
Stand van zaken uitvoering Monifest van Dalfsen 
CIW werkgroep 5, 19 december 2002 
 
Tijdens de Conferentie Monitoring Tailor-Made Nederland, die een half jaar geleden is 
gehouden, is toegezegd dat werkgroep 5 van de Commissie Integraal Waterbeheer aan de 
deelnemers zou melden hoe het staat met de uitvoering van het Monifest van Dalfsen. Via dit 
mailtje wordt deze belofte ingelost. 
 
CIW werkgroep 5 heeft twee maal over dit onderwerp vergaderd. Daarnaast is in kleine 
comités verder gesproken over de afzonderlijke acties. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 
drie speerpunten waar de werkgroep zich op gaat richten: 
 

1. Het beter laten aansluiten van de monitoring op de gestelde beleidsvragen; 
2. Het instellen van een informatieloket voor burgers en vakgenoten; 
3. Het stroomlijnen van de informatievoorziening voor de Europese Kaderrichtlijn Water. 

 
Monitoring laten aansluiten op beleidsvragen 
De vraag en het aanbod van informatie dienen beter op elkaar aan te sluiten. Hierbij is het 
van belang dat beleidsmakers en bestuurders beter aangeven welke informatie nodig is, 
zodat de monitoring hierop kan worden afgestemd. Op het moment zijn de beleidsdoelen, 
zoals omschreven in strategische nota’s als de Vierde Nota Waterhuishouding, het 
Kabinetsstandpunt Waterbeheer 21e eeuw en de Kaderrichtlijn Water lang niet concreet 
genoeg. CIW-5 gaat in nauwe samenwerking met DG Water in de nieuwe 
voortgangsrapportage (Water in Beeld 2003) proberen de brug te slaan tussen beleid en 
monitoring. Hierbij zullen beleidsdoelen worden vertaald in concrete, toetsbare doelen, 
waaraan vervolgens indicatoren worden verbonden. De indicatoren gaan zowel over de 
toestand van het water als de inspanning die geleverd wordt om doelstellingen te halen. 
Hierbij wordt uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van de indicatoren van de Regionale 
Watersysteemrapportage. CIW-5 zal nagaan of er ‘witte vlekken’ zijn in de monitoring, hoe 
deze informatie boven tafel te krijgen is en hoe de aanlevering van informatie kan worden 
gestroomlijnd. 
 
Oprichten van een Waterloket 
Er kan heel wat worden verbeterd in de informatieverstrekking naar burgers en de 
informatieuitwisseling tussen vakgenoten. Hierbij gaat het vooral om het op transparante 
wijze kunnen vinden van de weg naar de informatie en het ontsluiten van de informatie zelf. 
CIW-5 wil daarom de (on)mogelijkheden van een informatieloket onderzoeken. CIW-5 heeft 
naar verwachting eind 2002 een plan van aanpak gereed, zodat begin 2003 vorm kan 
worden gegeven aan de 1 loket-gedachte. 
 
Stroomlijnen van informatie die nodig is voor uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water 
De Kaderrichtlijn Water stelt nieuwe eisen aan monitoring en informatievoorziening. In de 
pilotstudies Eems en Midden-Holland van het RIZA/RIKZ is onderzocht welke informatie 
nodig is voor het invullen van stroomgebiedbeheerplannen en of deze informatie beschikbaar 
is bij de beheerders. Uit de pilots blijkt dat slechts een gedeelte van de informatie, die nodig 
is om een stroomgebiedbeheersplan te maken, voorhanden is. Wat bijvoorbeeld niet 
voorhanden is, is bepaalde informatie over significante belasting en effecten van menselijke 
activiteiten en referentieomstandigheden. Ook het feit dat gegevens vaak niet uniform zijn 
maakt het aggregeren lastig. In de pilots is de behoefte uitgesproken om te werken aan één 
informatiestroom die eenduidig wordt toegepast, om de opslag, uitwisseling en aggregatie 
van gegevens te verbeteren. CIW-5 werkt aan een voorstel om zowel organisatorisch als 
technisch een en ander te stroomlijnen. 
 
Op 13 maart 2003 wordt de jaarlijkse CIW infodag georganiseerd in het Vechthuis te Utrecht. 
Op deze dag zullen de eerste resultaten en de voortgang van bovengenoemde acties 



uitgebreid aan bod komen. Daarnaast zal dit bericht geplaatst worden op de CIW site 
(www.ciw.nl). 


