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Sturen op doelen
en adaptief werken



Kernelementen 
Deltaprogramma

• Deltawet

• Deltacommissaris

• Deltabeslissingen

• Deltaplannen (drie) met concrete 
maatregelen

• Deltafonds (1 mld euro/yr)

• Deltaprogramma als langjarige
aanpak

- beschermen tegen hoogwater 
- zorgen voor voldoende zoetwater
- klimaatbestendige inrichting

Om een volgende ramp te voorkomen



Multilevel Governance: Bottom up & Top down  

• Regionale benadering:

locale kenmerken en wateropgaven, 
ideeen, plannen, belanghebbenden, 
meekoppelkansen

• Regionale stuurgroepen
waterschappen, provincies, 
gemeenten, ministerie

• Regie deltacommissaris
voortgang, uniformiteit, samenhang 

� Nationale Stuurgroep

� Voorstel aan Kabinet

Ministry of 
Infrastructure

and 
Environment 

(Rijkswaterstaat
)

Province 1 Province 2 Province3

Municipality1 Municipality2 Waterboard1 Waterboard2

Delta 
Programma



Omgaan met onzekerheden:
adaptieve aanpak

• Mogelijke ontwikkelingen in klimaat en 
sociaal-economische omstandigheden 
gevat in deltascenario’s

• Oplossingen moeten robuust zijn voor alle 
deltascenario’s

• Meerdere adaptatiepaden met flexibiliteit 
om op een andere strategie over te 
stappen als dat nodig is 

• Korte termijn (ruimtelijke) beslissingen 
verbinden  met lange termijn opgaven 

• Koppelen aan andere 
investeringsagenda’s
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Deltascenario’s

Deltaprogramma
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Essenties

1. Sturen op opgave, 
doelen

3. Gedeeld 
eigenaarschap

2. Open en 
adaptief werken



Reflectie, leren, bijstellen in het Deltaprogramma
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Doelen

1. Vinger aan de pols voor tijdige bijsturing; essentieel 
in adaptieve aanpak

3. Basis voor externe verantwoording over voortgang

2. Energie in gezamenlijke leer proces; delen ‘lessons
learnt’ en successen

Meten, weten, handelen
- Informatie, analyse, en besluitvorming –
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Leerproces in het
Deltaprogramma



Reguliere 
jaarlijkse 

monitoring

Nieuwe externe 
ontwikkelingen

Bijstelling 
activiteiten (output) 
en doelen (outcome)

Uitvoering

DP breed:
- Kennis en innovatie
- Sociaal-econ en klim
- Maatsch preferenties

Regionaal:

- Thema’s

Wie monitoort wat
Blauwe en groene lijn



1. Zijn we op schema; worden maatregelen op tijd uitgevoerd?

2. Zijn we op koers of moet bijstelling strategie overwogen worden?

3. Worden de opgaven integraal opgepakt?

4. Is er brede betrokkenheid (participatie)?

Deltaprogramma in 4 vragen
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2018 2019 2020

Fase 2 
‘Aanpassing

s-opties’

Fase 4 
‘Besluit-
vorming’

Een hogere 
zeespiegel..!?

Hogere dijken? 
Een andere 
kering?

Wat gaan we 
wanneer, met 
wie en hoe 
doen?

Fase 3 
‘Uitwerken & 
onderbouwen ’

6-jaarlijkse herijking

Fase 1 
‘IJken’



1. De uitvoerende vindt plaats ‘in de lijn’. Voor de herijking is 
versterking van gedeeld eigenaarschap opnieuw van belang

2. Om dat gedeeld eigenaarschap weer te realiseren is ook 
opnieuw ‘Joint Fact Finding’ nodig: ambtelijk en bestuurlijk.

3. Herijken en tijd nemen voor ‘eilanden van reflectie’ moet samen 
gaan met tempo in de uitvoering: niet eenvoudig!

Lessen uit de herijking
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Strategische en uitvoerende fases 
Deltaprogramma

strategisch uitvoerend strategisch uitvoerend

Mate van gedeeld 
eigenaarschap

programmastrategie
herijkte
programmastrategie
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• In welke fase zit jouw programma en hoe zit het met het gedeeld 
eigenaarschap?

• Waar loop je zelf tegen aan als het gaat om reflectie/herijking

• Welke tips hebben jullie om gedeeld eigenaarschap te borgen in 
verschillende fasen van een programma?

Reflectie


