vertaald in het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer. OVS werkt met 

de sectorpartijen aan de uitvoering hiervan. 

als koepelorganisatie voor onder meer taxi en goederenvervoer belangrijke 

partners. Deze partners komen we tegen o.a. aan de OV en spoortafels, in 

de BO MIRT’s en het NOVB. 

•  Belangrijke stakeholders: o.a. NS, ProRail, FMN, OVNL, Rover en RailGood.

Werkzaamheden
Rijksinfrastructuur 

•  De afdeling is verantwoordelijk voor het investeringsbeleid spoor en 

voor de verandering en vernieuwing van het Nederlandse hoofdrailnet. 

Rijksinfrastructuur vervult de opdrachtgeversrol richting ProRail 

voor (grote) infrastructuurprojecten die door het Rijk zijn geïnitieerd. 

Daarnaast geeft de afdeling invulling aan beleidsvorming en de (deels 

wettelijke) taken op het gebied van omgevingsaspecten zoals geluid, 

trillingen, luchtkwaliteit, stikstof en duurzaamheid in het algemeen rond 

spoorwegen. Het cluster adviseert de (politieke) leiding hierover en  

voert overleg met de omgeving en stakeholders, zoals ProRail, NS etc. 

•  Programma’s PHS en ERTMS: de programma’s ERTMS en Hoogfrequent 

Spoorvervoer (PHS) vormen de basis van de investeringen in het 

spoor. Beide bevinden zich in de realisatiefase. ERTMS zorgt voor 

een veiliger spoor, én biedt ook potentiële voordelen op het gebied 

van betrouwbaarheid, snelheid, capaciteit en grensoverschrijdend 

treinverkeer. PHS heeft als uitgangspunt de infrastructuur optimaal te 

benutten en zo met minder dan 1% uitbreiding van het spoorwegnet 

een toename van het aantal treinen met circa 15% op het Nederlandse 

spoorwegnet mogelijk te maken. 
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Aansturing NS en ProRail 

•  De afdeling geeft invulling aan de aansturing van ProRail en NS via de 

concessies en via de financiële bijdrage aan ProRail. 

•  Daarnaast wordt gewerkt aan prestatieverbeteringen op de HSL en wordt 

erop toegezien dat ingroei van het alternatieve aanbod van NS voor vervoer 

over de HSL conform gemaakte afspraken verloopt. 

•  Het project nieuwe vervoerconcessie is verantwoordelijk voor het 

concessieverleningstraject van de onderhands te gunnen HRN-concessie 

aan NS (2025 en verder). 

Beleid en omgeving 

•  De afdeling voert regie op de OV- en spoortafels en het OVS-deel van het 

MIRT, maakt beleid op het gebied van stedelijk OV en de toekomstige 

ontwikkeling van het (inter)nationale spoor, heeft een kennisfunctie en 

levert vanuit daar input voor bijvoorbeeld de NOVI. 

•  Toekomstbeeld OV: In februari 2019 zijn gezamenlijk met de decentrale 

overheden en OV-partijen de contouren en doelen van het Toekomstbeeld 

OV neergezet. Na grondig onderzoek door ProRail en vervoerders is hier nu 

een Ontwikkelagenda aan gekoppeld die de keuzes inzichtelijk maakt en 

een perspectief biedt richting 2040. 
 

  –  In gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s in de 

metropoolregio’s van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam-Den 

Haag wordt samen met BZK en EZK en de regionale overheden 

invulling gegeven aan opgaven in het gebied rond wonen, werken 

en bereikbaarheid. Met name de benodigde extra woningen richting 

2030 en 2040 vragen om slimme oplossingen op het gebied van 

bereikbaarheid. OV kan die ruimte efficiënt en duurzaam invullen. 

  –  Op het gebied van internationaal personenvervoer wordt gewerkt aan 

concrete verbeteringen zoals het tot stand brengen van een directe 

verbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf en het versnellen van de 

verbinding naar Berlijn. 

OV en Stations 

•  De afdeling OV en Stations houdt zich in de volle breedte bezig met 

de organisatie en kwaliteit van het hele OV in Nederland. Denk daarbij 

aan concessie-overstijgende onderwerpen als OV betalen en data, 

toegankelijkheid en sociale veiligheid. Ook de onderwerpen taxi en stations 

horen bij het streven naar een optimale deur-tot-deurreis. We doen dit niet 

alleen, maar trekken samen op met de decentrale overheden, vervoerders 

en andere stakeholders. 

•  Verder is de afdeling ook verantwoordelijk voor de financiële 

steunverlening – en het op weg helpen met de transitie – van de  

OV-bedrijven die hard geraakt zijn door corona.

•  Marktordening: het kabinet heeft in 2020 een besluit genomen over 

de marktordening op het spoor. Belangrijkste onderdeel hiervan 

is het voornemen om de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet 

onderhands aan NS te gunnen uiterlijk 2023. Verder zetten we in op een 

toekomstbestendige marktordening op het spoor door te werken aan 

bijvoorbeeld een afwegingskader voor de toekomstige decentralisatie 

van treindiensten, het opstellen van een stationsagenda samen met 

NS en ProRail, en door het uitvoeren van een marktverkenning naar de 

internationale verbindingen die mogelijk op basis van open toegang vanaf 

2025 aangeboden zullen worden.

Programma Publiekrechtelijke Omvorming ProRail

•  Het programma werkt aan de omvorming van ProRail BV tot publiek-
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•  Landelijke OV en Spoortafel: (vz. bewindspersoon IenW) elk half jaar vindt er 

een bijeenkomst plaats tussen opdrachtgevende overheden, vervoerders, de 

goederenvervoersector, ProRail en consumentenorganisaties met als doel de 

samenwerking te bevorderen en verbeteringen te realiseren in de deur-tot-

deur-reis. 

•  Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 

(MIRT): jaarlijks vindt er in het najaar besluitvormend overleg plaats tussen 

IenW, EZK en decentrale overheden waarbij per MIRT-gebied de lopende 

projecten, de Gebiedsagenda en de daaruit voortkomende strategische 

discussies centraal staan.

Andere grote overleggen:

•  Spoorgoederentafel: (vz. Steven Lak) drie a vier keer per jaar overleggen IenW, 

verladers, spoorvervoerders, terminals, havens, spoorinfrastructuurbedrijven, 

ProRail over de toekomst van het transport over het spoor.

•  Landelijke Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov): (vz. 

Paulus Jansen) Meerdere malen per jaar overleggen consumenten-organisaties 

met IenW, NS en ProRail over de belangen van de treinreiziger. Voor verdere 

informatie  www.locov.nl.
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rechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid 

(ZBO). De omvorming heeft tot doel de organisatie van ProRail vorm te 

geven op een wijze die past bij de publieke taken die ProRail uitvoert, 

de aansturing te vereenvoudigen en de publieke verantwoording over 

de wettelijke taken en de besteding van publiek geld (jaarlijks ruim € 2 

miljard) te versterken. De afronding van de omvorming van ProRail tot 

ZBO is randvoorwaardelijk voor het borgen van de publieke belangen en 

het aangaan van de toekomstige opgaven van het vitale spoorproces.

•  IenW en ProRail voeren het programma gezamenlijk uit. Naast het wet- 

en regelgevingstraject wordt met een multidisciplinair team (OVS, HBJZ 

en FIB) ook gewerkt aan implementatie in de organisatie, procedures en 

producten van de betrokken organisatieonderdelen. 

Werkveld & stakeholders
Voor de genoemde samenwerking vinden meerdere overleggen plaats waar-

bij de bewindspersoon een rol heeft, waaronder:

•  Bestuurlijk Tripartiete overleg tussen IenW, NS en ProRail: (vz. DG/ bewinds-

persoon IenW) dit overleg vindt 4 keer per jaar plaats, waarvan 2 keer in 

aanwezigheid van de bewindspersoon IenW. Het concessiebeheer van NS 

en ProRail staat hierin centraal.

•  Nationaal OV Beraad (NOVB): (vz. bewindspersoon IenW) vier keer per jaar 

overleggen overheden, vervoerders en consumentenorganisaties die het geza-

menlijk belang van de OV-reiziger, de vervoerders en de concessieverleners 

dienen.

https://www.locov.nl/default.aspx


47

4.3 Programmadirectie Duurzame Mobiliteit (DuMo)

4. Directoraat-generaal Mobiliteit

Werkzaamheden & kerntaken
De programmadirectie Duurzame Mobiliteit geeft een impuls aan het 

verduurzamen van mobiliteit. Het hoofddoel is het invullen van de in het 

Regeerakkoord en Klimaatakkoord afgesproken reductie van de CO2
-uitstoot 

in de mobiliteitssector. Dit in verbinding met economische belangen, leef-

baarheid, stedelijke ontwikkeling, duurzame mobiliteit en de gezondheid 

van burgers. De taken zijn verdeeld over de programma’s: elektrisch vervoer, 

verduurzaming van personenmobiliteit, verduurzaming van logistiek en 

duurzame energiedragers. Aanvullend en randvoorwaardelijk zijn o.a. 

activiteiten rondom verkeersemissies, bronbeleid, internationaal (inclusief 

Green Deal Europese Commissie), kennis en innovatie, financieringsstrategie 

en de regionale aanpak. 

Ons verkeer en vervoer is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de 

CO2
-emissies en voor de uitstoot van luchtvervuilende stoffen als stikstof 

en fijnstof. Om de klimaatverandering tegen te gaan en de kwaliteit van 

onze leefomgeving te verbeteren, moet het verkeer en vervoer schoner 

worden en bestaande vormen van duurzaam vervoer minimaal bestendigd 

blijven. Met het Klimaatakkoord in 2019 heeft de Rijksoverheid samen met 

medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een belangrijke 

stap gezet om de Nederlandse CO2
-uitstoot in 2030 met ten minste 49% 

terug te dringen ten opzichte van 1990. Conform de Klimaatwet wordt het 

klimaatbeleid iedere twee jaar tegen het licht gehouden en iedere vijf jaar 

herijkt. Uit de KEV2020 volgt nog een aanvullende opgave om het doel van 

49% CO2
-reductie in 2030 te kunnen halen. In de Klimaatnota 2020 heeft het 

kabinet dan ook aangekondigd in 2021 een herijking van het Klimaatakkoord 

na te streven. Tegelijkertijd is in de Europese Raad afgesproken om de  

CO2
-reductiedoelstelling aan te scherpen naar 55% om deze EU-breed  

meer in lijn te brengen met het Parijsakkoord. Vertaling daarvan naar 

Nederland betekent ook een additionele opgave voor de mobiliteitssector.

Werkveld & stakeholders
Het werkveld is groot en de stakeholders zijn legio. In het Uitvoerings-

overleg en in subtafels komen verschillende stakeholders bij elkaar. 

De programmadirectie Duurzame Mobiliteit heeft niet limitatief de 

volgende stakeholders: grote werkgevers (VNO, Shell, Unilever), MKB, 

energieproducenten en -leveranciers (Tennet, Stedin, Eneco, Vattenfall, 

Gasunie, Shell, BP), personenvervoerders (NS), goederenvervoerders 

(TLN), producenten en importeurs (RAI, BOVAG, VDL, DAF, Ebusco, auto-

importeurs), officiële reizigersorganisaties (Rover, ANWB), leasebedrijven  

en mobiliteitsdiensten (ING, Athlon), RWS, RVO, decentrale overheden (VNG, 

IPO), SER, EZK, BZK, Financiën, Duurzame Top 100, De Groene 11 (Stichting 

Natuur en Milieu, Milieudefensie), Platforms en Green Deals (FET, NWP, 

Biobrandstoffen), Duurzame Mainports (Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam, 

Havenbedrijf Amsterdam), Topsectoren, Kennisinstellingen (KiM, TNO, ECN, 

CE Delft, PBL, CPB, SWOV), innovatieclusters (Automotive Helmond, Green 

Village, Energy Valley), VN (Klimaatakkoord /COP), WEF, EU (DG MOVE, 

DG Environment), informele EU-werkgroep Zero emissie mobiliteit, Zero 

emisson vehicles alliance (ZEV), Fietsersbond, Tour de Force.
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Specifiek
We stimuleren de ontwikkeling van zero-emissie voertuigen, zoals batterij- 

elektrisch of waterstof, voor zowel personen- als voor goederenvervoer.

Waar elektrificering op korte of middellange termijn nog niet mogelijk is, 

bijvoorbeeld in de lucht- en zeescheepvaart, bevorderen we het gebruik 

van duurzame biobrandstoffen. We ondersteunen de private sector bij de 

aanleg van de benodigde tank- en laadinfrastructuur. We ondersteunen 

decentrale overheden bij de aanleg van fietsinfrastructuur. We faciliteren en 

stimuleren duurzaam mobiliteitsgedrag, actieve mobiliteit, slimme logistieke 

oplossingen en het gebruik van duurzame vervoermiddelen.

 

4. Directoraat-generaal Mobiliteit
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De programmadirectie DuMo werkt op drie manieren: 

•  Netwerkend: we brengen partijen samen en jagen vernieuwing aan, 

bijvoorbeeld door met werkgevers in gesprek te gaan over het verminderen 

van de CO2
-uitstoot van werkgerelateerd verkeer;

•  Ondersteunend: we stellen subsidies beschikbaar, bijvoorbeeld aan bedrijven 

voor het ontwikkelen van waterstofvrachtwagens of aan consumenten 

voor de aanschaf van een nieuwe of tweedehands elektrische auto en 

aan decentrale overheden voor cofinanciering van fietsinfrastructuur 

(stationsstallingen en doorfietsroutes);

•  Sturend: we zetten partijen met wetgeving op het juiste spoor, bijvoorbeeld 

door brandstofleveranciers te verplichten om elk jaar meer hernieuwbare 

brandstoffen te leveren.

WGA EV VPM VIL DEM Unit Algemeen Beleid

•  Normerende regeling 
werkgebonden mobiliteit

•  Faciliteren en informeren 
werkgevers

•  Koplopersbeleid

•  Fiscale/financiële 
stimulering

• Nationale Agenda
• Laadinfrastructuur
• Flankerende maatregelen
• Eigen wagenpark
• Waterstof
• Parkeertarieven

•  Agenda fiets (o.a. 
Nationaal Toekomst-
beeld Fiets)

• Agenda lopen

•  Goederenvervoeragenda, 
ZE-zone, BAZEB, BAZED, 
Milieuzones

•  Stadslogistiek 
(bouwlogistiek)

• Binnenvaart
•  Stimuleringsprogramma 

zware voertuigen
•  Verduurzaming bouw-

logistiek en GWW

•  Biobrandstoffen
•  Brandstofvisie
•  Duurzaamheidskader
•  Red 2 Implementatie
•  SDE ++
•  Waterstof
•  FQD
•  Batterijenstrategie
•  AFID

OVERKOEPELENDE / VERBINDENDE THEMA’S (Financiering, Kennis en innovatie, Internationaal)

COMMUNICATIE (dwarsdoorsnijdend) 

Algemeen voertuigbeleid
(CO2, NOx luchtkwaliteit, normering 
techniek, brom/snor handhaving)

Verbindende thema’s
•  Internationaal (strategie/

organisatie/verbinding/ 
uitrol/overzicht)

•  Financieringsstrategie, uitrol en 
overzicht (incl. DKTI)

•  Kennis en innovatie; uitrol en 
overzicht



50

4.4 Programmadirectie Mobiliteit en Gebieden

4. Directoraat-generaal Mobiliteit

Werkzaamheden & kerntaken  
De programmadirectie Mobiliteit en Gebieden (M&G) is opgericht om 

een samenhangende gebiedsgerichte, programmatische benadering 

van mobiliteitsvraagstukken tot stand te brengen. De maatschappelijke 

uitdagingen zijn complex. We staan voor grote transities op het gebied 

van klimaat en energie, die samenleving en het vervoersysteem ingrijpend 

kunnen veranderen, zoals de grote woningbouwopgave in relatie tot 

bereikbaarheid. 

Sectorale oplossingen (alleen) werken niet meer. Er wordt integraal en in 

samenhang naar oplossingen gezocht. De werkwijze van de directie Mobiliteit 

en Gebieden is gericht op het adequaat inspelen op dit soort thema’s en al 

werkende weg vormgeven van integrale en samenhangende werkwijze van 

opgaven, ambities met toekomstgerichte keuzes en oplossingsrichtingen.

De directie Mobiliteit en Gebieden draagt in alle werkzaamheden bij aan 

een veilig, slim en duurzaam mobiliteitssysteem, waarbij de gebruiker en 

diens deur-tot-deur-reis centraal staan en de impact op de leefomgeving 

minimaal is.

Dit doen we o.a. door:

•  Opgavegericht in de vijf MIRT-gebieden aan de slag te gaan en te zorgen 

voor (besluitvorming over) een integrale mobiliteitsaanpak inclusief 

stedelijke bereikbaarheid. Hierbij samenwerking tot stand te brengen 

binnen IenW en de regio’s met zowel publieke als private partijen. De 

directie Mobiliteit en Gebieden is bestuurlijk aanspreekpunt voor de regio’s.

•  Regie te voeren op het jaarlijkse MIRT proces, te weten coördinatie van 

de BO’s MIRT inclusief MIRT-brief, AO-MIRT, MIRT-overzicht i.s.m. de 

beleidsdirecties van DGMo, DGLM, DGWB (water), RWS en het beheer van 

de MIRT spelregels.

•  Het in rechtstreekse opdracht van de betreffende directeuren goed (laten) 

voorbereiden van de bereikbaarheidsprogramma’s, MIRT-onderzoeken, 

MIRT-verkenningen in de vijf MIRT-gebieden.

•  Samen met de andere directies en regio’s te komen tot een ander MIRT, 

verbonden aan o.a. het Mobiliteitsfonds, met een bredere, modaliteits-

overstijgende afweging en oog voor alternatieve bekostiging. Dat betekent 

dat we een rol willen spelen bij het eenduidig agenderen en sturen 

op samenhang in de samenwerking tussen de directies alsmede een 

consistente aanpak en werkwijze. Als voorbeeld: via de uitwerking van de 

mobiliteitsopgave per landsdeel brengen we integraal in beeld wat we op 

mobiliteitsgebied willen met elkaar. 

•  De programmatische aanpak ‘Veilig, Slim en duurzame mobiliteit’, te 

coördineren. Daarin projecten te initiëren en te regisseren op de uitvoering 

van projecten. De verantwoordelijkheid te nemen in de aansturing van 

projecten in Smart Mobility en goederenvervoer/logistiek. Te verbinden 

en coördineren op thema’s als werkgeversaanpak, parkeren, fiets, 

elektrificatie. Met monitoring en evaluatie de afspraken en outcome te 

ondersteunen.
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De directie is verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de bereikbaar-

heidsprogramma’s en de integrale mobiliteitsaanpak in de 5 MIRT-gebieden 

en is systeemverantwoordelijk voor het MIRT, inclusief waterprojecten. 

Binnen deze directie is oog voor de samenhang, de samenwerking en het 

afstemmen van investeringen in het ruimtelijk fysieke domein. Binnen deze 

directie hebben ook stadslogistiek en goederenvervoer en de projecten uit de 

Smart Mobility-agenda een plek.

De directie werkt in een dynamische omgeving. Er wordt veel in teams 

gewerkt die afhankelijk van het dossier en de benodigde competenties 

samengesteld worden. Hierbij worden mensen betrokken uit verschillende 

afdelingen. Het werk vraagt flexibiliteit, initiatief en een bereidheid om stevig 

en energiek in te zetten op je dossiers. 

De programmadirectie bestaat uit de volgende afdelingen/eenheden:

• Afdeling MIRT en regiocoördinatie;

• Afdeling Projectenpool;

• Themateam Veilig, Slim, Duurzaam.

4. Directoraat-generaal Mobiliteit
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Werkzaamheden & kerntaken
De hoofdtaken van de programmadirectie Mobiliteit en Gebieden zijn:

1.  Zorgen voor gebiedsgerichte samenhangende/integrale beleids- en 

strategie   ontwikkeling (> 10 jaar);

2.  Vertalen beleid- en strategieontwikkeling naar gebiedsgerichte  

agenda’s en korte termijn maatregelen;

3.  Ontwikkelen en beschikbaar stellen relevante inhoudelijke kennis/

expertise en vaardigheden om onder meer uitvoering te geven 

punt 1 en 2;

4. Monitoring en Evaluatie.

In overzicht op de volgende pagina is per hoofdtaak aangegeven welke taken 

hieronder worden verricht.

4. Directoraat-generaal Mobiliteit
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Hoofdtaak Taken Product
1. Zorgen voor gebiedsgerichte samenhangende/integrale beleids- en strategieontwikkeling (> 10 jaar)

Zorgdragen voor samen-
werking in vijf MIRT regio’s

• Zorgen voor (besluitvorming over) integrale aanpak t.a.v. wonen, werken en (duurzame) mobiliteit
• Samenwerking binnen IenW en tussen IenW en de regio’s tot stand brengen
• Bestuurlijk en ambtelijk aanspreekpunt zijn voor regio’s

Regisseren jaarlijks MIRT- 
proces

• Coördineren en voorbereiden BO MIRT
• Voorbereiden bestuurlijke overleggen en BO MIRT concept besluitteksten
• Zorgdragen voor MIRT-brief
• Voorbereiden AO-MIRT en NO-MIRT
• Opstellen MIRT-overzicht

• MIRT-brief
• MIRT-overzicht

Voorbereiden en begeleiden 
inzet Mobiliteitsfonds

• Voorbereiden integrale afweging van en besluitvorming over inzet van middelen uit het Mobiliteitsfonds
• Coördinatie financiële MF voorstellen

Voorstellen en besluiten in kader van 
Mobiliteitsfonds

Gebiedsgerichte (integrale) 
strategieontwikkeling en 
organiseren gebiedsgerichte 
samenwerking

• Gebiedsgerichte uitwerking schets mobiliteit 2040
•  Managen van gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s in opdracht van DGMo en DGLM en zorgen voor langjarige 

gebiedsgerichte (integrale)bereikbaarheid strategieën.
•  Uitvoeren MIRT-onderzoeken en -verkenningen voor DGMo en DGLM en zorgdragen voor en voorbereiden van integrale 

en samenhangende afweging van en besluitvorming over onderzoeken en verkenningen
• Verbinden relevante opgaven en agenderen op/bij de juiste tafels/partners
• Optreden als verkenner in de regio’s

•  Producten vanuit gebiedsgerichte  
bereikbaarheidsprogramma’s

•  Resultaten MIRT onderzoeken en 
verkenningen

•  Gebiedsgerichte uitwerking schets 
mobiliteit 2040

Inbreng relevante 
kennisexpertise en 
vaardigheden t.b.v. 
voorstaande taken

•  Benutten en inbrengen expertise en vaardigheden (project en programmamanagement, integraal en gebiedsgericht 
werken, adaptieve aanpak, afwegings-methodieken, alternatieve aanpak etc.)

•  Benutten en inbrengen relevante inhoudelijke expertise en succesvolle aanpakken (o.a. smart mobility, duurzame 
mobiliteit, werkgevers en logistieke aanpakken)

• Verbinden met kennis/expertise andere directies/DG’s

• Methodieken en tools
• Specifieke kennis en expertise

2. Vertalen beleid- en strategieontwikkeling naar gebiedsgerichte agenda’s en korte termijn maatregelen

Vertalen beleid•  en 
strategieontwikkeling naar 
gezamenlijke agenda’s en 
uitvoeringsprogramma’s 
(middellange termijn 5- 
10 jaar)

•  Vertalen van lange termijn strategieontwikkeling naar (de ontwikkeling van) gebiedsgerichte integrale ontwikkel- en 
uitvoeringsagenda’s inclusief gezamenlijke (Rijk-regio) realisatie/uitvoeringsafspraken

•  Coördineren en bewaken van totstandkoming en uitvoering van deze agenda’s en uitvoeringsafspraken, bijvoorbeeld in 
het kader van de gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s

• Maken afspraken mede-overheden over klimaat neutrale en circulaire infra
• Coördineren afspraken met regio, opstellen kaders en randvoorwaarden voor afspraken middellange en korte termijn
• Zorgen dat middelen efficiënt worden ingezet

•  Structurele aanpak met een 
programmatisch karakter voor 
gecoördineerde inzet op thema’s rond 
(slimme en duurzame) mobiliteit

•  Regionale afspraken over pakketten van 
maatregelen met een duidelijke samenhang 
met concrete doelstellingen per regio

Zorgen voor adequate 
maatregelpakketten en 
afspraken veilige, duurzame 
en slimme mobiliteit voor 
de korte termijn (0-3 jaar)

• Initiëren en regisseren projecten van op korte termijn realiseerbare oplossingen
• Coördineren Korte Termijn Aanpak
•  Verbinden en coördineren thema’s smart mobility, werkgeversaanpak, parkeren, fiets, elektrificatie, veiligheid, logistiek, 

minder hinder

•  Regionale afspraken over in te zetten 
maatregelen veilig, slim duurzaam voor de 
korte termijn

• Inzet KTA middelen

Uitvoering geven aan 
gemaakte BO MIRT afspraken

Uitvoeren van MIRT Onderzoeken, Verkenningen en Gebiedsprogramma’s en voorbereiden van besluitvorming in opdracht 
van DGMo en DGLM

Uitkomsten MIRT onderzoeken verkenningen 
en producten in kader van gebiedsprogramma’s

Inbreng relevante kennis, 
expertise en vaardigheden 
t.b.v. 2

•  Benutten en inbrengen expertise en vaardigheden (project en programmamanagement, integraal en gebiedsgericht 
werken, adaptieve aanpak, afwegingsmethodieken, alternatieve aanpak etc.)

•  Benutten en inbrengen relevante inhoudelijke expertise en succesvolle aanpakken in deze gebiedsgerichte ontwikkel-  
en uitvoeringsagenda’s (o.a. smart mobility, duurzame mobiliteit, werkgevers en logistieke aanpakken)

• Verbinden met kennis en expertise andere directies en DG’s

• Methodieken en tools
• Specifieke kennis en expertise

4. Directoraat-generaal Mobiliteit
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Hoofdtaak Taken Product
3. Ontwikkelen en beschikbaar stellen relevante inhoudelijke kennis/expertise en vaardigheden voor onder meer uitvoering hoofdtaken 1 en 2
Programma- , proces• en 
projectmanagement

•  Beschikbaar stellen en leveren capaciteit programma-, proces en projectmanagement en projectsecretariaat aan 
onderzoeken, verkenningen en gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s voor IenW

• Delen en ontwikkelen van kennis en kunde op gebied van project-, proces- en programmamanagement

Smart Mobility en data Werken en bijdragen aan verstedelijking, klimaat en informatiesamenleving door:
• Het ontwikkelen van en doen van projecten over slim verkeer, talking traffic, smart cities, logistiek en hubs
• Zorgen voor en organiseren van data• analyses en verder digitaliseren van overheden
• Zorgen voor level playingfield en toegankelijkheid (bv bij logistiek en hubs / platforms)
• Stimuleren nieuwe diensten en zorgen dat handhaving efficiënt en effectief is

Verduurzaming • Verduurzamen MIRT
• Verduurzamen GWW sector d.m.v. Uitvoeringsagenda Klimaatneutrale en circulaire infraprojecten

(Doorontwikkeling) 
integraal en gebiedsgericht 
werken 

•  Ontwikkelen eenduidige methodieken en werkwijzen integraal werken en gebiedsgericht werken, inclusief integrale 
gebiedsontwikkeling

•  Bijdragen aan de ontwikkeling van generieke thema’s en borgen van goede koppelingen met de lange termijn 
strategie ontwikkeling en middellange termijn ontwikkeling/realisatie: NOVI, IBO-ruimte, Woningbouwimpuls BZK, 
Omgevingswet, Woonfonds, energietransitie,etc.

• Ontwikkelen afwegingsmethodiek, werkwijze en samenwerking mobiliteitsfonds
• Bestuurlijke samenwerking / regionale samenwerking
• Bekostiging en financiering / alternatieve bekostiging
• Prijsbeleid
• Adaptief programmeren
• Ruimteportefeuille

Bijdragen aan:
• NOVI
• Omgevingswet
• Prijsbeleid
•  Eenduidige methodiek voor integrale 

gebiedsontwikkeling
• Groeifonds
• Woningbouwimpuls BZK

Doorontwikkeling MIRT • Beheer, doorontwikkeling en herziening MIRT spelregels
• Leerplatform MIRT

• Leerplatform MIRT
• Herziening MIRT-spelregels

4. Monitoring en evaluatie
Monitoring en evaluatie • Monitoren effecten mobiliteitsmaatregelen en infrastructurele ingrepen

• Monitoren en evalueren van (uitvoerings) afspraken middellange en korte termijn

4. Directoraat-generaal Mobiliteit
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Werkveld & stakeholders
Mobiliteit en Gebieden werkt intensief samen anderen. Vooral met directies 

als OVS, WV, DuMo, Unit Strategie en enkele directies van DGLM en BZK 

samen. Daarnaast heeft M&G ook nauwe contacten met andere onderdelen 

zoals RWS, DGWB, DGMI en EZ. Naast de rijksonderdelen werkt M&G 

intensief samen met regiopartners in de vijf MIRT regio’s.

4. Directoraat-generaal Mobiliteit
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4.5 Programmadirectie Vrachtwagenheffing  
en Tijdelijke Tolheffing

4. Directoraat-generaal Mobiliteit

Werkzaamheden & kerntaken 
De Programmadirectie Vrachtwagenheffing (VWH) en Tijdelijke Tolheffing 

(TTH) werkt aan de invoering van twee verschillende vormen van tolheffing:

1. Kilometerheffing voor vrachtverkeer;

2.  Tolheffing voor alle verkeer op twee - nog te realiseren - 

snelwegtrajecten: de Blankenburg-verbinding en de ViA15.

Programma Vrachtwagenheffing
Het Programma Vrachtwagenheffing werkt aan de invoering van een 

kilometerheffing voor vrachtverkeer, vergelijkbaar met onze buurlanden. 

Het voornemen om een vrachtwagenheffing in te voeren komt voort uit het 

regeerakkoord van kabinet Rutte III. Het wetsvoorstel vrachtwagenheffing 

is op 14 september jl. ingediend bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer 

heeft op 16 november jl. haar verslag over het wetsvoorstel uitgebracht. De 

inzet is de beantwoording in januari 2022 aan de Tweede Kamer te doen 

toekomen. Met de invoering van vrachtwagenheffing gaat al het binnen- 

en buitenlands vrachtverkeer betalen voor het gebruik van de Nederlandse 

wegen. Om betalen per gereden kilometer mogelijk te maken, zullen vaste 

belastingen plaatsmaken voor een variabele heffing. Met de invoering van 

de vrachtwagenheffing gaat de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens 

omlaag en vervalt het Eurovignet in Nederland. De netto-opbrengst uit de 

vrachtwagenheffing zal in overleg met de vervoerssector worden ingezet 

voor verduurzaming en innovatie van de vervoerssector (de ‘terugsluis’). 

De Minister van IenW heeft op 15 september een bestuursovereenkomst 

gesloten met de vervoerspartijen, waarin de inspraak van de vervoerspartijen 

- in aanvulling op de borging in het wetsvoorstel - bij het uitwerken van de 

terugsluis wordt geborgd. Voor de invoering van deze vrachtwagenheffing 

en het terugsluizen van de netto-opbrengst naar de vervoerssector is het 

Programma Vrachtwagenheffing ingericht. De werkzaamheden voor het 

programma zijn ondergebracht in drie projecten en twee stafafdelingen:

1.  Project Beleid en Juridisch Kader VWH, verantwoordelijk voor de 

beleidsontwikkeling en regelgeving voor de vrachtwagenheffing, 

waaronder het wetsvoorstel vrachtwagenheffing;

2.  Project Stelselimplementatie VWH, vverantwoordelijk voor de (technische 

en organisatorische) implementatie van de vrachtwagenheffing. Dat 

gaat o.a. over boordapparatuur in vrachtwagens en de inrichting van de 

handhaving;

3.  Project Terugsluis VWH onderzoekt welke maatregelen zinvol zijn voor het 

innoveren en verduurzamen van de Nederlandse vervoerssector, en zorgt 

dat de uitvoering hiervan wordt voorbereid;

4.  Team Programmabeheersing richt zich op de financiën, planning en andere te 

beheersen aspecten van het programma;

5.  Team Omgevingsmanagement en Communicatie buigt zich over de relaties 

met de verschillende stakeholders en over de interne en externe 

communicatie m.b.t. de vrachtwagenheffing.
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De beoogde uitvoeringsorganisaties van de vrachtwagenheffing zijn, zoals 

het er nu uitziet: RDW (inning van de heffing en toezicht), Rijkswaterstaat 

(wegbeheer), ILT (handhaving langs de weg), CJIB (incasso van boetes) 

en RVO (uitvoering van terugsluismaatregelen). Daarnaast zal er worden 

samengewerkt met marktpartijen en toldienstaanbieders.

Project Tijdelijke Tolheffing
Tijdelijke Tolheffing richt zich - zoals de naam al zegt - op de invoering van 

tolheffing. Deze tol zal worden geheven voor het gebruik van twee nog aan 

te leggen wegtrajecten. De keuze voor tolheffing heeft het budget voor 

deze projecten sluitend gemaakt, waarmee besluitvorming en uitvoering 

van de projecten kon starten. Het gaat om de Blankenburgverbinding die de 

bereikbaarheid van de Rotterdamse regio gaat verbeteren. Deze weg wordt 

naar verwachting eind 2024 opgeleverd. De planning van de realisatie van het 

tolsysteem houdt daar rekening mee. En verder gaat het om de ViA15, die de 

bereikbaarheid en regionale doorstroming rondom Arnhem bevordert. Over 

het Tracébesluit van de ViA15 heeft de Raad van State begin 2021 gevraagd 

om een nadere toelichting van de minister. De thans nog vigerende planning 

is dat deze nieuwe wegverbinding in 2025 gereed is voor gebruik. Op basis 

van de uitspraak van de Raad van State zal het effect op de planning van de 

Via15 en in het verlengde daarvan de invoering van het tolsysteem worden 

bepaald. Vanaf de openstelling zal er voor het gebruik van deze wegtrajecten 

tol worden geheven om de infrastructuurprojecten te bekostigen. De tol 

blijft op beide trajecten bestaan zolang als nodig is voor het ophalen van de 

tolopgave van de € 656 miljoen - naar verwachting zal dit circe 25 jaar gaan 

duren. Op deze manier betalen alle gebruikers van deze wegen mee aan de 

financiering van de aanleg ervan.

4. Directoraat-generaal Mobiliteit



58
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Organogram Directieteam Programma Vrachtwagenheffing

Programma
Vrachtwagenheffing

Project  
tijdelijke tolheffing

Project 
Beleid & Juridisch Kader

Deelproject Beleid en 
Juridisch Kader

TTH

Project 
Stelselimplementatie VWH Deelproject  

Stelselimplementatie 
TTH

Project 
Terugsluis VWH

Programmadirectie VWH en TTH

Programmabeheersing
Omgevingsmanagement  

en communicatie
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Werkveld & stakeholders
Belangrijke keuzes voor het programma Vrachtwagenheffing worden 

besproken met verschillende interne en externe stakeholders waaronder 

vertegenwoordigers van de vervoerssector (evofenedex, TLN en VERN), 

met belanghebbenden zoals wegbeheerders (provincies, gemeenten en 

waterschappen) en organisaties die zich richten op verkeersveiligheid en 

milieu (Stichting Natuur en Milieu). Ook met andere belangenorganisaties 

wordt overlegd voor het verder brengen van innovaties en verduurzaming 

van de vervoerssector, waaronder de NVDE, RAI-vereniging, BOVAG, 

Bouwend Nederland. Daarnaast wordt er intensief contact onderhouden  

met Europese toldienstaanbieders, de zogeheten EETS-aanbieders.

Enkele van deze stakeholders hebben ook belang bij het project tijdelijke 

tolheffing. Bij dat project is uiteraard ook de samenwerking en afstemming 

met de twee wegenbouwprojecten van groot belang. 

4. Directoraat-generaal Mobiliteit
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Deze unit is in oprichting.

Werkzaamheden & kerntaken
In het voorjaar 2021 is besloten om een nieuwe directie op te richten 

genaamd ISM: Innovatie en Strategie voor Mobiliteit. De directie zal zowel 

werken binnen DGMO als DGLM, de bestaande afdeling Strategie en 

Innovatie van DGLM en DGMO worden hierin onder gebracht. Daarbij is 

tevens besloten bij de nieuwe directie een aantal taken onder te brengen die 

verband houden met het Mobiliteitsfonds en werkzaamheden die verband 

houden met monitoring en evaluatie (M&E). Met het samenbrengen van 

deze taken en werkzaamheden ontstaan synergievoordelen en neemt de 

slagkracht van beide DG’s toe.

De werkwijze van de directie zal zich kenmerken als ‘samen met en samen 

voor’ de andere directies binnen DGMO en DGLM (en daarbuiten). Met de 

gekozen werkwijze blijven we in staat adequaat, projectmatig, in te spelen op 

nieuwe ontwikkelingen en politieke keuzes.

De directie ISM zal bestaan uit de volgende afdelingen: 

• Afdeling Strategie

• Afdeling Innovatie

• Afdeling Monitoring en Evaluatie

Afdeling Strategie

Werkzaamheden & kerntaken
De Afdeling Strategie (Unit Strategie) vervult binnen DGMo en DGLM een 

voortrekkersrol in de DG brede ontwikkeling van bereikbaarheidsbeleid voor 

de (middel)lange termijn. Dit betekent dat we verder denken dan de huidige 

kabinetsperiode en beleidsdoelen van de afzonderlijke dienstonderdelen 

van DGMo en DGLM. We geven inhoud aan een integraal en multimodaal 

bereikbaarheidsbeleid. En kijken daarbij naar het mobiliteitssysteem in 

zijn geheel, in relatie tot de omgeving (o.a. woningbouw, leefbaarheid), 

met oog voor de transitieopgaven. Daarbij sluiten we aan op de actuele 

ontwikkelingen en beleidsopgaven en leggen koppelingen met uitdagingen 

en kansen binnen de afzonderlijke modaliteiten. De afdeling werkt nauw 

samen met de centrale ASA-directie en de collega-strategie-onderdelen 

bij DGMI, DGWB, RWS en ILT. En haalt signalen op bij en werkt samen 

met externe stakeholders zoals de mobiliteitsalliantie, de koepels, 

kennisinstellingen.

Dit vertaalt zich in de volgende kerntaken:

1.  Inhoud geven aan, aanjagen van een integraal en multimodaal 

mobiliteitsbeleid;

2.  Verbinding tussen korte en lange termijn; 

3.  Signaleren nieuwe ontwikkelingen en vertalen van de betekenis daarvan;

4.  Adviseren over strategische vraagstukken;

5.  Adviseren over investeringsbeleid (fondsen).

4.6 Directie Innovatie en Strategie voor Mobiliteit
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De speerpunten voor 2022 zijn:

•  Agenderen: opstellen nieuwe Mobiliteitsvisie; verkennen en doorwerken 

nieuwe thema’s (o.a. hubs, mobiliteit voor iedereen, stedelijke 

bereikbaarheid, brede welvaart); 

•  Nationaal Groeifonds: coördineren inbreng DGMO/LM voor ronde 3; verder 

uitwerken strategisch perspectief

•  Afronding Mobiliteitsfonds: vervanging Besluit Infrastructuurfonds door 

nieuwe regeling die specifieke uitkeringen voor grote regionale projecten 

mogelijk maakt; doorvertaling van de beoogde werkwijze (integraal 

afweegproces) in de organisatie.

•  Kennisagenda: vanuit de strategische kennisagenda sturen op 

programmering kennisinstituten, vertalen kennis naar beleid

•  Verkenningen en onderzoeken: secretariaat IBO publieke investeringen; 

MKBA werkgroep; ODIN stuurgroep; stuurgroep verkeer- en 

vervoermodellen; doorontwikkeling IMA

•  Relatiemanagement: mobiliteitsalliantie, kennisinstellingen, VNO-NCW, 

koepels

Dit doet de afdeling door te agenderen, richting te geven, het bijeen 

brengen van mensen en het bevorderen integraal en multimodaal 

mobiliteitsbeleid, zonder verantwoordelijkheden van anderen over te nemen. 

US haalt deskundigheid van buiten naar binnen op het brede terrein van 

mobiliteitsbeleid en zoeken hiertoe actief verbinding met ‘het veld’. Bij de 

huidige beleidsdoelen adviseert US vanuit integrale blik op mobiliteitsbeleid. 

US adviseert DG’s gevraagd en ongevraagd vanuit strategisch perspectief: 

inhoudelijk, beleidsmatig-financieel en op processen. Verder doet US 

ook ‘hands on’ werk en onverwachte klussen die passen binnen de 

organisatiedoelen.

Werkveld & stakeholders
•  IPO, VNG, G5

•  Kennisinstituten op diverse onderwerpen, o.a.: 

•  NWO, TO2, universiteiten 

•  CPB: daarbinnen Kennisafdeling voor Infrastructuur en  

Ruimtelijke Economie (KIRE) 

•  Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 

•  Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) 

•  College van Rijksadviseurs over ruimtelijke kwaliteit (CRa) 

•  Platform 31 

•  Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

•  Mobiliteitsalliantie

•  Departementen BZK, EZK, OCW, FIN
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in de mobiliteit. Daarbij wordt steeds over sectoren en beleidsdoelen heen 

geredeneerd en schuwen wij ook sociale innovatie niet. Ook wijzelf moeten 

veranderen en ons aanpassen aan de complexere beleidsopgave. Immers, 

naast een groeiopgave staan ook benutting van infrastructuur en voertuigen 

maar ook betaalbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid 

steeds meer centraal. Dat vereist meer integraal denken over modaliteiten 

en thema’s heen. Data en een open blik zijn daarbij onontbeerlijk. De 

mobiliteitstransitie vraagt om een zelfbewuste overheid die scherp de 

collectieve en publieke waarden bewaakt en keuzen maakt.

Werkveld & stakeholders
Een systeem vernieuwen gaat niet alleen, dat doe je samen, met bedrijven 

(zowel gevestigd als startup’s), maatschappelijke organisaties en kennis-

instellingen over sectoren heen en in nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Daarom werkt de afdeling al in vroeg stadium samen met uiteenlopende 

partijen: DGMo, RWS, DGLM, ILT, EZK, JenV, BZK, decentrale overheden, 

(nieuwe) marktspelers, Autoriteit Consument en Markt, Nederlands Lucht- 

en Ruimtevaartcentrum, European Space Authority, European Union Agency 

for Railways, RDW, Connekt, Automotive Campus, TLN, Havenbedrijf 

Rotterdam, Topsector Logistiek, Hardt Hyperloop, Schiphol, ProRail, NS, 

KLM, Hogeschool Utrecht, TU Delft, TU Eindhoven, TNO, et cetera.
 
Specifiek
De afdeling werkt voor DGMo en DGLM. De afdeling verkent innovaties, 

onderzoekt welke kansrijk zijn en houdt ze – op basis van een afwegings-

kader – kritisch tegen het licht. Als we niet opletten kunnen innovaties 

ook ongewenste effecten hebben, zoals nog meer verkeer of uitstoot. 

Met markt partijen proberen we nieuwe manieren van samenwerken 

en financiering uit. Samen met onze collega’s beoordelen we of deze 

Afdeling Innovatie

Werkzaamheden & kerntaken
Zonder innovatie loopt ons mobiliteitssysteem verder vast. Daarom is 

het cruciaal dat we de bestaande netwerken optimaal benutten én op 

zoek gaan naar nieuwe oplossingen. Daarbij focust de afdeling vooral 

op sector overstijgende innovaties. Tot voor kort waren dat bijvoorbeeld 

Mobility as a Service (MaaS) en drones, die na een verkennings- en 

verdiepingsfase zijn overgedragen aan beleidsdirecties. Momenteel spelen 

zaken als optimalisatie vanuit mobiliteitsdata van het overkoepelende 

mobiliteitssysteem via o.a. gedragsmaatregelen, maar ook zaken als 

avatars, brede welvaart-indicatoren, deelmobiliteit, elektrisch vliegen, 

hyperloop, modal shift en Electronic Road Systems. Dit is het werkterrein 

van de afdeling Innovatie in Mobiliteit. Door ons te richten op het verkennen 

en inbrengen van vernieuwingen in mobiliteit, werken we mee aan een 

toekomstbestendig mobiliteitssysteem. 

Samen grenzen doorbreken

Baanbrekende innovaties liggen vaak op het raakvlak tussen verschillende 

technologieën en modaliteiten. De afdeling Innovatie in Mobiliteit helpt 

de grenzen tussen modaliteiten te doorbreken, meer te denken vanuit één 

geïntegreerd mobiliteitssysteem in relatie tot ruimtegebruik/stedelijke 

ontwikkeling en innovatie op de agenda te krijgen bij alle IenW-collega’s 

(de innovatiekracht van het gehele ministerie op het gebied van mobiliteit 

te vergroten). Ons doel is kennis, hulp en energie te bieden. We halen actief 

de buitenwereld binnen, want zo ontstaan de beste ideeën. We stellen 

hiervoor graag ons kennisnetwerk beschikbaar. We hebben een open blik, 

zijn nieuwsgierig en stellen veel vragen. Uiteindelijk zijn we altijd gericht 

op kansen om met innovatie een antwoord vinden op complexe opgaven 

4. Directoraat-generaal Mobiliteit
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innovaties bijdragen aan wat we allemaal willen: veilig, zorgeloos en 

schoon vervoer voor alle mensen en goederen in ons land.

 

De afdeling werkt hierbij in nauwe samenwerking met de lijnorganisatie. 

Steeds staat daarbij de vraag centraal: kan de afdeling hier van betekenis 

zijn. In de kern focust de afdeling altijd op de volgende elementen (innovatie 

funnel) op innovaties:

•  Horizon 3:  Verkennen: waaronder ook signaleren

•  Horizon 2:  Verdiepen: conceptontwikkeling en prototyping

•  Horizon 1:   Verspreiden: valideren en opschalen van veelbelovende 

innovaties

Horizon 3 legt de focus op ontwikkelingen die nog ver weg lijken en pas op 

een termijn tussen 4 á 10 jaar mogelijk relevant worden. Via innovatiescans 

onderzoeken we met beleidsdirecties de mogelijkheden. In horizon 2 is het 

vizier gericht op de middellange termijn terwijl in horizon 1 wordt gewerkt 

aan oplossingen die op de korte termijn al een bijdrage moeten bieden aan 

de mobiliteitsdoelen.

Innovatieklimaat en sociale innovaties
Naast technologische innovaties richt de afdeling zich ook op het stimuleren 

van het innovatieklimaat. We hebben daarom minstens zoveel aandacht 

voor de belemmeringen waar partijen tegenaanlopen bij het innoveren 

van onze mobiliteit. Daarnaast kunnen niet technische ontwikkelingen een 

grote bijdrage leveren aan de doelen: sociale innovaties, ‘anders denken, 

organiseren en doen’. Zo ontlast meer thuiswerken de spits en helpt het bij 

de reductie van CO2. Data gedreven gedragsonderwerpen die we met MaaS 

en data gedreven werken al eerder in het vizier hadden maar die door de 

ervaring met corona een impuls hebben gekregen.

4. Directoraat-generaal Mobiliteit
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Afdeling Mobiliteitsfonds

Werkzaamheden & kerntaken
Voor de werkstroom Mobilteitsfonds (MF) wordt een nieuwe afdeling 

ingericht. De afdeling krijgt onder meer tot taak het beheer te voeren over 

de generieke investeringsruimte van het MF en het directeurenoverleg MF te 

ondersteunen bij de allocatie van middelen uit het MF. Dit door handvatten 

en kaders te ontwikkelen en het bestaande (financiële) instrumentarium te 

verbeteren. De afdeling gaat actief mogelijkheden onderzoeken om externe /

alternatieve financiering voor de mobiliteitsopgaven te vinden. 

Kerntaken 
Intern I&W: FEZ, ASA, UDAC 

Extern: Min van Financiën. Ministerie van BZK, vervoersregio’s, Gemeenten en 

Provincies, planbureaus, onderzoeksinstellingen, adviesbureaus. 

Nader te bepalen: werkstroom datagedreven beleid 
en M&E
ISM zal tenslotte een rol krijgen op gebied van stimuleren van data-gedreven 

beleid en de versterking van de monitor- en evaluatiefunctie binnen 

DGMo en DGLM. Wat hieronder valt en hoe de samenwerking met andere 

onderdelen binnen en buiten DGMO en DGLM eruit komt te zien, wordt op 

dit moment nog uitgewerkt. De huidige werkzaamheden op het gebied van 

monitoring en evaluatie (M&E), zoals die binnen de directie M&G waren 

ondergebracht, gaan in ieder geval over naar ISM en zullen hierbij worden 

betrokken.

 

Begin 2022 zal er meer duidelijkheid zijn over de kerntaken en organisatie 

rond deze werkstroom.

4. Directoraat-generaal Mobiliteit
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5. Directeur-generaal Water en Bodem

Directeur-generaal  

Jaap Slootmaker
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Organogram Directoraat-generaal Water en Bodem

Programma
Klimaatadaptie en Water  

International i.o. 
Watergezant

Directie Waterveiligheid,
Klimaatadaptie en Bestuur

Directie Waterkwaliteit,
Ondergromd en Marien

DG Water en Bodem

Stafbureau DGWB

FLOW@IenW i.o.
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De hoofdopgaven van DGWB zijn klimaat-

adaptatie, integraal riviermanagement, 

zeespiegelstijging, waterketen, waterkwaliteit, 

waterbeschikbaarheid (inclusief droogte), 

bodemkwaliteit en de grote wateren. 

Het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) zorgt samen met 

anderen voor de bescherming van Nederland tegen hoogwater, voor 

een verantwoord (mede-)gebruik en ruimtelijke ordening van de zee 

en voor een duurzaam en veilig gebruik van het water-bodemsysteem 

dat bestand is tegen wateroverlast en droogte en blijvend kan voorzien 

in de juiste hoeveelheid water, van de juiste kwaliteit, op de juiste 

plaats. We geven richting en invulling aan klimaatadaptatie door 

de (internationale) klimaatopgaven te vertalen naar uitvoerbaar en 

toekomstbestendig beleid als sturend fundament voor de inrichting van 

de fysieke leefomgeving. Zo dragen we bij aan een veilig, leefbaar en 

bereikbaar Nederland. 

De organisatie van het directoraat ziet er als volgt uit:

•  Directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en 

Bestuur;

•  Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien;

•  Programma Klimaatadaptatie en Water 

Internationaal i.o.;

•  Unit FLOW@IenW;

•  Stafbureau DG Wateren Bodem.

5. Directoraat-generaal Water en Bodem 

Directoraat-generaal Water en Bodem



68

Naast de twee lijndirecties is bij DGWB het programma Klimaatadaptatie 

en Water Internationaal (KAWI) in oprichting met een sterk directoraat-

generaal-overstijgend karakter en wordt er gewerkt aan DG-overstijgende 

takenpakketten zoals aan de fysieke leefomgeving (Ruimte), de voor-

bereiding en implementatie van de Omgevingswet en de Nationale 

Omgevingsvisie met de unit FLOW@IenW in oprichting en aan Cybersecurity.

Werkveld & stakeholders
Er is veelvuldig en intensief contact met diverse stakeholders op de 

beleidsterreinen van DGWB. Hierbij kan worden gedacht aan organisaties 

en medeoverheden zoals de waterschappen en hoogheemraadschappen, 

de Unie van Waterschappen, VEWIN, de drinkwaterbedrijven, provincies, 

het IPO, gemeenten, de VNG, Deltares, het College van Rijksadviseurs, het 

Kadaster, het nationaal –en regionaal bedrijfsleven, etc. Ook is intensief 

contact met de Deltacommissaris. In Europees en internationaal verband 

bestaat het werkveld uit onder andere de Europese Commissie en Raad en 

de Internationale Riviercommissies etc. 

Uiteraard wordt ook met verschillende departemen¬ten gesproken over 

de gezamenlijke belangen op de te onderscheiden beleidsdossiers, waarbij 

vooral met LNV, BZK, EZK en BZ nauwe contacten zijn.

5. Directoraat-generaal Water en Bodem 

Specifiek
Ten behoeve van onderling overleg en afstemming zijn op dit moment de 

Bestuursraad, de DGWB stafoverleggen met minister en staatssecretaris 

en de afzonderlijke ‘bilateralen’ te gebruiken. In de Bestuursraad wordt 

gewerkt met IenW-brede portefeuilles waarbij aan de directeur-generaal 

Water en Bodem de eerdergenoemde onderwerpen fysieke leefomgeving 

(Ruimte), de Omgevingswet en NOVI en Cybersecurity zijn toebedeeld.

Commissie/Raad, Internationale Riviercommissie etc. 

Uiteraard wordt ook met verschillende departementen gesproken over de 

gezamenlijke belangen op de te onderscheiden beleidsdossiers, waarbij 

vooral met LNV, BZK, EZ en BuZa. nauwe contacten zijn.
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5.1 Directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur

Werkzaamheden & kerntaken
Een veilige delta, een toekomstbestendig watersysteem en een 

klimaatbestendig Nederland – daar staat de Directie Waterveiligheid, 

Klimaatadaptatie en Bestuur (WKB) voor.

Niet alleen ontwikkelen we het Nederlands waterveiligheidsbeleid en 

zien toe op de implementatie daarvan, we zetten daarbij ook in op een 

toekomstbestendig watersysteem dat bijdraagt aan de kwaliteit van de 

leefomgeving. Bovendien kijken we hoe we Nederland minder kwetsbaar 

kunnen maken voor de gevolgen van overstroming, hittestress, droogte of 

wateroverlast: we werken aan klimaatadaptatie. 

WKB is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op deze thema’s 

alsmede voor de aansturing van uitvoeringsprogramma’s van Rijkswaterstaat, 

opdrachtgever van diverse MIRT-projecten, de financiën in het waterdomein 

vanuit het Deltafonds en de coördinatie van het Deltaprogramma.

In deze context richten we ons ook op de doeltreffendheid van het bestuur,  

de instrumentatie en de besluitvorming van het waterbeheer.

Daarnaast werken we aan een integrale benadering van de grote rivieren, 

gebiedsgericht aan de Grote Wateren IJsselmeergebied en de Zuidwestelijke 

Delta én stimuleren we kennis en innovatie. 

Dit alles doen we samen met onze partners, effectief georganiseerd. Haalbaar, 

betaalbaar en toonaangevend. Met burgers die bewust leven met ons water.

Bij de directie WKB werken ruim 80 mensen samen aan deze opgaven 

verspreid over drie afdelingen.

Waterveiligheid (WV)
De afdeling Waterveiligheid ontwikkelt het waterveiligheidsbeleid voor 

Nederland en draagt zorg voor de implementatie ervan. De afdeling bestaat 

uit vier clusters: 

•  Cluster Langetermijnbeleid waterveiligheid en kust 

  Dit cluster richt zich op langetermijnvraagstukken waaronder de vraag wat 

er gaat gebeuren als de zeespiegel echt sneller gaat stijgen.

• Cluster Kennis, instrumenten en programmering 

  Hier wordt gewerkt aan het (wettelijk) instrumentarium voor het 

beoordelen en ontwerpen van de keringen, kennisontwikkeling en 

-verspreiding over toepassing en de programmering van de beoordeling. 

Tevens zit hier het coördinerend opdrachtgeverschap van IenW voor  

het KNMI.

• Cluster Rivieren

  Het cluster is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het programma 

Integraal Riviermanagement waarin systeemkeuzes worden gemaakt en 

verschillende maatschappelijke doelen in samenhang worden uitgevoerd. 

Verder wordt specifiek beleid ontwikkeld voor onze rivieren en kennis-

programma’s daarvoor. Ook zit hier het opdrachtgeverschap voor diverse 

5. Directoraat-generaal Water en Bodem 
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HWBP/MIRT-projecten aan de rivieren. 

• Cluster Data en cybersecurity

  In de informatievoorziening liggen volop kansen, maar ook bedreigingen. 

Dit cluster kijkt naar de kansen op het gebied van data, maar werkt ook aan 

de organisatie van de cybersecurity in de watersector.

Klimaatadaptatie en Bestuur (KB)
De afdeling Klimaatadaptatie en Bestuur doet precies dát: werken aan 

klimaatadaptatie en aan bestuurlijke vraagstukken in het waterbeheer.  

De afdeling is ook als zodanig in twee clusters georganiseerd:

• Cluster Klimaatadaptatie

  Klimaatadaptatie is een brede opgave voor vele overheden en sectoren 

in Nederland. Doelen en aanpak zijn onder meer vastgelegd in het 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en de Nationale Adaptatie 

Strategie (NAS).

  Daar IenW het coördinerend departement is, zet dit cluster zich in om 

klimaatadaptatie te agenderen, te stimuleren en te faciliteren. Onder 

andere via kennisontwikkeling en –deling, monitoring, uitvoeringspilots, 

financiën en samenwerkingsafspraken. 

• Cluster Bestuur en Ruimte 

  De taken van dit cluster zijn DGWB-breed en richten zich onder meer 

op de bestuurlijke organisatie van de waterschappen, het juridisch 

instrumentarium, waaronder de Waterwet en de Waterschapswet, als 

ook en de inbedding van water in de Omgevingswet en de Nationale 

Omgevingsvisie (NOVI).

Regie en Innovatie (RI)
Bij de Afdeling Regie en Innovatie (RI) zijn enkele DGWB-brede taken belegd 

zoals de programmering van het Deltafonds en de programmeerfunctie 

Kennis en Innovatie. Daarnaast behoren de ZuidWestelijke Delta, 

Drechtsteden en IJsselmeergebied tot het werkveld van de afdeling. 

De Afdeling RI kent drie clusters: 

•	 Cluster	Regie	op	uitvoering	en	financiën

  Dit cluster is verantwoordelijk voor onder meer de begroting Deltafonds 

(programmering/investeringsbeleid/beoordeling en inpassing claims en 

tegenvallers RWS en de beleidsbegroting (HXII)). Tevens vervult het cluster 

de opdrachtgeversrol namens DGWB van ‘instandhouding’ (Beheer en 

Onderhoud en Vervanging en Renovatie).

  Ook het opdrachtgeverschap richting RWS van onder meer uitvoerings-

programma’s en projecten zoals Afsluitdijk, het HWBP, programma 

Rijkskeringen, KRW is bij dit cluster belegd.

  Verder zijn een aantal overkoepelende dossiers zoals duurzaamheid bij  

dit cluster vanuit belegd.

• Cluster Grote Wateren (ZW Delta, Drechtsteden, IJsselmeer) 

  Naast de sturing op de PAGW-projecten op de betreffende grote wateren, 

werkt dit cluster onder meer aan de gebiedsagenda ZW Delta, het 

project Getij Grevelingen en de activiteiten in het kader van de Agenda 

IJsselmeergebied, waaronder het verder brengen van een samenhangende 

aanpak van de wateropgaven en grote ruimtelijke transities in het 

IJsselmeergebied.

• Cluster Kennis en Innovatie
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  Dit cluster zet zich in voor kennis- en innovatie- ontwikkeling en 

samenwerking hierin met onder andere de Topsector Water en Maritiem 

(TSWM).

  Daarbij werkt dit cluster ook aan de duurzaamheidsstrategie DGWB en is 

coördinerend op de areaalstrategie IenW.

Werkveld & stakeholders
•  Departementen: EZK, BZK, LNV, VWS, FIN. 

•  Andere overheden: UvW, IPO, VNG, waterschappen, provincies, gemeenten

•  Bedrijven, ZBO’s en maatschappelijke organisaties zoals VNO-NCW.

•  Diverse kennisinstellingen, zoals TNO, Deltares, Marin. 

•  Intern IenW is samenwerking met een groot aantal organisatieonderdelen. 

Uitschieters: RWS (diverse diensten), directie Maritiem (DGLM), directie 

Duurzaamheid (DGMI), Watergezant, RWS, ILT.

Overlegstructuren die onder andere worden gebruikt, zijn: Stuurgroep Water; 

Regionale Bestuurlijke Overleggen; Commissies Waterschappen/Unie van 

Waterschappen.
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5.2 Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien

Werkzaamheden & kerntaken
De directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien (WOM) stimuleert een 

duurzaam gebruik van water, bodem en ondergrond  in Nederland. 

Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën is 

belangrijk voor Nederland. Zo is een goede en voldoende waterkwaliteit 

van belang voor de natuur en recreatie in Nederland, voor de bereiding van 

drinkwater en voor economische sectoren zoals de landbouw, scheepvaart 

en industrie. Een goede bodemkwaliteit en het gebruik van de ondergrond 

vormen de basis voor de natuur, landbouw en onze energievoorziening. 

Verder levert de Noordzee een grote bijdrage aan onze energievoorziening, 

voedsel, delfstoffen en scheepvaart. Maar de watervoorziening, ecologische 

kwaliteit van de grote wateren, rivieren en Noordzee, de kwaliteit van 

de bodem en het gebruik van de ondergrond staan onder druk. Door de 

toenemende droogte dreigen er watertekorten, door de zeespiegelstijging 

treedt er verzilting op, door overbevissing, plastic soep en verzuring wordt 

de duurzame ecologie van de Noordzee en de oceanen bedreigd en de 

opkomst van gebruik van nieuwe stoffen en medicijnresten vraagt om een 

nieuwe aanpak om grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en bodem te 

beschermen. Bij de directie WOM werken ruim 90 mensen aan deze opgaven 

verspreid over drie afdelingen.

Waterkwaliteit- en kwantiteit (WKK)
De afdeling WKK zet zich in voor de beschikbaarheid van voldoende en 

schoon (drink)water. De afdeling WKK draagt bij aan het op orde houden 

van een duurzaam watersysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare 

kosten. Vraagstukken zoals waterkwaliteit in relatie tot ecologie en natuur, 

drinkwater en gezondheid, medicijnresten, voldoende zoetwater ook in 

tijden van droogte en agrarisch watergebruik staan hierbij centraal.  

• Team Water, Natuur en Landbouw

  Kaderrichtlijn Water icm Stroomgebiedbeheerplannen; Programmatische 

Aanpak Grote Wateren; Natuur; Landbouwopgave (mest en gewas-

beschermingsmiddelen), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. 

• Team Zoetwater

  Uitvoering maatregelen fase 1 en 2 deltaplan Zoetwater; Nationale 

Watersysteemanalyse; Droogte.

• Team Chemische waterkwaliteit

  Opkomende stoffen in water; Doorwerking EFSA opinie; Keten-aanpak 

Medicijnresten; PFAS waterprogramma; Normstelling chemische stoffen; 

Zwemwater.

• Team Waterketen

  Drinkwater; Legionella; Lood in Drinkwater; Afvalwater/Drinkwater    

Caribisch Nederland; Financiering investeringen drinkwaterbedrijven  

(WACC).

Bodem, Ondergrond (BO)
De afdeling Bodem, Ondergrond en Wadden werkt aan een duurzaam 

en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond en het behoud 
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  Noordzeeakkoord; Programma Noordzee ’22-’27; KRM Mariene Strategie; 

OSPAR-verdrag; The Ocean Cleanup. 

•  Team Wadden

   Agenda voor het Waddengebied ; beheerautoriteit Waddenzee;  

Eems Dollard.

Werkveld & stakeholders
• Departementen: EZK, BZK, LNV, BZ, VWS. 

•  Andere overheden: UvW, IPO, VNG, waterschappen, provincies, 

gemeenten, Caribisch Nederland

•  Bedrijven, ZBO’s, maatschappelijke organisaties: drinkwaterbedrijven, 

VNO-NCW, Stichting Bodembeheer, Prorail, LTO.

•  Diverse kennisinstellingen, zoals RIVM, TNO, Deltares, KNMI. 

•  Intern IenW is samenwerking met een groot aantal organisatieonderdelen.

Uitschieters: Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie 

(DGMI), Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s (DGMI), Directie 

Internationaal (DGMI), Watergezant, RWS, ILT. 

Overlegstructuren die onder andere worden gebruikt, zijn: Stuurgroep Water; 

Regionale Bestuurlijke Overleggen; Commissies Waterschappen/Unie van 

Waterschappen; Bestuurlijk Overleg Bodem; Directeurenoverleg Wadden; 

Noordzee-Overleg; Interdepartementaal Directeuren Overleg; Noordzee 

(IDON); Stuurgroepen Internationaal Watercluster.

Specifiek
Voor een betere samenhang tussen de dossiers en een evenwichtigere 

verdeling van werkdruk is de directie organisatorisch in beweging.  

Mogelijk vinden op korte termijn verschuivingen plaats.

van de kwaliteit van het bodemsysteem, zowel de diepe ondergrond, 

het grondwater als de bovenste bodemlaag. Het doel is vraagstukken 

op te pakken op het gebied van bodemkwaliteit, drinkwatervoorziening, 

grondwater, bodemdaling, duurzaam bodembeheer in de landbouw, kabels 

en leidingen en bodemenergie in relatie met de maatschappelijke opgaven 

als energietransitie en klimaatadaptatie. Voor de Wadden en EemsDollard 

draagt de afdeling BOW bij aan de gebiedsagenda’s, waarin de ambitie 

centraal staat om in 2050 een toekomstig bestendig en robuuste natuur en 

waterkwaliteit te realiseren.

• Team Bodemkwaliteit

  Visie op bodemkwaliteit; Kwalibo; diepe plassen; Granuliet; Omgevingswet; 

Bodemsanering. 

• Team Opkomende Stoffen 

  Definitief Handelingskader PFAS; Methodiek opkomende Stoffen;  

PFAS in Bouwstoffen; INEV’s. 

• Team Grondwater, kennis en internationaal

  Studiegroep Grondwater; Grondwaterkwaliteit en -kwantiteit; Bodemdaling; 

Datakoers; kennisprogramma’s. 

Marien Noordzee en Wadden
De afdeling MNW  bestaat uit twee teams.Het team Marien en Noordzee 

werkt aan duurzaam gebruik van de mariene wateren, met steeds wisselende 

verantwoordelijkheden voor de Noordzee, via de Noordatlantische Oceaan 

tot de wereldwijde oceanen. Het team Wadden concentreert zich op de 

agenda rond het Waddengebied en beheerautoriteit Waddenzee; Eems 

Dollard. 

• Team Marien
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5.3 Watergezant en  
Klimaatadaptatie en Water Internationaal

Werkzaamheden & kerntaken
De Watergezant is aangesteld door IenW en werkt als boegbeeld voor 

Rijksbrede inzet op klimaatadaptatie en Watermanagement in de wereld. 

In zijn rol als thematisch ambassadeur versterkt de WG de Nederlandse 

Internationale Water Ambitie (NIWA); de internationale positie van 

Nederland op het gebied van water, in multilateraal en bilateraal verband, 

en het internationaal vermarkten van de Nederlandse kennis en kunde 

(topsector water).

 

De Watergezant heeft twee hoofdtaken: waterdiplomatie (multilateraal en 

bilateraal) en economische diplomatie. Het wereldwijd verbeteren van het 

waterbewustzijn versterkt de duurzame ontwikkeling en klimaataanpak. 

De WG versterkt bestaande en initieert nieuwe coalities voor concrete 

aanpakken wereldwijd, gericht op de prioriteiten van de NIWA. De WG 

initieert met zijn Nederlandse en internationale partners programma’s 

die het behalen van de NIWA-doelen kunnen versterken en versnellen. 

Voorbeeld is het Water as Leverage-programma. 

 

Met het programma Klimaatadaptatie en Water Internationaal (KAWI) 

zorgt IenW dat er een samenhangende aanpak is voor internationale 

klimaatadaptatie, met een stevige verankering in de IenW domeinen die 

hiervoor van belang zijn: water, infrastructuur, nature based solutions en 

klimaatdata.

Boegbeeld
Als boegbeeld van de watersector zorgt de WG voor goede relaties met 

buitenlandse overheden, kennisinstellingen, koepels, coördinerende 

en vertegenwoordigende gremia, bedrijfsleven en maatschappelijke 

organisaties. Hij zorgt voor verbindingen met de andere relevante 

topsectoren (energie, landbouw, creatieve industrie). Hij werkt nauw 

samen met de Nederlandse ambassades, consulaten en Permanente 

Vertegenwoordigingen en onderhoudt rechtstreeks contact met bi- en 

multilaterale spelers als de Wereldbank, de Verenigde Naties, OESO  

en EU. Hij neemt deel aan internationale waterbijeenkomsten, zo nodig  

ter vervanging van de ministers.

•  Economische diplomatie: Topsector Water, Ecoshape, Delta Alliance,  

Water as Leverage

•  Multilaterale samenwerking: UN Water Conference 2023; Global  

Commission on Adaptation; Water Action Track; Valuing Water. 

•  Bilaterale samenwerking: NIWA, Delta Landen, Delta Coalitie, Partners  

for Water; Blue Deal.

Werkveld & stakeholders
•  Departementen: IenW, BZ (departement en ambassades en consulaten), 

EZK, LNV, BZK, AZ. 

•  Andere overheden: Unie van Waterschappen, VNG International.

•  Internationaal: Verenigde Naties, UN Water, UNDP, UNEP, UNDRR, HLPW, 
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HELP, UNESCO IHE, IGRAC, WRI, WB, ADB, AIIB, GCF, CAF, GEF, OESO, EU, 

SIWI, WMO.

•  Bedrijven topsector water (deltatechnologie en watertechnologie), 

maatschappelijke organisaties, drinkwaterbedrijven.

•  Diverse kennisinstellingen (TUD, UU, WUR, UT, KWR, IHE), PBL,  

Deltares, KNMI.

•  Intern IenW draagt het programma KAWI de zorg voor een samen hangende 

aanpak voor internationale klimaatadaptatie, met een stevige verankering 

in de IenW domeinen die hiervoor van belang zijn: water, infrastructuur, 

nature based solutions en klimaatdata. Klimaatverandering is een wereld-

wijde uitdaging en Nederland is als klimaatkwetsbaar land gebaat bij 

internationale samenwerking. Door gebruik te maken van onze kennis 

en kunde en dit te koppelen aan de verworven positie in internationale 

netwerken, kunnen we het nationale leer- en verdienvermogen versterken 

en zo ook bijdragen aan de versnelling van adaptatie actie wereldwijd. Dit 

laatste is essentieel om de Sustainable Development Goals van agenda 

2030 te kunnen behalen. 

Specifiek
Op basis van de evaluatie van de tweede termijn (maart 2018 - maart 2021) 

van de WG heeft IenW in maart 2021 besloten de termijn van de WG te 

verlengen met een derde termijn. Nadere invulling van de opdracht voor de 

WG in deze nieuwe termijn vindt op dit moment plaats en zal binnen IenW 

worden meegenomen in de bredere IenW klimaatadaptatie aanpak, waarin 

de internationale wateraanpak, implementatie van de WAT en ook het 

werk van de WG worden meegenomen. IenW zorgt voor de invulling van 

de opdracht voor afstemming met de andere departementen (NIWA: BuZa, 

EZK en LNV) en specifiek met BuZa v.w.b. de VN 2023 Water Conferentie.
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Directeur-generaal 

Michèle Blom
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Rijkswaterstaat

‘Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, 

-vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving.

Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen 

overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon 

water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samen werken aan een 

veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Achtergrond & Werkzaamheden 
Rijkswaterstaat is de grootste uitvoerings-

organisatie van het Ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat en is opgericht op 24 mei 1798 

bij de vaststelling van het ‘Plan tot beheersing 

van den Waterstaat der Bataafse Republiek’. 

Op 1 januari 2006 is de organisatie RWS 

ingesteld als baten-lastendienst. De omzet 

in 2020 was 5,3 miljard euro. Er werken circa 

9250 medewerkers bij RWS.

We werken aan aanleg, beheer en onderhoud 

én vervanging en renovatie van de drie 

netwerken (Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet 

en Hoofdwatersysteem). Vanuit RWS worden 

vergunningen verleend en diensten geleverd aan 

burgers en bedrijven om goed gebruik te kunnen 

maken van de drie netwerken. Met zijn kennis en 

expertise treedt RWS op als adviseur ten aanzien 

van het te voeren beleid en worden tot slot taken 

uitgevoerd op gebied van milieu, natuur en 

leefomgeving.

Rijkswaterstaat is een grote vastgoedhoudende 

dienst (gronden, water bodems en gebouwen) en is 

de grootste natuurbeheerder in de rijkswateren. 
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 Hoofdvaarwegen

 

Hoofdwegen

Hoofdwatersysteem

Organisatie
De organisatie van RWS heeft een hoofdstructuur die bestaat uit: 

•  Het bestuur, ondersteund door een bestuursstaf, geeft richting aan de orga-

nisatie, bepaalt daarmee doelen op langere termijn en de vertaling daarvan 

in jaarlijkse prestaties. Naast de DG, de p(DG) en CFO bestaat het bestuur 

uit 2 tot 4 algemeen bestuursleden, afgevaardigd uit de Groepsraad*. 

•  Zeven regionale onderdelen verspreid over Nederland. Deze onderdelen 

treden op als intern opdrachtgever van RWS en zijn gefocust op de 

eindgebruikers en de bestuurlijke partners zoals provincies en gemeentes. 

•  Zeven landelijke organisatieonderdelen met meer specialistische kennis over 

bijvoorbeeld projectmanagement en ondersteuningskracht.

*  De Groepsraad is samengesteld uit de (p)DG, CFO en alle HID’en. Zij inspireren, helpen en verrijken ten behoeve van besluitvorming in het bestuur. Een HID is een hoofdingenieur-directeur en geeft 
leiding aan een regionaal- of landelijk dienstonderdeel. 

Rijkswaterstaat
Bestuur/Bestuursstaf

Corporate Dienst

Centrale
Informatievoorziening

Grote projecten en 
onderhoud

Programma’s, projecten 
en onderhoud

Verkeer- en 
watermanagement

Water, Verkeer en 
Leefomgeving

Noord-Nederland

Oost-Nederland

Midden-Nederland

West-Nederland
Noord

West-Nederland
Zuid

Zuid-Nederland

Zee en Delta

Landelijke
organisatieonderdelen

Regionale
organisatieonderdelen
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Ontwikkelingen
•  Focuspunten: RWS ontwikkelt zich op dit moment via vijf inhoudelijke 

focuspunten en één randvoorwaardelijk focuspunt. De focuspunten zijn:

 –  Assetmanagement 2.0: Draait om het assetmanagement van I&W op de 

RWS-netwerken teneinde gesteld te staan voor de enorme opgave om 

de verouderende en intensiever gebruikte infrastructuur de komende 

decennia in stand te houden, rekening houdend met de ontwikkelingen 

op het gebied van onder andere klimaat, duurzaamheid en ICT.

 –  Duurzaamheid en Leefomgeving: Gaat over het werken aan een schone, 

groene en prettige leefomgeving, óók voor de volgende generaties. 

Specifiek richt RWS zich op: duurzame gebiedsontwikkeling, 

energieneutraal, klimaatneutraal en circulair. Recent is besloten ook 

goed te kijken naar de (ruimtelijke) implicaties van de koppeling 

met andere typen infrastructuur en de rol van RWS in de ruimtelijke 

ontwikkeling. 

 –  Data en Informatievoorziening: Rijkswaterstaat wordt steeds meer een 

‘datagedreven’ organisatie. Informatievoorziening (IV) helpt ons in 

ons werk; zowel op kantoor als in ons primaire proces. Niet alleen bij 

aanleg, beheer en onderhoud van (rijks)wegen en -wateren, maar ook 

bij bruggen, sluizen en tunnels.

 –  Smart Mobility: Om te voorkomen dat Nederland verder dichtslibt en 

omdat meer asfalt niet altijd de oplossing is, omarmen wij nieuwe 

technologieën. Samen met andere wegbeheerders, marktpartijen en 

kennisinstellingen verzilveren we kansen om innovaties duurzaam toe  

te passen. Zo zijn we met Smart Mobility samen slim op weg.

–   Klimaatadaptatie (nieuwe ontwikkeling): De effecten van klimaatverandering 

worden steeds meer merkbaar. Ook de effecten op onze eigen netwerken 

worden steeds duidelijker. Om die reden introduceren we een nieuwe 

focuspunt klimaatadaptatie. RWS gaat de komende jaren onderzoeken 

wat er nodig is om hier op langetermijn gesteld voor te staan.

 –  Opgavegericht Samenwerken (randvoorwaardelijk): We hebben als RWS meer 

werk te doen dan ooit. In beheer en onderhoud, vervanging, renovatie. 

Tegelijkertijd moeten we ons vernieuwen: het werk moet slimmer en 

duurzamer. De kennis en het vakmanschap hebben we in huis. Maar 

om al het werk ook echt te dóén, moet onze slagvaardigheid omhoog. 

Anders samenwerken, met meer oog en respect voor elkaars rol, is 

daarvoor de sleutel. En altijd als één RWS voor de opgave buiten.

 

•  Expeditie RWS2050: RWS wil ook snel en flexibel inspelen op de maatschap-

pelijke vraagstukken van de toekomst. Want hoe ziet ons land er in 2050 

uit? En wat betekent dit voor het werk van RWS? Expeditie RWS2050 

zoekt naar de antwoorden op deze vragen. Door eigen medewerkers én de 

wereld buiten RWS bij de expeditie te betrekken, ontstaat een rijk beeld van 

wat de maatschappij in de toekomst van ons zou kunnen verwachten. De 

Expeditie RWS2050 is in juni van dit jaar opgeleverd en heeft geleid tot de 

aanscherping van bovenstaande focuspunten.
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Aandachtspunten
•  Capaciteit: De capaciteit bij RWS knelt. De opgave groeit (verjongen, 

vernieuwen verduurzamen) en de productieopgave van de toekomst vraagt 

om nieuwe kennis en vaardigheden. Daarnaast is er na 2025 onvoldoende 

financiering om voldoende personeel in huis te houden en halen. RWS kan 

dan minder uitvoeren. 

•  Budget voor uitvoering kerntaken (met name instandhouding): Voor goede 

uitvoering is tijd en geld nodig. RWS merkt dagelijks de gevolgen van de 

bezuinigingen bij het uitvoeren van de kerntaken zoals het beheren en 

onderhouden van de bestaande infrastructuur terwijl tegelijkertijd de 

opgave blijft groeien. Het uitgesteld onderhoud is inmiddels opgelopen  

tot 1,2 mld (stand eind 2020). 

•  Kansen voor innovaties: Innovatie is nodig om Nederland op een duurzame en 

betaalbare manier leefbaar, bereikbaar en veilig te houden. RWS geeft ruim 

baan aan innovaties op de weg, het water, op het gebied van ruimte en 

duurzaamheid en informatievoorziening. RWS werkt hiervoor nauw samen 

met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden.

De inzet van RWS op deze aandachtspunten worden nader toegelicht in het 

overdrachtsdossier.
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7. Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW) speelt een centrale 

rol bij het ondersteunen en coördineren van calamiteiten, crises en rampen 

op het gebied van infrastructuur, milieu, klimaat en water. We leggen de 

verbinding tussen partijen, zodat een crisis vlot kan worden aangepakt. 

Werkzaamheden
Het ministerie van IenW geldt als het meest crisis-

rijke departement. Vliegtuigcrashes, grootschalige 

industriële ongevallen, uitval nutsvoorzieningen, 

droogte, drinkwatertekorten, overstromingen, 

verkeersinfarcten, extreem weer, spooronge-

vallen, nucleaire incidenten en terroristische 

aanslagen; vrijwel elke (dreigende) inbreuk op 

de veiligheidsketen kan het ministerie raken. De 

Bestuursraad heeft daarom crisisbeheersing on-

dergebracht in een IenW-brede portefeuille. De 

directeur-generaal Rijkswaterstaat is portefeuil-

lehouder. De uitvoering is belegd bij het crisiscen-

trum van IenW: het Departementaal Coördinatie-

centrum Crisisbeheersing van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat, het DCC-IenW. 

Het DCC-IenW is het departementaal coördinatie-

centrum voor crisisbeheersing en het knooppunt 

van en voor de informatievoorziening bij crises 

of de dreiging daarvan op de beleids terreinen 

van het ministerie. Het DCC kan voor elk type 

crisis binnen één of meer beleidsterreinen van 

het ministerie ingezet worden. Het werk van het 

DCC-IenW is hoofdzakelijk gericht op Nederland 

en aangrenzende landen. Er wordt echter ook 

geanticipeerd op crises in Caribisch Nederland en 

de autonome landen binnen het Koninkrijk. Het 

DCC is verantwoordelijk voor de inrichting en het 

beheer van deze departementale crisisbeheer-

singsorganisatie en de aansluiting daarop van de 

diensten die onderdeel zijn van (de hoofdstructuur 

van) het ministerie.
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Het DCC heeft binnen dit netwerk een unieke informatiepositie en verzamelt 

dag en nacht (24/7) bij zijn partners signalen over incidenten, ongevallen, 

calamiteiten en crises. Om binnenkomende informatie te kunnen begrijpen 

organiseert het DCC deskundigheid bij nationale kennisinstituten, die 

24/7 paraat staan om informatie van betekenis te voorzien en eventuele 

risico’s te duiden. Ook wordt de bestuurlijke omgeving en operationele 

context in kaart gebracht, waarbinnen de gevolgen van deze gebeurtenissen 

worden bestreden. Het DCC-IenW zorgt er op deze manier voor dat de 

aard, omvang en ernst van de signalen worden beoordeeld, gevalideerd, 

geduid en ingeschat op bestuurlijk-politieke relevantie. Zo nodig wordt de 

informatie doorgezet binnen het ministerie en worden de bewindspersonen 

en ambtelijke top continu van gevalideerde informatie wordt voorzien over 

(dreigende) gebeurtenissen die het IenW-domein direct of indirect raken.

Crisismanagement is netwerkmanagement
Het DCC-IenW werkt vanuit de basisopvatting dat crisisbeheersing netwerk-

management is. Het onderhoudt daartoe niet alleen relaties met diensten 

die onderdeel zijn van het ministerie, maar ook met zogenaamde keten-

partners en regionale, departementale, nationale, overzeese en internationale 

crisispartners. Het DCC is de verbindende schakel tussen beleidskern, inspectie, 

Rijkswaterstaat, HBJZ, de directie Communicatie en de uitvoeringsorganisaties 

van IenW, die verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van vitale en 

cruciale processen. Het DCC-IenW is de spin in het web binnen dit netwerk  

van crisispartners, dat invulling geeft aan crisisbeheersing binnen het  

IenW-domein. 

Crisiscentrum op de Rijnstraat
Het DCC-IenW beheert het crisiscentrum van het departement. Vanuit dit 

centrum acteert het piketteam van het DCC en wordt ook de opleiding, 

training en oefening van de IenW-brede crisisorganisatie verzorgd. In het 

geval van een crisis wordt hier de opgeschaalde crisisorganisatie van het 

departement gefaciliteerd. Binnen deze crisisorganisatie vindt de coördinatie 

en besluitvorming plaats over het geheel van maatregelen, communicatie en 

voorzieningen die het ministerie kan treffen om een crisis het hoofd te bieden. 

Professionalisering van de crisisorganisatie: opleiden, trainen en 
oefenen (OTO)
Het DCC-IenW coördineert het opleidings-, trainings-, en oefenprogramma van 

de departementale crisisorganisatie. Uitgangspunt is dat iedere functionaris die 

deel kan uit maken van de crisisorganisatie IenW vanuit dezelfde basiskennis 

over de werking van de crisisorganisatie kan handelen. Opleiden gebeurt op 

hybride wijze door een mix van digitale leervormen zoals e-learning, webinars 

en fysieke klassikale momenten aan te bieden. Het trainingsaanbod is gericht 

op de ontwikkeling van de persoonsgebonden crisisrol en de hierbij behorende 

competenties zoals de crisisbesluitvormingsmethodiek en scenariodenken. 

Door regelmatig in teamverband met de crisispartners aan de hand van 

(fictieve) crisisscenario’s te oefenen blijven de ontwikkelde vaardigheden 

getraind en op niveau. DCC beheert en coördineert het OTO-programma 

waardoor iedere medewerker (van IenW en zijn ketenpartners) die een rol 

speelt binnen de crisisorganisatie zich professioneel kan ontwikkelen om ten 

tijde van een incident adequaat en effectief te kunnen op treden.

Stakeholders
Het DCC-IenW is onderdeel van de nationale crisisorganisatie die de crisis-

organisaties (DCC-en) van de verschillende departementen verbindt. De 

minister van Justitie is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze  

nationale crisisstructuur, die is gebaseerd op het instellingsbesluit 

Ministeriële Commissie Crisisbeheersing. Deze coördinatie is belegd bij 

de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Via 

de NCTV wordt ook de verbinding gelegd met de regionale crisisstructuur. 

7. Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing
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Deze structuur is belegd bij de veiligheidsregio’s en is gebaseerd op 

de Wet veiligheidsregio’s. Lokale of regionale situaties, ongevallen, 

incidenten of calamiteiten worden in de meeste gevallen opgevangen 

door de op dat niveau opererende overheden, zoals de gemeente, de 

veiligheidsregio en het waterschap. Dit geldt ook voor organisaties 

met specifieke belangen, zoals Schiphol, ProRail, Rijkswaterstaat 

of drinkwaterbedrijven. Afhankelijk van de aard en de reikwijdte 

van deze gebeurtenissen kunnen belangen waarvoor het ministerie 

verantwoordelijk is geraakt worden. 

Specifiek
Op grond van de Kernenergiewet is de minister van IenW verantwoordelijk 

voor de gecoördineerde voorbereiding en gecoördineerde bestrijding door 

het Rijk en de Veiligheidsregio’s van de effecten van stralingsincidenten.  

Deze coördinerende verantwoordelijkheid heeft betrekking op de 

besluit vorming over stralingsgerelateerde crisismaatregelen, de crisis-

communicatie daarover en de uitvoering daarvan. Het beheer van de 

nationale crisis organisatie bij stralingsincidenten is belegd bij het DCC.

Het DCC is systeemverantwoordelijk voor het Crisis Expert Team milieu en 

drinkwater (CET-md). Bij complexe incidenten in Nederland op het gebied 

van milieu en drinkwater werken nationale kennisinstituten samen, die 

gespecialiseerde kennis en deskundigheid in huis hebben over gevaarlijke 

stoffen en hun effecten op de volksgezondheid, het milieu, de landbouw 

en de voedselketen. De netwerkstructuur van het CET-md bundelt die 

specifieke deskundigheid in één advies. Tegenstrijdige adviezen worden 

hierdoor voorkomen. Dankzij de snelle en samenhangende advisering 

kunnen de juiste maatregelen worden genomen ter bescherming 

van mens en milieu. Het Rijk, de veiligheidsregio’s, gemeenten en 

drinkwaterbedrijven kunnen een beroep doen op de kennis en expertise 

van het CET-md, 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Het DCC is opdrachtgever voor de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) van 

het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Die dienst kan bij 

een incident met chemische of biologische stoffen gealarmeerd worden. 

De MOD ondersteunt de brandweer en lokale hulpverleners door het 

maken van risicoschattingen van de effecten op de gezondheid en het 

milieu. Dit wordt gedaan door het meten van gevaarlijke stoffen in 

lucht, bodem en water en het doen van verspreidingsberekeningen. De 

MOD beschikt over geavanceerde meetapparatuur waarmee ter plekke 

metingen kunnen worden gedaan. Ook is een team van deskundigen 

beschikbaar op het gebied van monstername, metingen en analyses, 

verspreidingsberekeningen en toxicologie. De expertise van de MOD is 24 

uur per dag beschikbaar. Ten behoeve van de responsorganisatie bij een 

(dreigende) crisis beheert het RIVM het meetwagenpark van de MOD en  

het Mobiele Chemisch-Biologisch Laboratorium. 

Het DCC-IenW is het eerste aanspreekpunt voor IenW (single point of 

contact) voor bijstandsverzoeken om operationele ondersteuning bij 

incidenten, calamiteiten en crises in binnen- en buitenland te verlenen. Dit 

betreft bijvoorbeeld verzoeken aan Defensie om militaire ondersteuning 

in het openbaar belang. Hieronder vallen ook het op verzoek verlenen 

van nationale noodhulp, inclusief noodhulp in Caribisch Nederland 

en de autonome landen binnen het Koninkrijk en internationale 

noodhulpverzoeken afkomstig van de EU en de UN of internationale 

noodhulpverzoeken om responscapaciteiten bij stralingsongevallen.

7. Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing
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Inspecteur-generaal

Jan van den Bos
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Inspectie Leefomgeving en Transport

Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 

150 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in  

de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxi-

vergunningen, woningcorporaties, vervoer van 

gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeer-

de organismen en energielabels van woningen.

Werkzaamheden & kerntaken 
Het werk van de ILT is veelomvattend en vaak 

complex. Dat betekent dat de ILT niet alles kan 

doen en kiezen noodzakelijk is. De ILT zet de 

schaarse capaciteit en middelen daarom vooral 

dáár in waar de grootste risico’s optreden 

en waar toezicht en handhaving de meeste 

schade aan de samenleving kan voorkomen. 

Dit doet de ILT onafhankelijk van beleid en 

uitvoeringsorganisaties en gericht, op basis van 

verzamelde informatie en kennis van de grootste 

risico’s. In haar ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 

onderbouwt de ILT jaarlijks waar deze risico’s 

kunnen optreden en waar het effect van de inzet 

van de ILT het grootst kan zijn.

De rol van de inspectie is breder dan alleen hand-

haven op naleving van de wet. Een inspecteur of 

vergunningverlener ziet nieuwe ontwikkelingen 

en onbekende risico’s vaak als eerste. Zij zijn 

ook de ogen en oren van de bewindspersonen 

en de buitenwereld. De ILT geeft signalen af en 

deelt haar bevindingen actief met politiek en 

maatschappij.

Veel bedrijven en organisaties komen met 

de ILT in aanraking. Naast de uitvoering van 

toezicht verleent de ILT vergunningen en 

certificaten. Ze geeft informatie en voorlichting 

over wet- en regelgeving. Haar inlichtingen- en 

opsporingsdienst levert adequate opsporing 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van 

het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In die rol zet de ILT zich 

dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport 

en het vertrouwen in de woningcorporaties. 
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in geval van misdrijven die schade aan mens en maatschappij kunnen 

veroorzaken, zoals ernstige bodemvervuiling, gevaarlijke stoffen en  

fraude bij woningcorporaties. Ook doet de ILT onderzoek naar incidenten  

en ongevallen.

De ILT opereert in een maatschappelijk speelveld dat voortdurend in 

beweging is. De ILT wil maatschappelijk effect realiseren, haar omgeving 

betrekken en vanuit een stevige basis flexibel inspelen op maatschappelijke 

en technologische ontwikkelingen. De ILT publiceert daarom een 

Meerjarenplan. 
 Lees ons Meerjarenplan ILT 2022-2026 

In het Meerjarenplan staat hoe de ILT de grootste maatschappelijke risico’s 

aanpakt. Welke dat zijn, bepaalt de inspectie jaarlijks met behulp van 

de ILT-brede risicoanalyse. Vervolgens bekijken analisten en inspecteurs 

welke mogelijkheden er zijn om een risico te verminderen. Het totaal aan 

interventies, in combinatie met een inschatting van de benodigde mensen  

en middelen, staat beschreven in een programma. 

De ILT kiest ervoor een deel van haar capaciteit specifiek op programma’s 

in te zetten. Enkele voorbeelden:

•  het programma Bodem waarin wordt gewerkt aan het voorkomen 

van verspreiding van verontreinigende stoffen, onjuiste verwerking en 

toepassing van grond en bouwstoffen en aantasting van de kwaliteit van 

drinkwatervoorraden;

•  het programma Juiste verwerking afvalstoffen dat wil bevorderen dat 

afvalstoffen op een juiste manier worden verwerkt en schade voor mens  

en milieu wordt voorkomen of beperkt;

•  het programma Slim en veilig goederenvervoer over de weg waar de ILT  

de ongewenste gevolgen wil beperken van het niet naleven van regels door 

transportbedrijven die daar economisch voordeel van hebben; gevolgen als 

onveiligheid op de wegen, schade aan het wegennet en verstoring van het 

marktevenwicht.

De ILT zet de komende jaren in op een sterkere informatiepositie en beter 

informatiegestuurd werken. In de  Datakoers ILT 2022-2026 staan de 

ambities van de ILT op dat vlak.

Werkveld & stakeholders
De ILT zet zich in voor een veilige en duurzame leefomgeving, een veilig en 

duurzaam transport en vertrouwen in woningcorporaties. De ILT werkt vooral 

voor taken onder verantwoordelijkheid van de bewindspersonen van IenW. 

Hiernaast voert de ILT ook diverse taken uit onder verantwoordelijkheid van 

bewindspersonen van andere ministeries. De grootste taak buiten IenW 

betreft de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw voert het integraal 

risicogericht toezicht op woningcorporaties uit, zoals opgedragen in de 

Woningwet, onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

De ILT werkt waar nodig samen met andere Rijksinspecties. Ook heeft de ILT 

te maken met omgevingsdiensten in het VTH-stelsel (Vergunningverlening, 

Toezicht en Handhaving) waar het toezicht op leefomgeving en milieu betreft. 

In al haar werk heeft de ILT te maken met een grote variatie aan onderwerpen 

en daarmee aan stakeholders. Van treinwagons met gevaarlijke stoffen 

tot drones, elektronisch afval, scheepvaart, cybersecurity, energielabels, 

legionella, taxi’s, vuurwerk. Benieuwd naar de bijzondere verhalen?  
 Lees ons Jaarverslag ILT 2020 

https://magazines.ilent.nl/meerjarenplan/2021/01/index
https://www.ilent.nl/over-ilt/documenten/publicaties/2021/10/04/datakoers-ilt-2022-2026
https://www.ilent.nl/over-ilt/documenten/jaarverslagen/2021/05/19/jaarverslag-ilt-2020
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Specifiek
De ILT als organisatie
Eind 2019 heeft de ILT een reorganisatie afgerond. Met de nieuwe 

organisatiestructuur is de ILT beter ingericht om binnen haar wettelijke 

taken de grootste risico’s aan te pakken. De structuurverandering was een 

belangrijke stap in een veranderproces dat in 2016 is ingezet. In 2020 en 

2021 heeft de ILT verdere organisatorische slagen gemaakt op het gebied 

van informatie- en datagestuurd werken, compliance en de beheersing  

van de financiële processen. 

Relatie ILT/Ministerie van IenW
De ILT werkt aan een verbeterde samenwerking binnen het departement 

van IenW. Binnen deze samenwerking staat opgavegericht werken aan  

de maatschappelijke thema’s centraal. De nieuwe afspraken hierover zijn  

in het voorjaar van 2021 vastgelegd in het relatiestatuut tussen IenW  

en de ILT.  

 

Die afspraken verduidelijken de rollen en verwachtingen over en weer.  

Per 1 januari 2022 vervalt de agentschapsstatus van de ILT. De ILT gaat  

verder als dienstonderdeel van IenW.
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9. Programmadirectie COVID-19

Werkzaamheden & kerntaken
Het kabinet heeft als doel om de COVID-19 

crisis te bestrijden. Daarvoor is een inter-

departementale crisisstructuur opgericht onder 

de coördinatie van de NCTV. De programma-

directie COVID-19 dient de IenW-belangen 

binnen deze crisisstructuur. Dit betekent dat 

het zorg draagt dat de coronamaatregelen zo 

adequaat mogelijk aansluiten bij het IenW-

beleid, -uitvoering en -sectoren. Daarmee 

is de programmadirectie verantwoordelijk 

voor advisering, regie, belangenbehartiging, 

coördinatie en kennisdeling.

De programmadirectie coördineert binnen IenW 

op alle terreinen die een raakvlak kennen met de 

coronamaatregelen, en werkt nauw samen met 

de beleids-DGs en -directies. Vanwege het belang 

van specifieke kennis van (sector)beleid en het 

daarmee gepaarde netwerk, zijn de medewerkers 

gedetacheerd vanuit alle hoeken van IenW. Het 

vormt een multidisciplinair team bestaande uit 

beleidsondersteuners, beleidsmedewerkers, 

bestuurs-adviseurs, communicatiemedewerkers 

en juristen. Verbindend en anticiperend werken 

binnen en buiten het ministerie zijn van belang 

om de IenW-belangen te kunnen dienen. 

Typerend voor het werk bij de programmadirectie 

COVID-19 is het besluitvormingsproces van de te 

nemen maatregelen. De bewindspersonen nemen 

elke dinsdag deel aan de Ministeriële Commissie 

COVID-19 (MCC-19), een onderraad van de MR. 

Het Directeurenoverleg COVID-19 (DOC-19) en 

de Ambtelijke Commissie COVID-19 (ACC-19, op 

SG-niveau) bereiden de MCC-19 voor. De program-

madirectie bereidt deze gremia voor en neemt deel. 

Voor de COVID-19-crisis is bij het ministerie een speciale programma-

directie ingericht, waarvan Heleen Groot de programmadirecteur is. 

Deze programma-directie bestaat sinds mei 2020 en is direct onder de 

secretaris-generaal geplaatst.
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De ontwikkelingen en processen volgen elkaar in hoog tempo op, en daarmee 

is snel en strategisch handelen ook vereist. IenW agendeert zelf ook onderwer-

pen ter besluitvorming in de MCC-19 zoals het tijdelijk vuurwerkverbod en het 

herijkte reispakket.

Onderwerpen COVID-19 binnen IenW 
•  Een groot scala aan onderwerpen passeren de revue binnen de COVID-19-

crisis, aangezien de pandemie bijna alle facetten van de maatschappij

raakt. Voor IenW zijn dat bijvoorbeeld het tijdelijke vuurwerkverbod,

de mondkapjesplicht in het OV, handhaving op ziekenhuisafval, de

consequenties van minder reizigers in het OV, de werkwijze van de

routekaart, vliegverboden, het operationeel houden van de vitale sectoren

van IenW, rijexamens, consequenties van de avondklok op tankstations en 

voorzieningen op de OV-stations, groepsgrootteverbod in relatie tot privé-  

en bedrijfsmatig vervoer, enz.

•  Aandacht voor bepaalde IenW-beleid en -sectoren kent een hoge correlatie

met het verloop van de crisis. Aan het begin van de pandemie was er

bijvoorbeeld grote zorg over de financiële positie van de vervoerders

vanwege sterke afname van reizigers door de lockdown. IenW en FIN

hebben daarvoor een beschikbaarheidsvergoeding in het leven geroepen.

Hoe langer de pandemie duurt, hoe groter de consequenties zijn voor

bepaalde sectoren waarbij de druk op het ministerie en kabinet hoger

wordt opgevoerd om oplossingen te bieden.

•  Ten tijde van het schrijven (maart 2021) zijn het de strikte inreisbeperkende

maatregelen van Nederland die de nodige aandacht krijgen. IenW werkt

samen met andere ministeries aan een herijkt reispakket waarbij er meer

wordt aangesloten op wat andere Europese lidstaten doen en op de

EU-raadsaanbevelingen. Ook is er een wet op de quarantaineplicht in de

maak. Het herijkte reispakket treedt in werking zodra de quarantaineplicht 

is ingevoerd.

•  Richting zomer 2021 is de inschatting dat de vaccinatiegraad in Nederland

hoog genoeg zal zijn om een aantal maatregelen los te laten. Om reizen

binnen de EU te faciliteren, wordt er momenteel gewerkt aan een vaccinatie- 

en testbewijs dat Europees erkend zou moeten worden.

Werkveld & stakeholders
De COVID-19 pandemie kent een kabinetsbrede aanpak onder leiding van 

de minister-president, minister van VWS en minister van JenV. Daarom is het 

werkveld bij uitstek interdepartementaal. Waar er aan het begin van de pan-

demie sterk is gestuurd op medische indicatoren (bezetting aantal IC-bedden, 

besmettingsgraad, kan de zorg het aan?), is er tegenwoordig meer aandacht 

voor de sociaaleconomische kant. Dit heeft ook perspectief aan IenW geboden 

om meer aandacht te vragen en oplossingen te bieden voor IenW-sectoren. 

De stakeholders van IenW lopen zeer uiteen. Er is goed contact met de sectoren 

vanuit de beleidsdirecties om de handhavings- en uitvoeringsaspecten goed in 

beeld te hebben, en ook om input op te halen voor nieuw beleid of wetgeving. 

Specifiek
De werkhypothese is dat de programmadirectie het hele jaar 2021 zal bestaan, 

ook met het oog op een goede afronding van de crisis (evaluatie) en over-

dracht naar de beleidsdirecties. 

9. Programmadirectie COVID-19
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10. Directie Bestuursondersteuning (DBO)

1.  Secretariële ondersteuning bewindspersonen en BSR-leden,

Kamerbewaarders en catering;

2.  Advisering van de bewindspersonen en ambtelijke top (de politiek-assistenten,

de adviseurs minister en staatssecretaris en de Bestuursraadleden. De politiek-

assistenten van de bewindspersonen worden in overleg met u aangesteld;

3.  Coördinatie van de stukkenstroom en parlementaire zaken (team

Stukkenstroom en Parlementaire zaken SPZ);

4.  Specifieke onderzoekwerkzaamheden en ondersteuning voorbereiding

adviezen (FlexTeam).

De directie Bestuursondersteuning (DBO) ontzorgt de politieke en  

ambtelijke leiding van het ministerie met (strategische) advisering,  

(secretariële) ondersteuning en een soepel lopende stukkenstroom.  

Deze directie is het ondersteunende dienstonderdeel voor de bewinds-

personen en voor de Bestuursraad. En ondersteunt en adviseert daarmee 

op vaste overlegorganen als de Staven (overleg tussen Bewindspersoon 

en directies), de Ochtendberaden (overleg tussen bewindspersonen en 

Bestuursraadleden) en de overleggen van de Bestuursraad. 

DBO bestaat uit ca. 55 medewerkers en staat onder leiding van directeur 
Brigitte Zonneveld.

De kerntaken van DBO in 4 pijlers:
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Specifiek
Secretariële ondersteuning en algemene ondersteuning 
Bestuursplein
De bewindspersonen en de BSR-leden worden ondersteund door hun 

secretariaten. Voor de bewindspersonen, de SG en de DG’s zijn dit  

duo-teams. 

Het secretariaat minister en het secretariaat staatssecretaris heeft voorts 

een flex-collega, die bijspringt, o.a. op de dagen dat de duo’s niet voltallig 

aanwezig zijn. 

Zij werken allen nauw samen om alles soepel te laten verlopen.

Advisering van de bewindspersonen en ambtelijke top (PA’s, 
adviseurs minister, staatssecretaris en Bestuursraadleden)
Politiek-assistenten

De politiek-assistenten (PA’s) van de bewindspersonen ondersteunen bij  

de parlementaire contacten en de contacten met het maatschappelijk veld. 

Zij werken nauw samen met de adviseurs van de bewindspersonen.

Bestuursadviseurs

De adviseurs adviseren de politieke en ambtelijke top gevraagd en 

ongevraagd over inhoudelijke en politiek gevoelige kwesties. Voorts bieden 

zij ondersteuning bij de voorbereiding van diverse overleggen. Zij vormen  

de schakel tussen beleid, de Bestuursraad en de Bewindspersonen.

Verderop in dit hoofdstuk treft u het overzicht van de adviseurs aan en hun 

bereikbaarheidsgegevens. 

Adviseurs Bestuursraad

De adviseurs van het team algemeen adviseren en ondersteunen de BSR-

leden over de niet politiek-inhoudelijke zaken, zoals: bestuurskosten; 

Bestuursraad; de Ministerraad; De Raad voor Financiële en Economische 

Zaken, Infrastructuur en Landbouw (REZIL); De Commissie voor Financiële 

en Economische Zaken, Infrastructuur en Landbouw (CEZIL); het overleg 

van alle secretarissen-generaal (SGO) en de diverse onderraden. 

Tevens participeert dit in het WOB-regieteam; coördineert de algemene 

politieke beschouwingen (APB) van de Tweede en de Eerste Kamer; de 

begrotingsvoorbereiding- en behandeling; het jaarverslag van de IenW-

organisatie; de coördinatie Kamervragen voor het jaarverslag en de 

ontwerpbegroting van IenW en de Start- en Verantwoordingsdocument-

cyclus.

Coördinatie stukkenstroom en parlementaire zaken (SPZ)
De gehele stukkenstoom van IenW is volledig gedigitaliseerd en verloopt 

via het systeem Content Management. Alle medewerkers en de BSR-leden 

kunnen op deze wijze de stukken beoordelen en doorgeleiden.  

De Bewindspersonen en BSR-leden hebben een e-parafeerapp voor het 

afdoen van de stukken. 

Het team Stukkenstroom en Parlementaire Zaken (SPZ) coördineert niet 

alleen de route van alle IenW-stukken in Content Manager en Ibabs naar de 

bewindspersonen en de beide Kamers, maar regelt ook de coördinatie van  

de beantwoording van parlementaire vragen, verzoeken en bijvoorbeeld  

de begrotingsbehandeling binnen het ministerie.

SPZ vormt de verbindende schakel tussen de (beleids-)directies, de 

ondersteuners en de adviseurs v.w.b. de efficiënte en professionele 

doorgeleiding van alle digitale stukken en inkomende post. 

10. Directie Bestuursondersteuning
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10. Directie Bestuursondersteuning

Voorts verzorgt dit team de administratieve en voorbereidende 

ondersteuning van diverse overleggen, zoals de Bestuursraad en  

het Ochtenberaad. Ook onderhoudt het team de contacten met de Griffies 

van de Eerste en met Tweede Kamer voor de logistieke en agenda-technische 

parlementaire zaken. De inhoudelijke Kamercontacten verlopen via de PA’s. 

De parafenstructuur binnen IenW: 

Het FlexTeam

Dit team bestaat uit strategische adviseurs en verricht voornamelijk 

specifieke onderzoekwerkzaamheden en biedt in voorkomende gevallen 

(zoals bij strategische vraagstukken e.d.) ondersteuning bij de voorbereiding 

van adviezen aan de bewindspersonen en BSR.
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Managementteam DBO

10. Directie Bestuursondersteuning

Werkzaamheden & kerntaken
Brigitte Zonneveld is leidinggevende en als directeur eindverantwoordelijk 

voor de directie qua mensen, producten, diensten en financiën. Brigitte 

bekleedt voorts samen met de adviseurs een adviesrol richting de Bestuurs-

raadleden en neemt in die hoedanigheid ook deel aan de wekelijkse BSR-

vergaderingen.

De plaatsvervangend directeur is verantwoordelijk voor het management 

van de adviseurs van de ambtelijke top, het team secretaresses, de 

kamerbewaarders en catering en de directiesecretaris.

XXXXXXX is verantwoordelijk voor het management van het team 

Stukkenstroom en Parlementaire Zaken en blijft tevens adviseur op het 

gebied van KLM.

De directiesecretaris is belast met alle organisatorische, adviserende en 

financiële aspecten van het MT van DBO (PIOFACH).
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10. Directie Bestuursondersteuning

Kamerbewaarders en cateringmedewerkers DBO

Werkzaamheden & kerntaken
De kamerbewaarders zorgen ervoor dat de live-vergaderingen van de 

bewindspersonen en de ambtelijke top op het bestuursplein goed verlopen. 

Zij begeleiden het bezoek van de bewindspersonen, SG en plv. SG en 

bewaken de tijd.

Ook hebben zij de coördinatie van de vergaderzalen op de 11e verdieping.

Het team Catering verzorgt samen met de kamerbewaarders dat het de 

bewindspersonen en BSR-leden aan niets ontbreekt qua verzorging van de 

inwendige mens. Deze twee teams assisteren elkaar.
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11. Financiën en Integrale Bedrijfsvoering

Hoofddirecteur Financiën  
en Integrale Bedrijfsvoering, 
tevens plv secretaris-generaal

Hillie Beentjes 
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Organogram Financiën en Integrale Bedrijfsvoering

Directie Informatie  
en Exploitatie

Hoofddirecteur Financiën  
en Integrale Bedrijfsvoering, 

tevens plv secretaris-generaal: 
Hillie Beentjes 

Directiesecretariaat FIB
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11. Financiën en Integrale Bedrijfsvoering 

Hoofddirectie Financiën en Integrale Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoeringsdirecties vallen, buiten FEZ, 

onder de verantwoordelijkheid van de pSG, Hillie 

Beentjes. FEZ valt onder verantwoordelijkheid 

van de SG. Tussen de bedrijfsvoeringsdirecties 

wordt zoveel en zo goed mogelijk samengewerkt 

om het beste resultaat voor IenW te realiseren: 

Bedrijfsvoering is daarmee partner in het 

resultaat van IenW. 

Werkzaamheden & kerntaken
De bedrijfsvoering van IenW vervult een essentiële 

rol in het bereiken van de ambities en de doel-

stellingen van het ministerie. De politieke en 

Financiën en Integrale Bedrijfsvoering (FIB) is de gezamenlijke naam 

voor alle bedrijfsvoeringsdirecties van IenW. Onder FIB vallen de 

concerndirecties Bedrijfsvoering die een IenW-breed verantwoordelijke 

zijn voor het ontwikkelen, ontwerpen en implementeren van 

Bedrijfsvoeringsbeleid en -kaders. Ook valt onder FIB de directie 

Uitvoering, Decentraal Advies en Control die verantwoordelijk is voor 

de uitvoerende taken van de bedrijfsvoering voor de Bestuurskern van 

IenW en (deels) voor de agentschappen. 

maatschappelijke thematiek en dynamiek, zoals 

opgavegericht werken, snelle IT-ontwikkelingen en 

een transparante overheid, vragen flexibiliteit en 

wendbaarheid in de inzet van mensen, financiën 

en (IV-)middelen. Daarom staat de organisatie 

voor integraliteit in de bedrijfsvoering waarin de 

financiële-, HRM- en I-(CIO)-taken, organisatie-

inrichting en beveiligingstaken zijn samengebracht. 

FIB kent vijf organisatorische eenheden die in totaal 

uit ongeveer 450 fte bestaat. 

FIB heeft, als concernstaf voor de bedrijfsvoering 

van IenW, een regisserende, adviserende en 
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toetsende rol in het functioneren en presteren van IenW. FIB ondersteunt 

en adviseert het management op het gebied van financiën, organisatie, 

strategie en personeelsbeleid. De aandacht gaat vooral uit naar de relatie 

tussen te bereiken resultaten, in te zetten middelen en kosten.

Kerntaken van FIB zijn hierin:

•  Ontwikkelen, ontwerpen en implementeren van Bedrijfsvoeringsbeleid  

en -kaders;

•  Regisseren van proces en inhoud van de Concernsturings- en 

Begrotingscyclus;

•  Beleidscontrol door toetsing van en advisering over beleidsvoorstellen;

•  Advisering over de inrichting van en control op de bestuurlijke organisatie  

en de bedrijfsvoering;

•  Beheer en gebruik van systemen en (bijbehorende) werkprocessen.

Specifiek
Concerndirectie FEZ
De begrotingen van IenW bedragen samen grofweg € 8 mld. per jaar. De 

minister is volgens de comptabiliteitswet (eind)verantwoordelijk voor de 

rechtmatigheid, doelmatigheid en ordentelijkheid van het beleid dat aan 

deze begrotingen ten grondslag ligt en wordt hiervoor door de Algemene 

Rekenkamer gecontroleerd. Via het organisatie- en mandaatbesluit IenW is 

deze verantwoordelijkheid binnen IenW belegd bij de diverse hoofden van 

diensten. De directeur FEZ helpt de minister bij het invulling geven van haar/zijn 

eindverantwoordelijkheid door toe te zien op een rechtmatige, doelmatige en 

ordentelijke uitvoering van de begroting door de hoofden van diensten. Mocht 

de directeur FEZ een bezwaar hebben bij een voorstel afkomstig vanuit een 

dienst dan zal hij of zij dit kenbaar maken aan de minister.

FEZ zorgt voor en onderhoudt één resultaatgerichte concernsturing- en 

begrotingscyclus, adviseert de bewindspersonen, de ambtelijke leiding en 

het IenW-management bij budgettaire inpassingsproblemen en bewaakt 

de begrotingsuitvoering door de lijn. FEZ vervult daarnaast de algemeen 

economische adviesfunctie (rond bv. de Miljoenennota) en ondersteunt 

de beleidsontwikkeling en (politieke) besluitvorming door het toetsen van 

en adviseren over beleidsvoornemens van IenW-diensten met het oog op 

maatschappelijke kosten en baten, doelmatige en effectieve uitvoering 

vanuit een inhoudelijk onafhankelijke positie met eigen expertise. FEZ is ook 

verantwoordelijk voor het bedrijfsvoeringsbeleid, de bedrijfsvoeringskaders 

en de inrichting van de (tweedelijns) toezichtsagenda op de bedrijfsvoering.

Concerndirectie Informatievoorziening (CDIV)
CDIV is formeel begin 2021 opgericht na een kleine interne reorganisatie. 

Dit mede omdat IenW tot heeft doel gesteld zich te ontwikkelen tot een 

proactieve en innovatieve speler op het gebied van digitalisering. CDIV is 

verantwoordelijk voor de strategievorming, kaderstelling en control op het 

vlak van IV. Ook het toezicht op de integrale beveiliging van het departement 

wordt binnen CDIV uitgevoerd door de functie Beveiligingsambtenaar (BVA). 

CDIV stelt de organisatie in staat een leidende rol te vervullen op het vlak 

van digitalisering. Vanuit een nieuwe taakstelling van de CIO IenW, worden 

bewindslieden en de Bestuursraad in staat gesteld om de leiding te nemen 

bij die digitale transformatie van het ministerie en haar partners. Risico’s 

gepaard met digitalisering (zoals cybercrime) worden door CDIV verkleind en 

compliance (waaronder AVG) verbeterd. Kosten worden beheersbaar door 

uniformering en standaardisering. CDIV zorgt ervoor dat het departement 

meer in control komt van haar eigen beveiliging. De naam van CDIV wordt 

gewijzigd naar concerndirectie Informatiebeleid (CDIB).

 

11. Financiën en Integrale Bedrijfsvoering 
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Concerndirectie Mens en Organisatie (CDMO)
De focus van de concerndirecties ligt op advisering van de bewindslieden 

en SG-functie vanuit het concernbelang van IenW en de SG als ‘ambtelijk 

eindverantwoordelijk’. Enerzijds valt hieronder het in opdracht van de SG 

opstellen van IenW-brede HRM-kaders. Anderzijds behelst dit namens de SG 

de control op deze HRM-kaders. Daarbij is niet alleen inhoud maar vooral de 

relatie tussen de betrokken partijen een belangrijke dimensie. Alleen door 

investering in de relatie ontstaat een open sfeer voor bespreking van issues 

bij kaderstelling en control. Deze relationele dimensie is op ieder niveau (van 

bestuur tot medewerkers) even belangrijk. Binnen CDMO is er momenteel 

veel focus op de vijf thema’s uit het Strategisch Personeelsplan (SPP): i) 

Wendbaarheid en opgavegericht werken, ii) IV en data, iii) Leiderschap, iv) 

Arbeidsmarkt en werving en v) Hybride werken.

Bureau Eigenaarsadvisering (BEA)
Bureau Eigenaarsadvisering is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de 

secretaris-generaal in zijn rol als eigenaar van zelfstandige bestuursorganen 

(ZBO’s) en ProRail (voorgenomen ZBO). BEA adviseert de eigenaar (SG en pSG) 

van de ZBO’s met betrekking tot de sturing en verantwoording van de ZBO’s 

en de relatie tussen minister en ZBO’s. BEA is momenteel alleen gericht op de 

eigenaarsadvisering van de eigenaar voor de ZBO’s. De eigenaarsadvisering 

agentschappen valt momenteel nog onder de concerndirectie Financiën, 

maar deze twee taken worden in de nabije toekomst in een nieuw te vormen 

organisatieonderdeel samengevoegd. De precieze invulling hiervan wordt 

momenteel bezien. 

 
 

 
Directie Uitvoering en Decentraal Advies en Control (UDAC)
Onder verantwoordelijkheid van de pSG worden de uitvoerende taken 

van bedrijfsvoering voor de Bestuurskern van IenW en (deels) voor de 

agentschappen verricht door de directie Uitvoering en Decentraal Advies en 

Control (UDAC). Deze directie heeft tevens een sturende en/of regisserende 

rol richting de Rijksbrede SSO’s (concerndienstverleners) waarin de afgelopen 

jaren een aanzienlijk deel van de bedrijfsvoering is ondergebracht. UDAC 

bestaat uit drie directies die gespiegeld zijn aan de drie concerndirecties:

1.  Directie Financiën en Inkoop ondersteunt en adviseert op gedegen en 

proactieve wijze op het gebied van control, het financiële administratieve- 

en inkoopproces en borgt de rechtmatigheid ervan;

2.  Directie Informatie en Exploitatie is verantwoordelijk voor alle vormen  

van dienstverlening op ICT-gebied van gebruikersondersteuning en 

beheer via leveranciersmanagement en projectuitvoering tot en met 

(strategisch) advies;

3.  Directie Organisatie en Personeel adviseert en ondersteunt managers 

en medewerkers bij vragen op het gebied van inkomen en arbeids-

voorwaarden, organisatieontwikkeling, de ontwikkeling van teams en 

individuele medewerkers en de verduurzaming van IenW. De afdeling 

duurzaamheid en huisvesting draagt zorg voor de huisvesting en de 

facilitaire voorzieningen voor het verzorgingsgebied en zorgt voor 

verbinding, monitoring en verslaglegging van duurzaamheid in de 

bedrijfsvoering en uitvoering van IenW. Onder deze directie valt ook de 

afdeling die het personenvervoer uitvoert voor de bewindspersonen en 

ambtelijke top van IenW. Tot slot verzorgt het team communicatie het 

communicatieadvies over de bedrijfsvoering activiteiten van FIB.

11. Financiën en Integrale Bedrijfsvoering 
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12. Directie Communicatie

12. Directie Communicatie

Werkzaamheden & kerntaken
Voor vertrouwen en draagvlak is effectieve en 

betrouwbare communicatie onmisbaar. Als partner 

van beleid en uitvoering werkt DCO in het hart van 

de organisatie. Onze ambitie is begrijpelijk beleid 

te maken in plaats van beleid begrijpelijk. Daarbij 

verbinden we binnen- en buitenwereld, evenals 

de korte en lange termijn en spelen we in op de 

dagelijkse actualiteit. 

DCO werkt nauw samen met de politieke 

en ambtelijke top. Samen bepalen we de 

communicatieve prioriteiten: extern, intern én 

corporate. Deze vormen de basis voor ons werk. 

Daarbij staat openheid voorop en blijven we 

in verbinding met andere departementen en 

maatschappelijke thema’s. 

De directie Communicatie (DCO) ondersteunt via communicatie de 

totstandkoming van helder en gedragen IenW-beleid. We halen de buiten-

wereld binnen en stimuleren de binnenwereld naar buiten te gaan. 

Bij DCO werken 65 communicatieprofessionals. 

We kennen de disciplines: communicatieadvies, 

woordvoering, onderzoek en analyse, beeld, 

online advies, social media-advies, webcare en 

maatschappelijke correspondentie, monitoring, 

protocol en externe optredens, intranetredactie, 

corporate communicatie, speech schrijven.

Sinds maart 2020 werken we vanwege corona 

bijna permanent met een crisisteam. We 

zorgen voor duidelijke communicatie over de 

maatregelen die IenW neemt om corona onder 

controle te krijgen. Denk aan verplichte testen 

voor reizigers, maar ook aan afspraken met 

OV-partijen zodat mensen die moeten reizen, 

kunnen reizen. Daarbij werken we intensief samen 

met partners in de samenleving (OV-bedrijven, 

gemeenten etc.). 



101

Sinds IenW’ers thuiswerken heeft ook de interne communicatie een boost 

gekregen. Zo organiseert DCO corporate webinars voor de hele IenW-

familie (bv. kennismaking nieuwe bewindslieden) en zorgen we voor een 

tweewekelijks bericht van de SG aan alle IenW’ers.

Werkwijze en contact met bewindslieden
C-teams

DCO ondersteunt de bewindslieden ieder met een eigen communicatieteam. 

In deze teams zijn alle betrokken DCO-disciplines vertegenwoordigd. Onder 

leiding van een coördinator en een MT-lid werken de teams planmatig aan 

het profiel en de prioriteiten van de bewindspersonen en het departement. 

Bewindspersonen hebben elke twee weken een overleg met een afvaardiging 

van het team. 

Een derde C-team is er voor de corporate communicatie, de communicatie 

(intern en extern) van het ministerie als organisatie en voor de communi-

catieve ondersteuning van de secretaris-generaal. Daarnaast formeren we 

multidisciplinaire teams rond grote projecten, zoals corona, Prinsjesdag of  

de kabinetswissel. 

Woordvoering 

De woordvoerders acteren op de actualiteit, adviseren bewindspersonen 

over publiciteit (optredens, interviews en reacties voor pers), doen woord-

voering richting media en geven strategisch advies op actuele en beeldbe-

palende onderwerpen. De woordvoerders van de bewindspersonen staan in 

nauw contact met de persvoorlichters van andere IenW-onderdelen en uit-

voeringsorganisaties, zoals Rijkswaterstaat, de ILT en het KNMI. Daarnaast 

heeft DCO een crisiscoördinator. Bij grote crises werken alle disciplines van 

DCO nauw samen. 

12. Directie Communicatie

Protocol & Externe Optredens

De adviseurs van protocol verzorgen de advisering, voorbereiding en  

begeleiding bij nationale en internationale externe optredens. Ze initiëren 

werkbezoeken, beoordelen uitnodigingen op basis van de prioriteiten en  

stellen programma’s voor evenementen samen. Belangrijk hierbij is een juiste 

balans in prioriteiten en een evenredige landelijke dekking.

Speeches en redactie 

De speechschrijvers verzorgen alle speeches en spreekpunten voor openbare 

optredens, videoboodschappen, voorwoorden en andere op naam van 

bewindslieden geschreven teksten, met uitzondering van Kamerbrieven. 

Voor beeldbepalende spreekmomenten hebben bewindspersoon en speech-

schrijver vooraf een gesprek. Ook is de speechschrijver soms aanwezig bij 

vergaderingen met de bewindspersoon. 

De redactie verzorgt de nieuwsvoorziening binnen IenW over zowel intern als 

extern nieuws: IenW-onderwerpen, HRM- en ICT-zaken, versterking sociale 

cohesie en ondersteuning bedrijfsvoering. De redacteurs gebruiken daarvoor 

intranet (zowel tekst als beeld en geluid), (digitale) magazines en narrowcasting.

Communicatieadvies en Onderzoek & Analyse

In de dagelijkse hectiek is het soms oppassen dat ‘regeren’ niet ‘reageren’ 

wordt. We hebben ook eigen verhalen te vertellen. Daarvoor zijn de commu-

nicatieadviseurs verantwoordelijk. Zij adviseren hoe we onze prioriteiten het 

beste over het voetlicht krijgen. Dat doen ze in nauwe samenwerking met 

hun collega’s binnen DCO en hun beleidscollega’s. 

Ook zijn de communicatieadviseurs verantwoordelijk voor publieks-

communicatie. Dan gaat het bijvoorbeeld om de informatievoorziening via 

websites als Rijksoverheid.nl en via gedragscampagnes als MONO, BOB  
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en vuurwerk. DCO faciliteert IenW daarnaast in beeldcommunicatie en  

vormgeving (foto’s, video’s, infographics) en bewaakt de Rijkshuisstijl.

DCO haalt de buitenwereld binnen. Dat doen we onder meer met behulp van 

media-analyses en publieksonderzoek. Daarnaast ontwikkelen en benutten 

we gedragskennis en -onderzoek. Weten is immers nog geen doen. Naast 

ratio spelen emotie en onbewuste patronen een grote rol. Met deze kennis 

maken we onze communicatie effectiever. 

Newsroom

De Newsroom van DCO is de schakel tussen de buitenwereld en het 

ministerie. Monitoring houdt doorlopend in de gaten wat er rondgaat over 

IenW-onderwerpen: zowel online als print, radio en televisie. De adviseurs 

leveren continu overzichten en omgevingsbeelden, zodat IenW snel kan 

reageren en weet wat er leeft.

12. Directie Communicatie

Bij maatschappelijke correspondentie/webcare komen alle publieksvragen 

binnen. Elke vraagsteller krijgt antwoord, in overleg met de beleidsafdelingen 

en/of woordvoering. Komen er veel vragen binnen over hetzelfde onderwerp, 

dan volgt een intern signaal of externe actie.

De online en social media adviseurs brengen de boodschap van IenW  

online. Via social media, maar ook via websites en  Rijksoverheid.nl en  

 Government.nl (Engelstalig kanaal). Zij adviseren de bewindspersonen  

over social media. Team online vormt daarnaast de schakel naar het 

corporate intranet.

https://www.rijksoverheid.nl/
https://www.government.nl/
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13. Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ)

Werkzaamheden & kerntaken
HBJZ is een specialistische dienst binnen de bestuurs-

kern van het ministerie en heeft tot taak de kwaliteit 

van het juridisch handelen en besturen van het 

ministerie vorm te geven en te bewaken.

Op het gebied van juridische kwaliteitszorg werkt 

HBJZ samen met de bestuurlijk-juridische afdelingen/

diensten van onder meer Rijkswaterstaat en de 

Inspectie Leefomgeving en Transport.

Met recht verbindend: de hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische 

Zaken (HBJZ) levert toonaangevende juridische kwaliteit en produceert 

resultaatgericht. HBJZ signaleert ontwikkelingen in bijvoorbeeld de 

rechtspraak en verbindt thema’s. HBJZ draagt er aan bij dat het ministerie 

behoorlijk bestuurt en rechtstatelijk handelt.

Beleid wordt in belangrijke mate gerealiseerd door 

middel van juridische instrumenten. HBJZ levert 

dit instrumentarium. 

 

Het gaat om vijf kernproducten:

1.  Wet- en regelgeving;

2.  Overeenkomsten/convenanten;

3.  (Onderbouwing van) besluiten;

4.  Bestuurlijk-juridische advisering;

5.  Het begeleiden van geschillen.
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13. Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Werkveld & stakeholders 
Kwaliteit regelgeving 
Samen met de beleidsDG’s/directies werkt HBJZ aan het uitvoeren van het 

regeerakkoord, het uitvoeren van Europese en internationale verplichtingen 

en het moderniseren van de IenW-regelgeving. 

Jaarlijks wordt in nauw overleg met de beleidsDG’s bepaald om welke 

onderwerpen het concreet gaat, waarbij onvoorziene prioriteiten vanzelf-

sprekend in goed overleg gedurende het jaar worden ingepast. 

Hierbij worden het nut, de noodzaak en de gevolgen van het voorgenomen 

beleid beoordeeld in relatie tot het gekozen juridische instrument. Ook 

wordt bezien hoe de regelgeving van het ministerie verder gestroomlijnd, 

geïnnoveerd/gemoderniseerd en waar mogelijk verminderd kan worden. 

Bijna de helft van de regelgeving van IenW vloeit voort uit Europese 

wetgeving of andere internationale verplichtingen. Tijdige implementatie  

van EU- en internationale verplichtingen is topprioriteit. Termijnen zijn vaak 

krap en het voorkomen van sancties op termijnoverschrijding is belangrijk.

Bestuurlijk-juridische advisering
De uitdaging voor HBJZ is het gebruik maken van de kansen die het  

recht biedt en tegelijk de juridische risico’s te beheersen.

Bij bestuurlijk-juridische advisering gaat het naast de concrete beleids-

dossiers tevens om de meer overkoepelende zaken, zoals het aandeel 

dat IenW levert in goed openbaar bestuur (good governance) door de 

Rijksoverheid.

HBJZ adviseert over alle bestuurlijk-juridische aspecten van de beleids-

terreinen van IenW. Het gaat daarbij onder andere om verkeers- en 

vervoerrecht, de aanleg en het beheer van infrastructuur, milieurecht,  

fysieke leefomgeving, luchtvaart-, scheepvaart-, zee- en waterrecht.  

HBJZ beschikt ook over specialisten op het terrein van algemeen 

bestuursrecht, openbaarheid van bestuur, privaatrecht en Europees en 

internationaal recht.

De ervaring leert dat het tijdig betrekken van de bestuurlijk-juridische 

aspecten bij de beleidsvoorbereiding essentieel is voor de vlotte 

totstandkoming en uitvoerbaarheid van het beleid.

Openbaarheid en transparantie
De eindverantwoordelijkheid voor de behandeling van verzoeken op grond 

van de Wet openbaarheid van bestuur ligt binnen IenW bij de beleidsDG’s/

directie. HBJZ beschikt over een specialistisch team (Wob-unit) dat de 

afhandeling van die verzoeken begeleidt, faciliteert en ondersteunt. 
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14. Directie Participatie

Werkzaamheden & kerntaken
Wij dragen bij aan oplossingen voor de complexe 

maatschappelijke vraagstukken op het terrein van 

infrastructuur, milieu en waterstaat, door het leren 

op het gebied van participatie te bevorderen. Dat 

betekent: participatie zodanig in het hart van IenW en 

de samenleving krijgen, dat beleid, besluitvorming en 

uitvoering verbeteren. Dàt is onze opgave. Wij maken 

ons sterk voor het betrekken van ‘unusual suspects’ 

en groepen waarvan de stem niet of nauwelijks 

gehoord wordt.

De directie heeft vier kerntaken: 

1. Participatieadvies; 

2. Zienswijzenprocedures en internetconsultaties;

3.  Landelijk Overleg Consumentenbelangen 

Openbaar Vervoer (Locov);

4. Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is uniek met een 

aparte directie Participatie (DP), die fungeert als advies- en kenniscentrum 

voor de inzet van participatie.

Participatieadvies
De Directie Participatie adviseert de interne 

IenW-organisatie over en ondersteunt haar 

bij participatieprocessen en interactie met 

de samenleving ter verbetering van plannen 

en besluiten. De adviezen worden op maat 

gemaakt en zijn gebaseerd op verschillende 

expertisegebieden, verzameld en ontsloten via  

  het Kennisknooppunt Participatie. 

Zienswijzenprocedures en 
internetconsultaties
De directie begeleidt en verzorgt het overgrote 

deel van de IenW-zienswijzenprocedures 

(inspraak), o.a. van wegen- en waterprojecten. 

Het gaat om gemiddeld 60 procedures per jaar. 

We werken daarbij voortdurend aan de verdere 

verbetering van de procedures, de communicatie 

over en de benutting van de zienswijzen. 

De directie verzorgt (in samenwerking met beleid 

14. Directie Participatie

https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/default.aspx
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en HBJZ) voor IenW alle (op grond van kabinetsbeleid verplichte) openbare 

internetconsultaties bij het opstellen en wijzigen van concept wet- en regel-

geving en concept beleidsdocumenten. Opgedane kennis over eerdere 

internetconsultaties gebruiken we om de procedure en werkwijze verder te 

optimaliseren. Het ministerie heeft gemiddeld 40 internetconsultaties per 

jaar. U wordt als bewindspersoon altijd via een nota om akkoord gevraagd 

over het online gaan van een internetconsultatie.

Landelijke Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer 
(Locov)
De directie huisvest ook het secretariaat van het Locov, dat bij besluit van 

13 oktober 1999 is ingesteld door de toenmalige minister van Verkeer 

en Waterstaat. Het Locov wordt voorgezeten door een onafhankelijk 

voorzitter. Deze functie wordt op dit moment vervuld door Paulus Jansen. 

In het Locov vindt informatieuitwisseling, overleg en advies plaats tussen 

zeven consumentenorganisaties enerzijds en het ministerie van IenW, 

NS en Prorail anderzijds. Onderwerp van bespreking en advisering is 

het openbaar vervoer per trein over het hoofdrailnet. De consumenten-

organisaties behartigen in het Locov de belangen van de reiziger. Jaarlijks 

geven de consumentenorganisaties circa 20 formele adviezen aan IenW, 

NS en/of ProRail. 
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Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL)
Het OFL is een onafhankelijk platform dat rijksoverheid en samenleving 

bijeenbrengt om samen te werken aan oplossingen voor complexe 

vraagstukken rond de inrichting en governance van de fysieke leefomgeving.

• Het overlegorgaan is vastgelegd in de Wet overleg infrastructuur en milieu.

•  De onafhankelijkheid wordt gewaarborgd door onafhankelijke voorzitters. 

Per 1-12-2020 zijn dit Wobine Buijs, Johan Remkes, Marleen Stikker,  

Johan van de Gronden, Jeroen de Haas en tijdelijk ook Sybilla Dekker.  

De voorzitter creëert, ondersteund door een OFL-secretaris, een neutrale 

setting waarin alle deelnemers een gelijkwaardige positie hebben. 

•  Het OFL kent wettelijk benoemde leden, die in de Wet door de minister 

zijn benoemd als lid van het overlegorgaan. Het gaat om circa 50 

organisaties, veelal belangenbehartigers, koepelorganisaties en grote 

bedrijven op het gebied van verkeer, vervoer, natuur en water.

•  Daarnaast hebben verschillende belangenorganisaties en organisaties die 

actief of betrokken zijn bij de fysieke leefomgeving zich aangesloten bij 

het overlegplatform als OFL-deelnemer. Deelnemers van het OFL kunnen 

invloed uitoefenen op rijksbeleid dat gaat over de fysieke leefomgeving.  

Zij kunnen bijvoorbeeld de overheid adviseren over complexe vraag-

stukken, met de overheid samenwerken aan verschillende activiteiten, 

of onderwerpen aandragen waarvan zij vinden dat deze meer verdieping 

nodig heeft.

Het OFL stelt jaarlijks een werkprogramma op met onderwerpen die 

zijn aangedragen door partijen uit de rijksoverheid en samenleving. Het 

werkprogramma omvat het hele domein van fysieke leefomgeving, met 

onderwerpen als energie, klimaat, landbouw, waterveiligheid, en de 

benutting van schaarse ruimte in en om Nederland. Daarnaast spelen 

participatie en het leren over governance een belangrijke rol in de 

programmering.
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Werkzaamheden en kerntaken
De directie ASA ondersteunt de beleids-

directoraten-generaal met het bepalen van de 

strategische lange termijnvisie, en het bevorderen 

van de samenhang met andere beleidsdossiers 

binnen IenW en daarbuiten. Daarnaast zorgt de 

directie ASA via structurele werkwijzen, bijeen-

komsten en vernieuwende werkvormen voor 

samenhang en gezamenlijke programmering van 

kennis en innovatie. De directie ASA heeft als 

taak toe te zien op de integraliteit en consistentie 

van het (lange termijn-) beleid van IenW. De 

directie ASA adviseert direct aan bestuursraad en 

bewindspersonen.

De directie Algemeen Strategisch Advies (ASA) bevordert vanuit 

haar centrale positie het strategisch vermogen van de organisatie, 

stimuleert, adviseert en daagt de beleidsverantwoordelijken uit. 

De beleidsdirectoraten-generaal zijn hoofdverantwoordelijk voor 

het beleid en de strategie-, kennis- en innovatieopgaven in hun 

beleidsdomein. 

De directie is …

•  Van de lange lijn en essentialia. Zij stelt hiertoe 

een strategische agenda voor het ministerie op. 

•  Is namens IenW leidend op een aantal strate-

gische beleidsdomein-overstijgende trajecten, 

zoals bijvoorbeeld de Kabinets formatie, de 

Strategische Kennis en Innovatie agenda (SKIA) 

en het Nationaal Groeifonds, en verbindt 

onderdelen van IenW met partijen buiten 

IenW, waaronder de Planbureaus en macro-

economische A-directies.

•  Levert maatwerk vanuit een eigenstandige 

gezaghebbende positie. 

•  Bevordert de integraliteit en de consistentie van 

IenW-visies en werkt daarbij kaderstellend en 

sturend. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het 

15. Directie Algemeen Strategisch Advies 

15. Directie Algemeen Strategisch Advies 
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hanteren van uniforme principes, zoals brede welvaart, en de balans  

tussen bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. 

• Bevordert de samenwerking tussen de dienstonderdelen.

•  Verbindt eigenstandige projecten, die meer in de verkennende fase  

liggen en een centraler karakter hebben, met de (verander)opgave van  

het ministerie. 

•  Vertegenwoordigt het ministerie interdepartementaal. 

•  Kan de ambtelijke en bestuurlijke top ondersteunen in bijvoorbeeld de 

Commissie voor Financiële en Economische Zaken, Infrastructuur en 

Landbouw (CFEZIL) en RFEZIL.

•  Verkent en monitort (internationale) ontwikkelingen op het domein van 

IenW, haalt kennis naar binnen, en plaatst belangrijke onderwerpen op de 

agenda van de ambtelijke en bestuurlijk top van IenW. De directie brengt 

strategische beleidsonderwerpen verder. 

•  Geeft waar nodig een kritisch tegengeluid.

•   Gericht op middellange en lange termijn advisering voor het gehele 

departement, gebaseerd op opgaven in de maatschappij en ontwikkelingen 

op gebied van economie, kennis en innovatie. 

•  Voor een stevige positie van IenW op de Haagse vierkante kilometer en 

is op niveau gesprekspartner voor het voor IenW relevante economische 

beleidsdebat binnen en buiten Den Haag.

Werkzaamheden op hoofdlijnen
Strategisch lange termijn beleid, waarbij gedacht kan worden aan:

•   Strategische sturing op basis van een samenhangende inhoudelijke 

integrale basis voor beleid. Concrete samenwerking van ASA, DBO en FEZ 

met de beleidsdirecties.

•  Strategische advisering in grote beleidstrajecten: o.a. Mobiliteitsvisie en 

Nationaal Milieubeleidsplan. 

•  Brede welvaart: uitwerking en integratie in beleid.

 

Kennis- en innovatiefunctie (doorontwikkeling)

•  Strategisch kennis en innovatie programma.

•  Missiegedreven innovatiebeleid (concretisering, vertaling en toepassing).

•  TO2 afsprakenkader.

•  Innovatie Expo.

Netwerken en coördinatie

•  Stimuleren en ontwikkelen netwerken: verbinden bestaande netwerken 

(vermindering van drukte en optimalisatie van de samenwerkingen die 

reeds opgezet zijn) en ontwikkeling nieuwe netwerken waar zinvol.

•  Coördinatie van vraagsturing met betrekking tot planbureaus, Rli, WRR en 

SER, en doorvertaling producten naar beleid, uitvoering en inspectie.

•  Coördinatie samenwerking universiteiten, en doorvertaling producten naar 

beleid, uitvoering en inspectie.

Algemene economie

•  IBO publieke investeringen.

Behavioural Insight Team (BIT-IenW gedragsteam) 

Het BIT-IenW gedragsteam is ‘opgehangen’ bij KIS en richt haar activiteiten 

op het vergroten van de bekendheid met het belang van gedragskennis in 

Beleid, Uitvoering en Toezicht en de daadwerkelijk benutting van casus-

specifieke gedragsinzichten in Beleid.

15. Directie Algemeen Strategisch Advies 
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Werkveld & stakeholders
Ons werk is om DG-overstijgend intern te verbinden maar zeker ook 

met de buitenwereld. Rijksbreed werken we veel samen met de directies 

van andere departementen die zich met strategie, kennis, innovatie en 

gedragsaspecten bij beleid bezighouden, met name bij EZK, BZK, VenJ, 

LNV, OCW en Defensie.  

 

Belangrijke externe stakeholders zijn:

•  Rijksbreed is er een Rijksstrategieberaad met strategen van (bijna)  

alle departementen.

•  Directies die zich bezig houden met strategie, kennis en innovatie  

van andere departementen

•  Rijkskennisinstellingen (zoals KiM, KNMI en RIVM)

•  TO2 instituten (TNO, Deltares, MARIN, WUR, ECN, NLR) 

•  Planbureaus (PBL, CPB, SCP) en Adviesraden (RLi, AWTI)

•  Universiteiten

•  Innoverende bedrijven, innovatiepartners van EZK, BZKLNV, BZ, 

topsectoren Water en Logistiek, missieteams voor de missies van CE, 

duurzame mobiliteit en Water in het missiegedreven topsectoren en 

innovatiebeleid

•  Rijksbreed ontwikkelt de Rijks Innovatie Community (RIC) zich tot een 

platform voor innoveren voor de Rijksdienst

15. Directie Algemeen Strategisch Advies 
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16. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Werkzaamheden & kerntaken
Missie en visie
Met hoogwaardige kennis en technologie plus een 

uitgebreid meetnetwerk biedt het KNMI producten 

en diensten die bijdragen aan de veiligheid, bereik-

baarheid, leefbaarheid en welvaart van Nederland 

(zie ook  Zie ook KNMI-strategie 2020-2025).

Het KNMI levert meteorologische en seismolo-

gische producten en diensten aan diverse over-

heidsorganisaties, ter ondersteuning van hun 

publieke taken en verantwoordelijkheden op het 

gebied van openbare orde en veiligheid. Deze 

producten en diensten zijn op wetenschappelijke 

kennis gebaseerd. De zorgtaken van de minister 

op dit gebied -zoals belegd bij het KNMI – zijn op 

hoofdlijnen vastgelegd in de Wet taken meteoro-

logie en seismologie (Wtms), die op 1 januari 2016 

in werking is getreden. In 2021 wordt de Wtms 

geëvalueerd. 

Het KNMI laat met regelmaat (en vanaf 2021 jaar-

lijks) een imago-onderzoek uitvoeren om inzicht te 

hebben in wat het algemene publiek van het KNMI 

vindt en of mensen hun gedrag aanpassen, naar 

aanleiding van informatie en waarschuwingen van 

het KNMI. Dat geeft tevens inzicht in de doeltref-

fendheid van het KNMI. Imago-onderzoeken tot 

dusver laten zien dat het KNMI goed bekend is en 

wordt gezien als betrouwbaar in haar berichtgeving 

en waarschuwingen. De bekendheid van het KNMI 

als klimaatinstituut groeit. 

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) is een 

kennis gestuurd agentschap van het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat c.q. een publieke kennisorganisatie of rijkskennisinstelling. 

Het KNMI adviseert en waarschuwt de samen-leving om risico’s op het 

gebied van weer, klimaat en seismologie terug te dringen en schade en 

letsel te beperken. 

https://cdn.knmi.nl/system/readmore_links/files/000/000/198/original/KNMI_strategie_2025.pdf?1599125132
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Operationele dienstverlening 24/7
De hoogwaardige kennis en data op het gebied van weer, klimaat en seis-

mologie maakt het KNMI 24/7 operationeel beschikbaar. Op het gebied van 

weer voorziet het KNMI het algemeen publiek, de Rijks overheid, de lucht- 

en de scheepvaart van weerinformatie met de nadruk op waarschuwingen. 

Bijvoorbeeld voor windstoten, onweer, gladheid, mist of sneeuw, die 

kan leiden tot overlast, schade of letsel. Het KNMI geeft dit aan volgens 

een internationale code, met geel, oranje en rood. Door de toename van 

extreem weer worden de weerwaarschuwingen steeds urgenter. 

Verzamelen van geofysische data
Het KNMI heeft als agentschap van het ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat de unieke taak om informatie over de atmosfeer en de 

ondergrond te verzamelen en dit door te vertalen naar risico’s voor 

de samenleving. Deze kennis wordt continu verbeterd en verdiept in 

samenwerking met onderzoeksinstituten, universiteiten en bedrijfsleven. 

Het KNMI beschikt hierdoor over zeer veel open data die per dag meer dan 

100.000 keer geraadpleegd worden.

Meetnetwerk
Het KNMI heeft een uitgebreid meetnetwerk dat de basis vormt voor de vele 

producten, diensten en onderzoek van het kennisinstituut. Meetstations 

verspreid over Nederland, neerslagradars, neerslagwaarnemers, boeien 

op zee en instrumenten in vliegtuigen, aan de weerballon en op satellieten 

zorgen voor constante datastroom aan meteorologische waarnemingen. 

Seismologische meetinstrumenten monitoren bodembewegingen in 

Nederland (alsmede de vulkanen in Caribisch Nederland) en helpen de 

luchtkwaliteit, de ozonlaag, aardbevingen, bijvoorbeeld als gevolg van 

de gaswinning, gevaarlijk weer en vulkanen nauwlettend te volgen. Deze 

data worden gebruikt voor het berekenen van korte- en middellange 

termijnverwachtingen aan de hand van weermodellen, klimaatmodellen 

en risicoanalyses. Vanaf 2023 wordt de dagelijkse weersverwachting 

gezamenlijk met Ierland, Denemarken en IJsland op een supercomputer 

(HPC) in Reykjavik berekend.

Wetenschappelijk onderzoek
Het KNMI verricht onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek op het 

gebied van weer, klimaat, seismologie, luchtkwaliteit en daarmee verwante 

geofysische onderwerpen. Veelal in samenwerking met universiteiten en 

onderzoeksinstituten, zowel nationaal als internationaal. Dit onderzoek 

draagt bij aan de continue verbeteringen van de waarschuwingen, scenario’s 

en andere informatie waarmee de gevaren voor de samenleving verminderd 

worden. Voor geavanceerd onderzoek is internationale samenwerking 

essentieel. 

Internationale vertegenwoordiging
Internationale samenwerking in de wereld van meteorologie, seismologie, 

klimaatonderzoek en luchtkwaliteit is essentieel, omdat daarmee een hoger 

niveau van dienstverlening tegen lagere kosten gerealiseerd kan worden. Het 

KNMI is namens Nederland vertegenwoordiger bij circa twintig internationale 

organisaties met in totaal meer dan 80 overlegorganen waaraan KNMI’ers 

deelnemen, waaronder ook intergouvernementele overleggen zoals IPCC, 

WMO, EUMETSAT, ECMWF en ESA. Voor de verificatie van het internationaal 

kernstopverdrag analyseert het KNMI als Nationaal Data Centrum de 

meetgegevens van het International Monitoring System en adviseert in die 

rol het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

16. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
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Werkveld & stakeholders
Maatschappelijke meerwaarde
Om inzichtelijk te maken op welke wijze de diensten en producten  

van het KNMI bijdragen aan de samenleving, is onderstaande  

afbeelding gemaakt. Het geeft een globaal beeld van de omvang  

van de verschillende inkomstenbronnen. Tegelijk geeft het een beeld  

van de toepassingsgebieden. 

Productgroepen
De producten en diensten 

van het KNMI zijn ingedeeld 

zogenaamde productgroepen 

(zie ook  KNMI Jaaroverzicht 

2020). Deze worden hieronder 

kort beschreven.

Weer
Deze productgroep levert 

producten en diensten 

die bijdragen aan de 

dagelijkse veiligheid van 

de Nederlandse burgers, 

bedrijven en organisaties. Het 

Watermanagementcentrum 

Nederland, Luchthaven 

Schiphol, Defensie, productie-

platforms op de Noordzee en 

de Rotterdamse haven kunnen 

hun werk niet doen zonder de 

diensten van deze productgroep.

Klimaatverandering
De productgroep Klimaatverandering verzamelt en genereert data, kennis 

en informatie over klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Deze kennis 

is voor Nederland en Europa van groot belang maar ook mondiaal is deze 

kennis relevant. Deze kennis en informatie wordt periodiek vastgelegd in 

klimaatscenario’s en de Nederlandse Klimaatatlas. Ook draagt dit werk bij 

aan het IPCC en daarmee aan de internationale klimaatmonitoring. 

 

16. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
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116

Seismologie en Akoestiek
KNMI monitort het voorkomen van aardbevingen en andere geofysische 

verschijnselen in Nederland. Naast de natuurlijke aardbevingen worden de 

geïnduceerde aardbevingen in Groningen 24/7 gevolgd, alsmede eventuele 

vulkaanuitbarstingen en tsunami’s in Caribisch Nederland. Momenteel 

worden de voorbereidingen getroffen het meetnetwerk uit te breiden met 

het oog op de ontwikkeling van geothermie in Nederland. In verband met 

het seismisch meetnetwerk van het KNMI in Groningen, wordt het KNMI 

betrokken bij de Parlementaire Enquete Gaswinning Groningen. De rollen en 

verantwoordelijkheden hieromtrent zijn in maart 2021 door de minister van 

EZK aan de kamer gezonden.

Ontwikkeling KNMI
Ontwikkelen van een Early Warning Centre
Vanwege het veranderende klimaat zal extreem weer steeds vaker 

voorkomen. Om de daarmee samenhangende risico’s te beperken 

ontwikkelt het KNMI een Early Warning Center (EWC). Een ontwikkeling 

die ook in andere landen gaande is en die door de World Meteorological 

Organization (WMO) wordt aangemoedigd. Hiermee kan het KNMI zijn 

internationale toppositie handhaven. Dat vraagt om gerichte investeringen 

in hoogwaardige kennis, apparatuur en opleidingen ten behoeve van goed 

gekwalificeerd personeel. Het doel van het EWC is het voorkomen van 

slachtoffers, het verminderen van materiele schade en de daaraan verbonden 

gezondheidsrisico’s en economische schade. Dit geldt voor de korte en de 

lange termijn. 

Climate adaptation, Green Deal
In het kader van de Green Deal van de Europese Commissie werkt het KNMI 

onder meer aan onderzoek naar zeespiegelstijging en zoekt het KNMI 

aansluiting de ontwikkeling van een Digital Twin (modelsimulatie van de 

gehele leefomgeving – ondergrond, land, water en zee – om tot betere 

besluit ondersteunende systemen te komen). Met KNMI Global draagt KNMI 

bij aan de ontwikkeling van klimaatbeleid in zich ontwikkelende landen. 

Meer over deze en andere ontwikkelingen en ambities zijn te lezen in het de 

position paper: 

   met het KNMI naar het nieuwe normaal. 

16. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

https://cdn.knmi.nl/system/downloads/files/000/000/058/original/KNMI_position_paper_met_het_KNMI_naar_het_nieuwe_normaal.pdf?1616168860


117

17. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

17. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Werkzaamheden/kerntaken
Wat doet het KiM?
Het KiM zorgt voor een stevig kennis fundament 

van het mobiliteitsbeleid van het ministerie van 

IenW. We leveren kennis aan de beleidsdirecties 

door:

•  Eigen onderzoek en het verzamelen van elders 

ontwikkelde kennis;

•   Kennis-aan-tafel;

•   Signaleren binnen IenW.

Onderzoek
Het KiM voert onderzoeksprojecten uit. Die leiden 

altijd tot openbare publicaties. We publiceren de 

resultaten uiterlijk drie maanden na afronding  

van een onderzoek, tenzij een onderzoek deel uit-

maakt van een grote beleids nota. Dan publiceren 

we de relevante onderzoeksrapporten tegelijk met 

de nota en worden deze als bijlagen van de nota 

aan de Tweede Kamer gestuurd.

Bij het KiM werken circa 30 mensen. Dit zijn voornamelijk onderzoekers, 

uit uiteenlopende wetenschappelijke disciplines. 

Kennis-aan-tafel
Met Kennis-aan-tafel zorgen we voor het 

inbrengen van parate kennis bij beleid: 

•  we voeren gesprekken en geven presentaties;

•  we geven antwoord op kennisvragen die op 

korte termijn beantwoord moeten worden;

•  we maken het (inter)nationale kennisnetwerk 

toegankelijk voor IenW door aan te geven bij 

welke partij welke kennis beschikbaar is;

•  we ondersteunen de beleidsdirecties van IenW 

bij het formuleren van onderzoeksvragen;

•  we adviseren beleidsdirecties over hoe en aan 

wie onderzoek kan worden uitbesteed, nemen 

deel aan de begeleiding van dat onderzoek en 

dragen bij aan de kwaliteitsborging;

•  we adviseren over de invulling van onderzoeks-

programma’s van externe kennisinstituten. 
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Signaleren
We brengen actuele beleidsmatige en wetenschappelijke ontwikkelingen of 

een rapport van een andere partij onder de aandacht van de beleidsmakers. 

Dit doen we met een notitie, een telefoontje, tijdens een overleg of met een 

presentatie.

17. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | KiM

Kerncijfers
Mobiliteit 2020

Drie voorbeelden van de resultaten van KiM-onderzoek:

 Kerncijfers Mobiliteit

https://www.kimnet.nl/mobiliteitsbeeld/publicaties/rapporten/2020/10/28/kerncijfers-mobiliteit-2020


119

Over welke kennis beschikt het KiM?
Om duidelijk te maken welke kennis het KiM in huis heeft, werken we 

met 3 kennislijnen. In een kennislijn bundelen we alle activiteiten, zoals 

onderzoek, Kennis-aan-tafel en losse vragen, rondom een onderwerp.

Kennislijn A: Mobiliteit en bereikbaarheid (Arjen ’t Hoen)

Deze kennislijn richt zich op het mobiliteitsgedrag en het mobiliteitssysteem:

•  we analyseren de wisselwerking tussen modaliteiten en betrekken daarbij 

trends en innovaties. 

•  we kijken terug om de ontwikkelingen in mobiliteit en bereikbaarheid 

te verklaren; dit aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen en 

ingevoerde beleidsmaatregelen; 

•  we blikken vooruit door verkenningen voor de middellange en lange 

termijn op te stellen en door effecten op mobiliteit en bereikbaarheid 

van specifieke beleidsopties te schatten; hierbij houden we rekening met 

gedragskenmerken van verschillende groepen met een verschillend(e) 

reismotief, inkomen, woon- en werklocatie enzovoort. Hiermee wordt 

duidelijk of beleidsinstrumenten voor bepaalde groepen effectief zijn of niet.

 

Voor de analyses verzamelt en beheert het KiM zelf data (bijvoorbeeld 

via het  Mobiliteitspanel Nederland) en denkt het KiM mee met de 

vernieuwing van dataverzameling door andere instituten zoals CBS of NDW. 

Voor het verklaren en ramen van ontwikkelingen in de mobiliteit ontwikkelt 

het KiM modellen en denkt mee met de ontwikkeling van modellen van 

derden.

17. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

 Mobiliteit en de coronacrisis  Deelauto- en deelfietsmobiliteit  

in Nederland

Twee voorbeelden van de resultaten van KiM onderzoek kennislijn A:

https://www.kimnet.nl/mobiliteitspanel-nederland
https://www.kimnet.nl/publicaties/brochures/2020/07/21/nieuwe-inzichten-mobiliteit-en-de-coronacrisis
https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2021/10/05/deelauto--en-deelfietsmobiliteit-in-nederland-ontwikkelingen-effecten-en-potentie
https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2021/10/05/deelauto--en-deelfietsmobiliteit-in-nederland-ontwikkelingen-effecten-en-potentie
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Kennislijn B: Duurzaamheid en gebieden (Stefan Verduin)

Het KiM benadert het thema duurzaamheid vanuit de focus mobiliteit 

en transport. Het gaat hierbij zowel om de klimaatgevolgen als om de 

gezondheidseffecten van emissies. Aspecten als transitiepaden, gedrag en 

keuzeprocessen van mensen kunnen deel uitmaken van deze kennislijn. 

Duurzaamheid is bij veel KiM-onderzoeken een facet. Ligt bij een onder-

zoek de focus op duurzaamheid, dan valt het binnen deze kennislijn.

Nederland kent krimpregio’s en verdichtingsregio’s. Elk heeft zijn 

specifieke mobiliteitsvraag-stukken die raken aan de regionale ruimtelijke 

ontwikkelingen. In deze kennislijn onderzoeken we onder andere:

•  de veranderende en toenemende mobiliteit in deze gebieden en de 

samenhang tussen de stedelijke en landelijke mobiliteitssystemen;

•  de consequenties van de afweging van prioriteiten voor de samenleving, 

rekening houdend met deze regionale verschillen. 

17. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

 Klimaatverandering en het mobiliteitssysteem  Met de stroom mee: het stimuleren van 

elektrisch rijden

Twee voorbeelden van de resultaten van KiM onderzoek kennislijn B:

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2021/07/01/klimaatverandering-en-het-mobiliteitssysteem
https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2020/07/01/met-de-stroom-mee-het-stimuleren-van-elektrisch-rijden
https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2020/07/01/met-de-stroom-mee-het-stimuleren-van-elektrisch-rijden
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17. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

Kennislijn C: Beleidsevaluaties en de rol van de overheid  

Pauline Wortelboer-van Donselaar)

In deze kennislijn richt het KiM zich op de afweging van de effectiviteit  

en efficiëntie van beleidsmaatregelen en op vragen over de rol van de 

overheid (legitimiteit):

•  we leveren kennis aan beleidsdirecties over de aanpak en de resultaten 

van evaluaties of voeren deze zelf uit. 

•  we toetsen door andere partijen opgestelde evaluaties; belangrijk hierbij 

is de methodiek voor maatschappelijke kosten-batenanalyses, waarbij we 

in samenhang naar de samenstellende delen van maatschappelijk belang 

analyseren: de bijdrage aan economische ontwikkeling, maar ook de 

externe kosten van mobiliteit zoals klimaatschade. 

•  we ontwikkelen beleidsindicatoren; hiermee kunnen we de beleidsdoelen 

van IenW en de mate waarin deze worden bereikt monitoren.

 Verkenning maatschappelijk belang 

Nederlandse zeehavens

 Mobiliteit is een vehikel

Twee voorbeelden van de resultaten van KiM onderzoek kennislijn C:

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2020/06/18/verkenning-maatschappelijk-belang-van-de-nederlandse-zeehavens
https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2020/06/18/verkenning-maatschappelijk-belang-van-de-nederlandse-zeehavens
https://www.kimnet.nl/publicaties/notities/2021/02/04/mobiliteit-is-een-vehikel
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Werkveld & stakeholders
Op warme afstand van beleid
Het KiM is onderdeel van het ministerie van IenW. Dit maakt de directe  

interactie tussen het KiM en de beleidsdirecties sneller en makkelijker,  

beleidsvragen en KiM kennis sluiten zo goed aan. Het KiM is tegelijkertijd 

wel onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen politieke of beleidsmatige  

inmenging mogelijk is van onze resultaten. Kortom: de beleidsdirecties 

gaan over de vragen (die soms trouwens door het KiM worden gesugge-

reerd), het KiM gaat over de antwoorden. 

Samenwerking met andere kennisinstituten
Het KiM werkt samen met planbureaus, kennisinstituten en met de dienst 

Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) van RWS. Verder besteden we delen 

van onderzoeken soms uit aan private partijen of universiteiten. 

Het KiM als schakel tussen beleid en wetenschap
Het KiM verbindt wetenschap en beleid met elkaar. Daarom draagt het KiM 

actief bij aan onderzoeksnetwerken, zoals de TRAIL ResearchSchool, een 

samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse universiteiten. Verder 

hebben we ongeveer 10 wetenschappers uit binnen- en buitenland en 

vanuit verschillende disciplines aan ons verbonden. Dit zijn de KiM-fellows. 

Zij denken mee met projectplannen en conceptpublicaties. Daarnaast 

nodigt het KiM hen uit om ideeën aan te leveren voor het werkprogramma 

van het KiM, voor lezingen en presentaties en voor brainstormsessies.

De internationale oriëntatie van het KiM
Veel beleidsuitdagingen in het mobiliteitsbeleid hebben een internationale 

context en vragen om internationaal ontwikkelde kennis (luchtvaart, 

scheepvaart, klimaat). De medewerkers van het KiM bezoeken conferenties 

en symposia en presenteren daar onderzoeksresultaten. Ook nemen zij deel 

aan internationale samenwerkingsverbanden, zoals het Transport Research 

Committee (TRC) en comités van het Amerikaanse Transportation Research 

Board (TRB), en onderhouden zij contacten met kennisinstituten in het 

buitenland.
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18. Planbureau voor de Leefomgeving

Directeur

Hans Mommaas
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18. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Directie Planbureau voor de Leefomgeving

Werkzaamheden & kerntaken
Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-

bestuurlijke afweging door het verrichten van 

verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een 

integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor 

alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek 

gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en 

wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is een inhoudelijk onafhankelijk 

onderzoeksinstituut op het gebied van de 

leefomgeving, dat organisatorisch onderdeel 

is van het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat. Het PBL verricht zijn analyses, 

evaluaties en verkenningen primair als input om 

de kwaliteit van de besluitvorming van kabinet 

en parlement te bevorderen. Daarnaast richt 

het onderzoek zich ook op andere overheden, 

internationale organisaties en maatschappelijke 

organisaties. Dit onderzoek doet het PBL 

zowel op eigen initiatief als op verzoek van 

externe partijen, meestal een ministerie of een 

internationale organisatie zoals UNEP (United 

Nations Environment Program) en de Europese 

Commissie. Verzoeken van de rijksoverheid 

komen vooral van de ministeries van EZK, IenW, 

LNV, BZK, BZ, AZ en Financiën.

De inhoudelijke onafhankelijkheid van het 

PBL is gewaarborgd in de  Aanwijzingen 

voor de Planbureaus. Het PBL beschikt over 

een Begeleidingscollege dat een essentiële rol 

heeft als onafhankelijke toezichthouder op 

zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de 

maatschappelijke relevantie van het PBL-werk.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut 

voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur 

en ruimte. Het PBL staat onder leiding van prof. dr. ir. Hans Mommaas 

(directeur). Dr. ir. André van Lammeren is onderdirecteur.

https://www.pbl.nl/sites/default/files/rest/cms/Aanwijzingen_Planbureaus_2012.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/rest/cms/Aanwijzingen_Planbureaus_2012.pdf
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Werkveld & stakeholders
Als Planbureau werken we nadrukkelijk op de interface tussen wetenschap, 

beleid en samenleving. PBL-onderzoek is voor alles beleidsgericht: erop 

gericht beleidsvorming en -uitvoering te ondersteunen met kennis. 

Kenmerkende elementen van PBL-onderzoek zijn onder meer integrerend 

denken, verbinding tussen biofysische en institutionele dimensies, oog 

voor de wisselwerking tussen overheid en samenleving en waar mogelijk 

en relevant oog voor regionale verschillen en de internationale dimensie. 

PBL-onderzoek is meestal multidisciplinair; in het planbureau werken onder 

meer natuurkundigen, geografen, biologen, economen, bestuurskundigen, 

klimaatwetenschappers, stedenbouwkundigen, landbouwkundigen, 

wiskundigen en methodologen samen. Het planbureau heeft deels ook een 

aanjaagfunctie: soms zal PBL-onderzoek onderwerpen kunnen agenderen 

die het rijk of andere overheden op langere termijn zullen moeten 

adresseren. Dat betekent dat het PBL de verantwoordelijkheid heeft  

om up-to-date en up-to-standards kennis te bieden, ten behoeve van  

een goede bestuurlijke afweging.

 
Specifiek
De kerntaken van het PBL zijn:

1.  het in beeld brengen van de actuele kwaliteit van milieu, natuur en ruimte 

en het evalueren van het gevoerde beleid;

2.  het verkennen van de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen  

die van invloed zijn op de kwaliteit van milieu, natuur en ruimte, en het 

ex-ante evalueren van mogelijke beleidsopties;

3.  het signaleren en agenderen van maatschappelijke vraagstukken die van 

belang zijn voor de leefomgeving;

4.  het identificeren van mogelijke strategische opties voor het bereiken van 

overheidsdoelen op het gebied van milieu en natuur en ruimte.

Regelmatig terugkerende onderdelen van het PBL-werkprogramma zijn:

•  de tweejaarlijkse Balans van de Leefomgeving 

•  de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV)

•  de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER)

•  de Ruimtelijke Verkenning

•  de Natuurverkenning

•  het Compendium voor de Leefomgeving (CLO)

2021 is een bijzonder jaar voor Nederland en voor de wereld. De coronacrisis 

zal nog grote gevolgen hebben. Bij de zoektocht naar het beste beleid voor de 

komende jaren spelen vanzelfsprekend de economische en sociale gevolgen van 

corona een grote rol. Met het oog op de duurzaamheid van die aanpak op de 

lange termijn is het echter essentieel om in het herstelbeleid zicht te houden op 

en fors te blijven inzetten op het aanpakken van de grote leefomgevingsopgaven. 

Eerder heeft het PBL vanuit de zoektocht naar een meer duurzame 

samenhang tussen de menselijke samenleving en haar natuurlijke omgeving 

vier onderling verbonden kernvraagstukken geïdentificeerd. Dit betrof: het 

zoveel mogelijk tegengaan en waar nodig aanpassen aan klimaatverandering; 

een beter volhoudbare wisselwerking tussen onze voedselproductie en een 

veerkrachtige natuur; de verduurzaming van ons grondstoffengebruik; en een 

hoogwaardige omgevingskwaliteit. 

Om Nederland sterker en beter uit de crisis te laten komen is het nodig 

bovenstaande kernvraagstukken stevig te verankeren in het herstel- 

en investeringsbeleid. Met zijn onafhankelijke en wetenschappelijk 

onderbouwde analyses, evaluaties en verkenningen draagt het PBL bij 

aan deze grote maatschappelijke vraagstukken en aan de kwaliteit van de 

daarmee verbonden beleidsvorming in Nederland (en waar relevant ook 

internationaal). Zo heeft PBL-onderzoek duidelijk impact.

18. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
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18. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

In het verlengde van de genoemde kernvraagstukken organiseert het PBL, 

de inzet van zijn onderzoekscapaciteit in 2021 in belangrijke mate rond vier 

strategische opgaven:

•  Klimaatverandering en energietransitie: hoe zorgen we voor een verder-

gaande de-carbonisatie van onze economie, gebouwen, transport en 

levenswijze? En hoe maken we Nederland weerbaarder voor toekomstige 

klimaatverandering?

•  Landbouw, natuur en voedsel in transformatie: hoe richten we de landbouw 

en natuur in Nederland zo in dat deze enerzijds tegemoet kunnen komen 

aan onze voedselbehoefte en voldoende verdienvermogen kunnen leveren 

voor betrokken ondernemers en werkenden in de landbouw, en anderzijds 

zorgen voor een goede instandhouding van natuur en landschap?

•  De economie circulair maken: hoe zorgen we voor een efficiënter gebruik 

van grondstoffen om daarmee zowel het gebruik van primaire grondstoffen 

te beperken als de milieu-impact van de winning en verwerking van 

grondstoffen te verminderen? 

•  Stad en regio in ontwikkeling: hoe zorgen we voor een ruimtelijke samen-

hang tussen wonen, werken en mobiliteit die zoveel mogelijk dienstbaar 

is aan zowel de verduurzamingsopgaven als aan de kwaliteit van onze 

leefomgeving.

Deze vier opgaven staan centraal in de strategische onderzoeksthema’s  

waar het PBL zich op richt en waarvoor het met kennis en mogelijke opties 

kan bijdragen aan de beleidsvorming.

Ook buiten die vier thema’s verricht het PBL onderzoek of brengen we onze 

kennis op andere wijzen in bij onze primaire klanten. Dat zijn vooral kabinet, 

ministeries en parlement. Daarnaast is het PBL ook een gewaardeerde 

samenwerkingspartner van internationale organisaties zoals EU, Wereldbank 

en UNEP; onze sterke internationale reputatie leidt geregeld tot verzoeken 

om onderzoek. En verder is het PBL-onderzoek vaak ook relevant voor 

maatschappelijke organisaties, bedrijven, burgers en andere overheden,  

zoals (samenwerkingsverbanden van) gemeenten en provincies.

Bij de onderzoeksinstituten waarmee het PBL samenwerkt nemen de collega-

planbureaus een belangrijke plaats in. Daarnaast heeft het PBL goede 

contacten met een 30-tal kennisinstellingen in Nederland. Het PBL heeft ook 

samenwerkingsverbanden met een groot aantal Nederlandse universiteiten. 

Een speciale vorm van samenwerking heeft het PBL met Wageningen UR 

(WUR), via een overeenkomst tussen het ministerie van EZK, WUR en PBL. 

Wageningen UR doet onderzoek voor EZK in het kader van een aantal 

wettelijke onderzoekstaken op het gebied van natuur, waarbij het PBL 

als gedelegeerd opdrachtgever fungeert. Jaarlijks wordt met de WUR een 

onderzoeksprogramma afgesproken. Dit omvat zowel concrete bijdragen aan 

de structurele producten Natuurverkenning en Balans van de Leefomgeving 

als aan strategische kennisontwikkeling. Thema’s in dit programma zijn onder 

meer evaluatie van het landbouw- en natuurbeleid, governance-onderzoek, de 

economische betekenis van natuur en kwaliteitsborging van modellen en data.

Internationaal werkt het PBL veel met en voor organisaties zoals de EU, 

OECD, UNEP, EEA, JRC, Unesco-IHE en UN Habitat. Vaak verzorgt het PBL 

daarbij ook de input vanuit Nederland, als deze organisaties de lidstaten om 

onderzoekbijdragen vragen. 

Het PBL is - samen met de andere planbureaus, de Autoriteit Persoons-

gegevens en de Rli - gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 30. Bij het PBL 

werken ca. 280 medewerkers (235 fte).



127

19. Deltacommissaris en staf Deltacommissaris

Deltacommissaris

Peter Glas 
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19. Deltacommissaris en staf Deltacommissaris

Deltacommissaris en staf Deltacommissaris

Werkzaamheden & kerntaken
Deltaprogramma
Voor een kort overzicht wat er gebeurt in het 

Deltaprogramma:

•  In deze  animatie wordt in 90 seconden 

het doel van het nationaal Deltaprogramma 

uitgelegd. Aan de orde komen de opgave, de 

oplossingen, de samenwerkende partijen, de 

ritmiek van rapporteren en het budget. 

•  Deze  brochure van het nationaal 

Deltaprogramma geeft op hoofdlijnen 

antwoord op de vraag wat de overheid, samen 

met heel veel partijen in het land, doet om 

Nederland – nu en in de toekomst – voldoende 

klimaatbestendig te maken.

•  Een uitgebreider overzicht treft u aan in het 

Overdrachtsdossier.

De deltacommissaris is de regeringscommissaris voor het Nationaal 

Deltaprogramma. In het Deltaprogramma wordt op een adaptieve 

wijze gewerkt aan het op orde brengen van de waterveiligheid, de 

zoetwaterbeschikbaarheid/droogte en een klimaatrobuuste ruimtelijke 

inrichting. 

Rol van de deltacommissaris
Peter Glas is sinds 1 januari 2019 deltacommissaris. 

Als regeringscommissaris doet hij voorstellen 

voor het nationaal Deltaprogramma, inclusief de 

programmering van maatregelen (deltaplannen) 

en de financiële consequenties daarvan (Delta-

fonds). De functie van de deltacommissaris is 

wettelijk verankerd in de  Deltawet.

Hij doet elk jaar een voorstel met nieuwe adviezen 

en maatregelen voor het Delta-programma  

en legt dit voor aan de coördinerend bewinds-

persoon en de andere betrokken bewinds-

personen. De minister van IenW biedt dit 

op Prinsjesdag aan Tweede en Eerste Kamer 

aan. Hij bevordert het overleg met betrokken 

bestuursorganen,  

https://www.youtube.com/watch?v=oRcu6Wl5Wro
https://www.deltaprogramma.nl/deltaprogramma/documenten/brochures/2020/09/15/brochure-nationaal-deltaprogramma
https://wetten.overheid.nl/BWBR0030836/2012-01-01
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bedrijven en maatschappelijke organisaties, bewaakt de voortgang van de 

uitvoering van het Deltaprogramma en rapporteert en adviseert daarover.

De deltacommissaris bewaakt het politiek-bestuurlijke proces rond het 

Deltaprogramma en jaagt dit ook aan. Hij heeft een zekere ‘vrijheid’ van 

handelen. De deltacommissaris kan als deskundige deelnemen aan de 

Raad Financiële Zaken, Economische Zaken, Infrastructuur en Landbouw 

(RFEZIL). Hij kan de betrokken bewindspersonen zelfstandig adviseren en 

zonodig voorstellen hun bevoegdheden in te zetten als de voortgang van 

het Deltaprogramma dreigt te stagneren. Ook kan hij, met toestemming 

van de verantwoordelijke bewindspersoon, desgevraagd de Tweede Kamer 

informeren over het Deltaprogramma. Jaarlijks vindt er een gesprek over het 

Deltaprogramma plaats tussen de deltacommissaris en de Tweede Kamer 

voorafgaand aan het Wetgevingsoverleg Water.

De deltacommissaris stuurt op samenhang en voortgang van het Delta-

programma en op draagvlak bij alle betrokken overheden voor maatregelen 

en het programma als geheel. De deltacommissaris voert daartoe regelmatig 

overleg met de bij de opgaven betrokken bestuursorganen en kan ook 

de waterschappen, provincies en gemeenten zo nodig voorstellen hun 

bevoegdheden in te zetten als de voortgang van het Deltaprogramma dreigt 

te stagneren.

19. Deltacommissaris en staf Deltacommissaris

Ondersteuning door staf
De staf Deltacommissaris bestaat sinds de aanstelling van de delta-

commissaris in 2010. Het is een relatief klein team van in totaal 14 mensen, 

waarvan een aantal in deeltijd. 

De kerntaak van de staf Deltacommissaris is de ondersteuning van de deltacommissaris 

in zijn werk. Op hoofdlijnen bestaat deze ondersteuning uit:

•  Coördineren van totstandkoming en schrijven van het jaarlijkse Delta-

programma dat op Prinsjesdag verschijnt (inclusief de programmering van 

het Hoogwaterbeschermingsprogramma)

•  Contact onderhouden met en verbinding leggen tussen alle deel- 

programma’s (Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie) en 

deelgebieden van het Deltaprogramma, het Hoogwaterbeschermings-

programma, Programma Integraal Riviermanagement (IRM) alsmede  

de kennis ontwikkeling binnen en buiten het Deltaprogramma.  

Waaronder gezamenlijke uitvoering met IenW van het Kennisprogramma 

Zeespiegelstijging

•  Waar nodig ondersteuning/ hulp/ meedenkkracht bieden voor de deel-

programma’s en deelgebieden

•  Financieel-economisch advies over het Deltafonds en Deltaprogramma 

•  Organiseren van jaarlijkse Nationaal Deltacongres

•  Woordvoering en communicatie deltacommissaris

•  Ambtelijke ondersteuning bij (bestuurlijke) overleggen en (werk)bezoeken 

deltacommissaris. 
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19. Deltacommissaris en staf Deltacommissaris

Werkveld & stakeholders
De deltacommissaris functioneert als regeringscommissaris onder 

politieke verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en 

Waterstaat. De minister draagt de ministeriele verantwoordelijkheid 

voor het Deltaprogramma. De deltacommissaris is buiten de ambtelijke 

lijnorganisatie, centraal in het bestuurlijke veld gepositioneerd. Hij is 

daarmee de facto geen functionaris ‘van het Rijk’, maar ‘van alle betrokken 

overheden’.

Het Deltaprogramma wordt uitgevoerd in samenwerking met alle 

overheidslagen en met betrokkenheid van maatschappelijke organisaties.  

Dit zorgt voor een breed scala aan partners: ministeries, provincies, 

gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, kennis-

instellingen en het bedrijfsleven. 

Bestuurlijke inrichting
Bij de totstandkoming en uitvoering van het Deltaprogramma spelen 

bestuurders van de betrokken overheden een belangrijke rol. Dit is als 

volgt in het Deltaprogramma georganiseerd: de thema’s Zoetwater en 

Ruimtelijke Adaptatie en elk deelgebied hebben een eigen bestuurlijk 

platform, stuurgroep, of een bestuurlijk gebiedsoverleg. Voor het proces en 

de inhoud van het generieke thema Waterveiligheid is de lijnorganisatie van 

het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk (DGWB). 

Met de partners is overleg in het Beleidsplatform Waterveiligheid.

Op nationaal niveau is er de Stuurgroep Deltaprogramma, onder 

voorzitterschap van de deltacommissaris, waarin afgevaardigden zitten 

vanuit de stuurgroepen van de generieke thema’s en de deelgebieden en 

vertegenwoordigers van de koepels (IPO, VNG, UvW). Deze stuurgroep zorgt 

voor verbinding, samenhang van thema’s en gebieden en voor advisering  

van de deltacommissaris om tot een jaarlijks voorstel van het Delta-

programma te komen. 

Voor de bestuurlijke vaststelling van het Deltaprogramma, wordt het – na 

goedkeuring in de Stuurgroep Deltaprogramma – voorgelegd aan de CFEZIL 

en RFEZIL. De deltacommissaris is agendalid van de RFEZIL met het oog 

op bespreking van het Deltaprogramma en kan dus met dat doel bij de 

RFEZIL aanwezig zijn. Na de RFEZIL wordt het Deltaprogramma vastgesteld 

in het Nationaal Bestuurlijk Overleg Deltaprogramma (gecombineerd met 

stuurgroep Water) onder voorzitterschap van de minister van IenW. In dit 

NBO wordt het jaarlijkse Deltaprogramma de facto vastgesteld, waarna 

formele vaststelling in de Ministerraad plaatsvindt.

Ook maatschappelijke organisaties zijn in alle gebieden betrokken. De 

wijze waarop de maatschappelijke organisaties in de regio betrokken zijn, 

varieert per gebied. Op nationaal niveau verloopt de betrokkenheid van 

maatschappelijke organisaties via het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving 

w(OFL). Het OFL adviseert de deltacommissaris over Deltaprogramma-brede 

zaken. Ook voor de generieke thema’s zoetwater en ruimtelijke adaptatie 

speelt het OFL een rol bij het betrekken van maatschappelijke organisaties.
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20. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Werkzaamheden & kerntaken
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur  

is onder de Kaderwet Adviescolleges ingesteld. 

 Website Rli  

De Rli is het strategische adviescollege 

voor regering en parlement op het brede 

domein van de fysieke leefomgeving. De 

raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd 

en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid 

inzake de duurzame ontwikkeling van de 

leefomgeving en infrastructuur. De Rli werkt op 

alle beleidsterreinen van het fysieke domein. 

Velden waarover de raad adviseert zijn: wonen, 

ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, 

landbouw, natuur, voedsel (kwaliteit), verkeer en 

vervoer, ruimtelijk-economische ontwikkeling, 

energie-infrastructuur en externe veiligheid.

Met een integrale benadering en advisering op 

strategisch niveau wil de raad bijdragen aan de 

verdieping en verbreding van het politiek en 

maatschappelijk debat en aan de kwaliteit van 

de besluitvorming. De Rli heeft als ambitie om 

adviezen te realiseren die ertoe doen. De raad 

adviseert regering en parlement met strategische 

adviezen gericht op de langere termijn, maar 

speelt tevens flexibel in op actuele advieswensen 

met onder meer kortlopende (brief-)adviezen. De 

Rli participeert ook in een internationaal netwerk 

met andere klimaat- en duurzaamheidsraden.

De raad biedt zijn adviezen altijd tegelijkertijd 

aan de verantwoordelijk bewindspersoon 

en Tweede en Eerste Kamer aan. Gewoonlijk 

20. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische 

adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de 

fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd 

en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame 

ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur.

https://www.rli.nl/
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neemt de verantwoordelijk minister of staatssecretaris de adviezen 

persoonlijk in ontvangst tijdens een door de Rli georganiseerde (openbare) 

aanbiedingsbijeenkomst. De raad heeft de afgelopen periode een à twee 

keer per jaar overleg gehad met de beide bewindspersonen van IenW (en de 

andere departementen) om te overleggen over het nieuwe werkprogramma 

en de lopende adviezen. De minister van IenW is penvoerend minister 

voor de Rli namens het kabinet. Dit betekent dat algemene communicatie 

(zoals het werkprogramma en de (her)benoeming van raadsleden) door de 

minister aan het parlement wordt gestuurd. 

De Rli heeft tien leden  RLi Raadsleden. Op 1 augustus 2020 zijn de 

raadsleden in derde samenstelling bij Koninklijk Besluit benoemd voor een 

periode van vier jaar. De raad heeft zelf drie junior-raadsleden aangesteld.

De raad wordt ondersteund door een secretariaat  RLi Secretariaat dat 

organisatorisch binnen het ministerie van IenW is gepositioneerd.

Werkveld
In januari 2021 heeft de raad geadviseerd over Waterstof en in februari over 

Digitalisering en Integrale Bereikbaarheid. De raad werkt op dit moment aan 

adviezen over de perspectieven van landbouwers, sturing op het ruimtelijk 

beleid, herijking van het natuurbeleid, de plaats en toekomst van het 

corporatie stelsel en de rol die kernenergie kan hebben in een klimaatneutraal 

energiesysteem. De raad overlegt graag met de nieuwe bewindspersonen 

welke adviesbehoeften uit het nieuwe beleidsprogramma van het kabinet 

voortkomen en waar de Rli van toegevoegde waarde kan zijn. Een actueel 

overzicht van werk in uitvoering vindt u hier  Werk in uitvoering. 

20. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

https://www.rli.nl/raadsleden
https://www.rli.nl/medewerkers
https://www.rli.nl/in-voorbereiding
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21. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

21. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Werkzaamheden & kerntaken 
De ANVS verleent autorisaties (vergunningen, 

registraties of erkenningen) voor nucleaire instal-

laties en stralingstoepassingen en zij beoordeelt of 

veiligheidsvoorzieningen aan de stand der techniek 

voldoen. Tevens houdt de ANVS toezicht op de 

naleving en de handhaving van de regels op haar 

terrein. De ANVS velt geen oordeel over de wense-

lijkheid van de activiteiten. Bij de ANVS is veel des-

kundigheid op het terrein van nucleaire veiligheid 

en stralingsbescherming geclusterd. De ANVS heeft 

tot taak deze des kundigheid in te zetten ter onder-

steuning van andere nationale organisaties zoals 

IenW, VWS, en EZK. Dit kan leiden tot adviezen over 

de veiligheidsaspecten van beleid voor bijvoorbeeld 

radioactief afval, medische stralingstoepassingen 

en kernenergie. De ANVS communiceert met het 

publiek inzake nucleaire veiligheid en stralings-

bescherming (publieksvoorlichting) en informeert 

op haar website over storingen of incidenten in  

de sector. 

Governance
De minister van IenW is politiek verantwoordelijk 

voor het functioneren van de ANVS. De minister 

beschikt daartoe over bevoegdheden zoals 

benoeming, schorsing en ontslag bestuurders, 

goedkeuring bestuursreglement, recht op 

alle benodigde informatie en het treffen van 

maatregelen bij ernstige taakverwaarlozing.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is 

op grond van de Kernenergiewet het bevoegd gezag op het gebied 

van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Zij voert haar taken 

in onafhankelijkheid uit. De ANVS is daartoe in 2017 als zelfstandig 

bestuursorgaan (ZBO) bij wet ingesteld. Ook stelt de ANVS technische 

en organisatorische veiligheidsregels op.
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De minister van IenW beschikt echter niet over de bevoegdheid om:

•  beleidsregels te stellen over de taakuitoefening van de ANVS, of

•  besluiten van de ANVS te vernietigen wegens het algemeen belang. 

 

Dit is gedaan om te voldoen aan de eisen die het Internationaal Atoom-

energieagentschap (IAEA) en Euratom stellen aan de onafhankelijkheid  

van de ANVS.

Werkveld 
De ANVS voert werkzaamheden uit op het vlak van nucleaire veiligheid, 

stralingsbescherming, crisisvoorbereiding en –respons, en beveiliging 

en safeguards. Bevoegd-gezag taken vinden veelal plaats voor de 

nucleaire installaties (zie figuur hieronder) of hebben betrekking op 

stralingstoepassingen in de gezondheidszorg (zoals bij ziekenhuizen en 

tandartsen), industrie (zoals bij wegenbouwers, aardwarmte winning locaties 

21. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Kaart Nederland met locatie nucleaire installaties
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en chemische industrie) en wetenschap. Dat geldt ook voor het transport 

van splijtstoffen en radioactief materiaal die dit tot gevolg heeft. Er zijn 

duizenden locaties waar stralingstoepassingen gebruikt worden en 30.000 

transporten per jaar.

Crisisvoorbereiding en -respons op stralingsincidenten en  
nucleaire ongevallen 
De minister van IenW is verantwoordelijk voor de coördinatie van de voor-

bereiding op stralingsongevallen met categorie A-objecten of de dreiging 

daarvan (een stralingsongeval met mogelijk regio-overstijgende of zelfs 

grensoverschrijdende gevolgen). Indien er sprake is van een crisis waarbij 

de nationale veiligheid in het geding is, kunnen één of meer onderdelen 

van de nationale crisisstructuur worden geactiveerd. De ANVS is daarbij 

verantwoordelijk voor de organisatie van het crisis-expertteam straling en 

nucleair (CETsn). Het CETsn rapporteert en adviseert over de radiologische  

en gezondheidskundige consequenties van stralingsongevallen aan 

bestuurders en besluitvormers in de nationale en regionale crisisstructuur.  

Dit gebeurt in samenwerking met het RIVM en andere kennisinstituten.

Beveiliging en safeguards 
De ANVS ziet toe op de fysieke en cyberbeveiliging van de nucleaire 

installaties, transporten van splijtstoffen en radioactieve stoffen. 

Safeguards zijn maatregelen ter voorkoming van het aanwenden van 

nucleair materiaal voor niet-vreedzame doelen. Het toezicht daarop 

is internationaal georganiseerd en wordt uitgevoerd door het IAEA en 

Euratom, en ondersteund door de ANVS.

Beleid radioactief afval
De minister van IenW is verantwoordelijk voor het beleid voor het beheer van 

radioactief afval en verbruikte splijtstof. Dit beleid staat omschreven in het 

nationale programma radioactief afval. De ANVS draagt bij aan het opstellen 

en is betrokken bij het uitvoeren van dat programma.

Stakeholders
De ANVS is onderdeel van een speelveld met diverse nationale en inter-

nationale overheden en instanties. Naast IenW zijn dat de ministeries van 

VWS (medische stralingstoepassingen, stralingsbescherming patiënten,  

medische isotopenproductie (bijv. evt. nieuw te bouwen Pallasreactor en 

voornemen van Amerikaans bedrijf (SHINE) om in Veendam een produc-

tiefaciliteit te bouwen)), SZW (stralingsbescherming werknemers), JenV 

(coördinatie nationale crises, terreurdreiging/beveiliging), EZK (energie) en 

BZ (non-proliferatie). Daarnaast wordt er operationeel samengewerkt met 

andere inspectiediensten (ISZW, IGJ, NVWA, Douane, SodM), de veiligheids-

regio’s en gemeenten. Het RIVM ondersteunt de ANVS met wetenschappelijk 

onderzoek, met technische ondersteuning voor inspecties (meet- en  

laboratoriumfaciliteit), en bij crisisvoorbereiding en -respons.

Nederland sluit zich aan bij internationaal beleid op het gebied van stralings-

bescherming en nucleaire veiligheid afkomstig van het IAEA en Euratom. De 

ANVS neemt op basis van haar kennis en deskundigheid deel aan bijeenkom-

sten van deze organisaties, waarin onder meer de standaarden voor nucleaire 

veiligheid en stralingsbescherming worden vastgelegd. Daarnaast werkt de 

ANVS in internationaal verband samen met collega-autoriteiten in andere 

landen (zoals België en Duitsland) en de OESO. De ANVS heeft ook geregeld 

contact met de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS), Nucleair 

Nederland en ngo’s, zoals Greenpeace, Wise en LAKA en lokale actiegroepen.

21. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming



136

22. Airport Coördination Netherlands (ACNL)

22. Airport Coordination Netherlands

De Airport Coordination Netherlands (ACNL) is per 1 april 2020 een 

publiekrechtelijk ZBO en is verantwoordelijk voor het toewijzen van 

tijdslots aan luchtvaartmaatschappijen op de grotere Nederlandse 

luchthavens. Voor de slotallocatie geldt dat er geen ministeriële 

bevoegdheid is om besluiten van ACNL te vernietigen. Dit heeft 

te maken met de onafhankelijkheid die moet worden geborgd 

vanuit de EU Slotverordening. ACNL is een organisatie van beperkte 

omvang (8 FTE).

ACNL is in Nederland bij wet belast met de 

seizoensplanning, toewijzing en bewaking van 

aankomst- en vertrektijden van vliegtuigen 

(‘luchthavenslots’) in overeenstemming met de 

Verordening 95/93 van de Europese Raad, zoals 

gewijzigd, en met inachtneming van de IATA 

Worldwide Slot Guidelines (WSG) en lokale regels. 

Momenteel biedt ACNL deze diensten aan voor 

de luchthavens Amsterdam Airport Schiphol, 

Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven 

Airport. ACNL is lid van de European Union 

Airport Coordinators Association (EUACA) en de 

Worldwide Airport Coordinators Group (WWACG).
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23. Directie Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

23. Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 

Vanuit de missie ‘Voor veilig thuiskomen’ wil het Centraal Bureau 

Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een krachtiger rol spelen op het gebied 

van de verkeersveiligheid. Naast ‘toetsen’ - kerntaak - gaat het CBR de 

klanten actiever informeren en verkent het CBR de mogelijkheden van 

monitoring. 

De kernactiviteiten van het CBR zijn: 

•  Theorie- en praktijkexamens afnemen van 

motorrijders, automobilisten en bromfietsers. 

•  Beroepsexamens afnemen van aanstaande en 

ervaren professionals in het wegvervoer, de 

binnenvaart en de logistiek, evenals de theorie-

examens van beroeps- en privévliegers.

•  Verplichte nascholingscursussen certificeren 

voor goederen- en personen-vervoerchauffeurs 

en toezicht houden op de uitvoering van deze 

cursussen. 

•  De lichamelijke en geestelijke geschiktheid van 

bestuurders beoordelen en de eventueel voor 

hen benodigde aanpassingen aan het voertuig. 

•  De rijgeschiktheid of rijvaardigheid van 

bestuurders onderzoeken bij een vermoeden 

van ongeschiktheid, bijvoorbeeld na een 

verkeersovertreding. 

•  Educatieve maatregelen opleggen, onder 

andere op het gebied van alcohol en verkeer.

 

Het CBR is sinds 2013 een publiekrechtelijk ZBO 

en heeft een raad van toezicht. Het CBR bestaat 

uit vier divisies: Theorie, Rijvaardigheid, CCV (be-

roepsexamens) en Rijgeschiktheid. Sinds februari 

2019 staat het CBR onder aangescherpt toezicht 

van het ministerie. Aanleiding hiervoor waren de 

lange doorlooptijden bij de beoordeling van de  

medische rijgeschiktheid. Sinds september 2020 

zijn de reactietermijnen weer binnen de afgespro-

ken KPI. Door het stilleggen van de dienstverle-

ning als gevolg van de corona-maatregelen zijn 

de reserveringstermijnen voor het afnemen van  

examens, fors opgelopen. Het CBR heeft een plan 

van aanpak opgesteld om de reserveringstermijnen 

weer binnen de afgesproken KPI te krijgen. 
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24. Examinering en certificering voor de mobiliteitsbranche (IBKI)

Rijksgecommitteerden 
Zij doet dat als deeltijd ZBO op privaatrechtelijke  

basis (7 fte). IenW benoemt de Rijksgecommitteerden 

die toezicht houden op de WRM-examinatoren.  

De IBKI is in 2019 en 2020 erg druk geweest met  

het implementeren van de recente wijzigingen in  

de WRM. 

IBKI is een stichting, onderdeel van de organisatie Innovam. IBKI 

ontwikkelt theorie- en praktijkexamens voor de mobiliteitsbranche 

en voert deze uit. Jaarlijks leggen ruim 50.000 kandidaten examen 

af bij IBKI. IBKI voert enkele taken voor IenW uit: examinering 

APK keurmeester (onder toezicht van RDW), LPG-technici, 

Tachograaftechnici en WRM rijinstructeurs. 

24. Examinering en certificering  
voor de mobiliteitsbranche (IBKI)
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25. Luchtverkeersleiding Nederland 

25. Luchtverkeersleiding Nederland

De LVNL doet dat sinds 1923 en sinds 1993 als 

zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). LVNL is voor 

civiele luchtverkeersaangelegenheden de schakel 

tussen de overheid en alle overige partijen die bij 

luchtverkeersleiding betrokken zijn. Met alle be-

trokkenen proberen we de luchtverkeersleiding zo 

goed mogelijk vorm te geven. Met een evenwicht 

tussen veiligheid, efficiëntie en milieu. En met alle 

aandacht voor kwaliteit.

Volgens de Wet luchtvaart is LVNL verantwoordelijk voor:

•  Het verlenen van luchtverkeersdiensten binnen 

het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

•  Het verlenen van communicatie-, navigatie-  

en plaatsbepalingsdiensten.

•  Het verlenen van luchtvaartinlichtingendiensten 

en het uitgeven van luchtvaartpublicaties en 

kaarten.

•  Het verzorgen of doen verzorgen van opleidingen 

ten behoeve van luchtverkeersbeveiliging.

•  Het adviseren van de minister van Infrastructuur 

en Waterstaat alsmede de minister van Defensie 

betreffende aangelegenheden op het gebied 

van de luchtverkeersbeveiliging.

•  Het verrichten van andere bij of krachtens de Wet 

luchtvaart opgedragen taken.

De kernactiviteit van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is het 

leveren van luchtverkeersdiensten. In de Wet luchtvaart zijn ook alle 

andere taken van LVNL vastgelegd. Daaronder vallen onder meer het 

vernieuwen en beheren van technische systemen, het verstrekken 

van luchtvaartinlichtingen, het verzorgen van opleidingen voor 

luchtverkeersleiding en het verzorgen van luchtvaart-kaarten en 

-publicaties. Kortom, LVNL is verantwoordelijk voor het beheer van  

het burgerluchtruim en alles wat daarbij komt kijken. 
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26. Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)

Op grond van de Wet wegvervoer goederen verleent de 

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) 

Eurovergunningen aan de ruim 13.000 transportondernemingen 

(begin 2019) die zich in Nederland bezighouden met het goederen-

vervoer over de weg. De NIWO toetst iedere 5 jaar of deze 

bedrijven aan de vier in de wet omschreven kwalitatieve 

eisen voldoen: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, 

vakbekwaamheid en reële vestiging. Ook verstrekt de NIWO 

bestuurdersattesten voor niet EU-chauffeurs, ritmachtigingen  

en CEMT-vergunningen en geeft de NIWO TIR-carnets af. 

Daarnaast beheert de NIWO de VIHB-lijst van afvalinzamelaars, 

-vervoerders, -handelaren en -bemiddelaars.

26. Stichting Nationale en Internationale  
Wegvervoer Organisatie



141

27. ProRail

27. ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer, onderhoud 

en vervanging van het hoofdspoorwegennet van Nederland. ProRail 

regelt ook de capaciteitsverdeling, voor zowel reizigerstreinen als 

goederentreinen. ProRail is onderdeel van het samenwerkingsverband 

Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR), waar de landelijke 

verkeersleiding de afhandeling van calamiteiten en incidenten op  

het spoor coördineert.

Het voorstel voor de omvorming van  

ProRail naar een ZBO met een eigen rechts-

persoonlijkheid ligt op dit moment in de 

Tweede Kamer.  

Na de omvorming zal de SG de rol van 

eigenaar in de zbo-driehoek vervullen.  

Nu is de SG aandeelhouder van ProRail  

als beleidsdeelneming.
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28. Dienst Wegverkeer 

28. Dienst Wegverkeer

De RDW kent de volgende kerntaken:

•  Toelating: voertuigen en voertuigonderdelen 

toelaten op de Nederlandse en Europese markt.

•  Toezicht en controle: toezicht houden op 

door de RDW erkende bedrijven en controle 

uitoefenen op de technische staat van 

voertuigen.

•  Registratie en informatieverstrekking: 

verzamelen, opslaan, bewerken en beheren  

van gegevens over voertuigen, hun eigenaren  

en voertuigdocumenten en het verstrekken  

van informatie aan belanghebbenden over 

deze gegevens.

•  Documentafgifte: documenten afgeven die 

nodig zijn voor voertuigen of eigenaren, zoals 

kentekenbewijzen, rijbewijzen en het APK-

formulier.

De Dienst Wegverkeer (RDW) is een zelfstandig bestuursorgaan en 

publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW beschikt over 

een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van 

wettelijke en op-gedragen taken. Het betreft taken op het gebied van: 

toelating van voertuigen en onderdelen daarvan; toezicht en handhaving; 

registratie; informatieverstrekking; en documentafgifte (e.g. rijbewijzen).
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29. Overige ZBO’s en RWT’s

29. Overige ZBO’s en RWT’s

•  Bevoegde autoriteiten Rijnvaart

•  Commissie Milieueffectrapportage (Commissie MER)

•  Erkenninghouders Algemene Periodieke Keuring (Cluster)

•  HISWA-vereniging

•  Keuringsartsen voor de scheepvaart (Cluster)

•  Keuringsinstanties geluidshinder (Cluster)

•  Keuringsinstanties Infrastructuur & Milieu overig (Cluster)

•  Keuringsinstanties pleziervaartuigen (Cluster)

•  Keuringsinstanties uitrusting zeeschepen (Cluster)

•  Kiwa Register BV

•   Klassebureaus als bedoeld in art. 6 Schepenwet en art. 6  

en 3.1 Schepenbesluit 1965

•  Loodswezen (Nederlands Loodswezen BV en drie regionale  

loodsen corporaties en RLC’s)

•  Rijkshavenmeesters (Cluster) 

•  Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)

•  Stichting Buisleidingestraat Nederland (LSNed)

•  Stichting Milieukeur

•  Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf

•  Havenbeheerders

•  Keuringsinstanties explosieven 

•  Keuringsinstanties kabelbaaninstallaties

•  VTS-operators: Reguleren van scheepvaartverkeer op rivieren en haven
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