
Draaiboek Inspraak krw en waterplannen Rijn-West

Dit draaiboek is bestemd voor:

• projectleiders van WHP!s, beheersplannen, gemeentelijke waterplannen en krw-

besluiten;

• communicatiemedewerkers van provincies, waterschappen, rijkswaterstaat en dgw die

betrokken zijn bij deze plannen;

• gemeente-ambassadeurs in Rijn-West;

• leden RAO Rijn-West;

• kernteam Rijn-West;

• leden landelijke Uitvoeringsorganisatie Inspraak, communciatiemedewerkers en en

andere betrokkenen op rijksniveau.

Basis van dit draaiboek zijn de afspraken die het RBO Rijn-West heeft vastgesteld

(vergadering 2 oktober 2008, vergaderstuk 6.2). Deze afspraken zijn afgestemd met het

landelijk Uitvoeringsprogramma Inspraak zoals goedgekeurd door het LBOR.

Uitgangspunten
• Alle bevoegde gezagen regelen de inspraak op het eigen plan. Er vindt afstemming

plaats over voorbereiding, terinzagelegging, communicatie en beantwoording.

• Het RBO zorgt voor afstemming tussen plannen binnen de regio, het Rijk (Stas, DGW) is

verantwoordelijk voor het SGBP en de afstemming hiervan met de regionale plannen.

• Insprekers moeten in alle fasen goed geïnformeerd worden, dit vraag extra aandacht

Het RBO Rijn-West heeft afspraken gemaakt over
• Inspraaktermijn (5 jan 2009 - 16 febr 2009 voor plannen van waterschappen, provincies,

gemeenten en het BPRW (Beheersplan Rijkswateren), 22 dec 2008-22 juni 2009 voor

het SGBP en 11 mei - 22 juni 2009 voor het Nationaal Waterplan (NWP))

• Plaats terinzagelegging van plannen

• Communicatie rond de inspraak

• Doorsturen van zienswijzen

• Beantwoorden van zienswijzen en afstemming daarbij

• Termijnen van besluitvorming

Dit draaiboek geeft een overzicht van activiteiten en hulpmiddelen rond de inspraak.

Bijlagen:

a. stroomschema beantwoording

b. wat merkt de burger van de inspraak

c. concept-format voor lijst afstemming (uit UPI)

d. 10 checkpunten voor projectleiders



A. Voorbereiding algemeen

A1. Verspreiden draaiboek
Toelichting: Zorgen dat allen betrokkenen bij waterschappen, provincies en gemeenten weten wat zij

wanneer moeten doen. Ik elk geval moeten krw-contactpersonen, projectleiders en de betrokken

communicatiemedewerkers de afspraken kennen.

Wie: Kernteam Rijn-west zorgt voor verspreiding naar krw-contactpersonen en gemeente-ambassadeurs,

krw-contactpersonen zorgen voor verspreiding in eigen organisatie

Wanneer: half oktober 2008

A2. RAO Rijn-West 3 nov 2008
Toelichting: Verduidelijken afspraken en activiteiten, vertalen naar eigen organisatie, waar nodig voorstellen

voor aapassing

Wie: RAO bestemd voor krw-contactpersonen, projectleiders en gemeente-ambassadeurs. Voorbereiding:

kernteam rijn-west (Steven en Otto)

Wanneer: 3 nov 2008

A3. Lijst gemeenten
Toelichting: Overzicht van gemeenten in Rijn-West die ook eigen plan of besluit ter inzage leggen.

Gemeente-ambassadeurs overleggen hierover met gemeenten adhv advieslijn voor hun gebied.

Wie: gemente-ambassadeurs

Wanneer: zo spoedig mogelijk, bvk half okt 2008

A4. Lijst contactpersonen
Toelichting: Lijst met contactinformatie: naam, organisatie, tel, email van projectleider, krw-contactpersoon

en indien gewenst communicatiemedewerker van alle overheden die plan of besluit ter inzage leggen.

Voornaamste doel: elkaar snel en makkelijk kunnen vinden.

Wie: kernteam (Rolf, Joop, Willem) leveren info aan, Otto maakt lijst, stuurt deze aan rao-leden. Esther

Vogel coödinatie tbv gemeenten.

Wanneer: z.s.m., lijst gereed 3 nov 2008

A5. Afstemming gemeente-ambassadeurs - waterschap - provincie
Toelichting: Alle gemeenteambassadeurs maken een afspraak met zowel de coördinator van het waterschap

als van de provincie om hun handelen op elkaar af te stemmen, c.q. afspraken te maken over de aanpak in

de eigen regio. Aandachtspunten o.a. leeswijzer (C4), overzicht terinzagelegging (T3) en afspraken

gezamenlijke activiteiten.

Wie: initiatief bij gemeente-ambassadeurs

Wanneer: nov 2008

T. Ter inzage legging

Alle plannen worden zowel digitaal als fysiek (op papier) ter inzage gelegd.

Uitgangspunt bij de terinzagelegging van de papieren plannen is dat een zo compleet mogelijke set van alle

relevante plannen op eenzelfde plaats en met zichtbare samenhang ter inzage ligt. Concreet betekent dat

dat een burger op het gemeentehuis de plannen van rijk, provincie en waterschap vindt, indien van

toepassing ook het plan of besluit van de gemeente. Via een gemeenschappelijk element op de kaft of een

sticker wordt de samenhang benadrukt. Daarnaast is een A4 toegevoegd met een overzicht van de

beschikbare plannen. Indien van toepassing staat hierop ook de reden waarom er geen gemeentelijk besluit

ligt (bv geen krw-maatregelen, of al vervat in bestaand beleid). Op waterschapskantoren liggen de plannen

van rijk, provincie en waterschap, op de provinciehuizen de plannen van provincie en rijk.



T1. Vooraankondiging gemeenten
Toelichting: Brief aan gemeenten om ze tijdig op de hoogte te stellen van de komende inspraakperiode en

hun aandeel daarin. Geadresseerd aan krw-contactpersonen, met verzoek dit ook door te geven aan

afdelingen communicatie.

Wie: concept-tekst: werkgroep communicatie, afzender en verzending: procesmanager rijn-west (Steven)

Wanneer: half nov 2008

T2. Terinzagelegging rijksplannen
Toelichting: Verzoek om rijksplannen op meer plaatsen ter inzage te leggen, mn waterschapskantoren en

gemeentehuizen

Wie: Steven via RAO-vz overleg, Otto via LORC (zie ook C1)

Wanneer: in gang gezet

T3. Concept A4 overzicht terinzagelegging
Toelichting: A4 met overzicht welke plannen op die plaats ter inzage liggen. Hierop ook informatie over de

gemeente (gemeentelijk plan ter inzage, geen krw-maatregel aan de orde, maatregel als vastgelegd in

bestaand beleid etc). Burgers die plannen komen inzien krijgen hiermee een overzicht, daarnaast illustreert

het de samenhang tussen de plannen.

Wie: wg communicatie maakt opzet, invulling per gebied (comm medewerker waterschap coördineert dit

voor eigen gebied)

Wanneer: opzet in oktober, productie eind nov/begin dec 2008

T4. Gemeenschappelijk visueel element plannen
Toelichting: Een gemeenschappelijk element, ofwel op de kaft van plannen, ofwel door bv een sticker. Dit

geeft voor burgers de samenhang aan en draagt er ook aan bij dat de plannen op de inzageplaatsen bij

elkaar blijven.

Wie: wg communicatie maakt voorstel

Wanneer: eind okt

T5. Versturen plannen naar gemeenten/andere inzageadressen
Toelichting: Waterschappen, provincies en rijk zorgen zelf voor het bezorgen van de eigen plannen op de

inzageadressen. In de begeleidende brief verwijzen naar de vooraankondiging en de samenhang met

andere plannen. Waterschappen sturen (voorbeeld van) het overzicht (zie T3) mee.

Wie: projectleiders waterschappen, provincies, rijk

Wanneer: uiterlijk 22 dec 2008

T6. Neerleggen plannen bij balie gemeenten
Toelichting:

Wie: gemeentelijke afdeling communicatie, krw-contactpersoon gemeente houdt dit in de gaten

Wanneer: uiterlijk 5 jan 2009 (evt vanaf 22 dec 2008 ivm rijksplannen)

T7. Neerleggen plannen bij andere inzageadressen
Toelichting:

Wie: communicatiemedewerkers waterschappen en provincies

Wanneer: gemeenten leggen plannen uiterlijk 5 jan 2009 neer (evt vanaf 22 dec 2008 ivm rijksplannen),

plannen bij gemeenten aanleveren uiterlijk 18 december 2008

T7a: online plaatsen digitale plannen
Toelichting: de krw gaat uit van het digitaal beschikbaar stellen van alle plannen, in principe via het

downloaden van de site van het betreffende bevoegd gezag.

Wie: communicatiemedewerkers waterschappen en provincies

Wanneer: uiterlijk 5 jan 2009 (evt vanaf 22 dec 2008 ivm rijksplannen)



T8: belronde langs gemeenten
Toelichting: nagaan of vooraankondiging is doorgegeven, beantwoorden van vragen van gemeenten

Wie: gemeente-ambasadeurs

Wanneer: half nov – 1e helft dec 2008, na ontvangst brief T1

T9: 2e belronde inzageadressen
Toelichting: check of inzage volgens plan verloopt (steekproef)

Wie: gemeente-ambassadeurs

Wanneer: 5-15 jan 2009

C. Communicatie
Iedere overheid is zelf verantwoordelijk voor de communicatie rond het eigen plan. Omdat er meer dan 40

plannen tegelijk de inspraak ingaan is afstemming gewenst, ten eerste om verwarring bij burgers te

voorkomen, ten tweede om uit te dragen dat overheden hier goed samenwerken en ten derde omdat

afstemming en uitwisseling het werk makkelijker maken.

Zowel Rijk (DGW/NLMW) als Rijn-West hebben een aantal hulpmiddelen gemaakt om de communicatie te

ondersteunen. Gebruik van (delen van) deze hulpmiddelen zorgt voor eenduidigheid en samenhang in de

communicatie, het is aanbevolen maar niet verplicht.

Hulpmiddelen van Rijk:

1. Kernboodschap

2. Format leeswijzer

3. Format kennisgeving

4. NLMW-site

5. Postcodetool

6. NLMW-logo

Deze middelen zijn vanaf half oktober beschikbaar, verspreiding via communicatie-coördinatoren

deelstroomgebieden (in geval van Rijn-West Otto Cox)

Hulpmiddelen van Rijn-West:

1. FAQ: Set vragen en antwoorden voor burgers en voor medewerkers gemeenten

2. Voorbeeldtekst advertentie

3. Beeldbank rijn-west

4. Regionaal deel krw-site

C1. benaderen DGW over landelijke communicatie
Toelichting: in rijkscommunicatie is meer aandacht gewenst voor de regionale invalshoek.

Wie: Steven via RAO-vz overleg, Otto via LORC

Wanneer: actie in gang gezet

C2. Uitwisselen concepten en teksten
Toelichting: onderling uitwisselen testen van leeswijzers, nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen:

tijdsbesparing, kwaliteitsverbetering, geen wielen uitvinden

Wie: werkgroep communicatie

Wanneer: continue

C3. Kennisgeving/advertentie
Toelichting: aankondiging van inzage via ofwel gezamenlijke advertentie ofwel verschillende advertenties op

één pagina. Draagt bij aan samenhangend beeld richting burgers.

C3a: concept-tekst rijn-west, naar keuze (deels) te gebruiken door waterschappen, provincies, gemeenten.

Wie: werkgroep communicatie

C3b: afspraken over plaatsing advertenties (datum, bladen, inkoop). Wie: initiatief

communicatiemedewerkers waterschappen, projectleiders provincies attenderen hun communicatieafdeling

op deze afspraak

Wanneer: concept-tekst: okt 2008, afspraken gemaakt: 15 nov, uitvoering: dec



C4. Leeswijzer
Toelichting: Bij ieder plan/besluit komt een leeswijzer. Hierin komt ook de samenhang met andere plannen

aan de orde. Er kan gebruik worden gemaakt van (delen van) de format leeswijzer van DGW en de FAQ van

Rijn-west. Uitwisseling van concepten mogelijk via werkgroep communicatie.

Wie: Projectleiders eindverantwoordelijk, medewerking communicatiemedewerkers

Wanneer: gereed 22 dec

C5. Toewijzen URL!s
Toelichting: Of goed doorlinken vanaf de verschillende websites (NLMW, KRW maar ook onderling) mogelijk

te maken moet tijdig een url-adres op de site worden aangevraagd en aan de andere partners

bekendgemaakt.

Wie: Communicatiemedewerkers

Wanneer: voor 1 dec 2008

C6. Postcodezoeker
Toelichting: Internetpagina op NLMW-site waar een bezoeker de postcode kan intypen en daarna een

overzicht krijgt van alle plannen die voor die postcode relevant zijn. Doorklikken geeft nadere informatie over

bevoegd gezag, aard plan, inzagetermijn en -plaatsen en een link naar de internetpagina van het bevoegd

gezag waar het plan gedownload kan worden.

C6a: maken en beschikbaat stellen zoeker op NLMW-site; wie: DGW

C6b: aanleveren gegevens eigen plan: wie: communicatiemedewerkers/projectleiders. Voor gemeenten:

ambassadeurs ondersteunen

C6c: opnemen verwijzing naar postcodezoeker op eigen site/in eigen communciatiemiddelen (indien

gewenst is banner beschikbaar): wie: communicatiemedewerkers

Wanneer: zoeker gereed 15 dec 2008

C7: FAQ: vraag-en-antwoordset Rijn-West
Toelichting: 2 sets vragen en antwoorden; set 1 met vragen burgers/insprekers, set 2 met vragen van

(communicatie)medewerkers gemeenten. Wordt verspreid onder gemeenten, daarnaast (deels) te gebruiken

door waterschappen, provincies, gemeenten, rijk

Wie: werkgroep communicatie, werkgroep inspraak en ambassadeurs leveren commentaar op concept

Wanneer: 1e concept is gereed; commentaar bij Otto voor 20 oktober, def versie eind oktober

C8. Eventuele afspraken gezamenlijke activiteiten in regio
Toelichting: provincies, waterschappen en/of gemeenten kunnen afspraken maken over bijvoorbeeld

gezamenlijke informatiebijeenkomsten. Indien van toepassing maatwerk per regio.

Wie: Initiatief van projectleiders of communciatieedewerkers waterschappen

Wanneer: voor 5 jan 2009

C9: Informatie over inspraak op regionaal deel krw-site
Toelichting: algemene informatie inspraak, inclusief doorverwijzingen

Wie: werkgroep communciatie / Otto Cox

Wanneer:  22 dec 2008 gereed

C10: Informatie op site Nederland Leeft Met Water
Wie: DGW

Wanneer: gereed 22 dec 2008

C11. “Minicampagne” NLMW
Toelichting: Onder de vlag van Nederland Leeft Met Water zal DGW eind 2008/begin 2009 een aantal

nationale communicatie-activiteiten laten uitvoeren (geen Pb 51 spots). Plan wordt nog uitgewerkt.

Wie: DGW

Wanneer: eind 2008/begin 2009



C12. Informeren gemeentelijke communicatie-afdelingen
Toelichting: is naast de vooraankondiging (T1) nog een extra actie voor deze groep nodig?

Wie: p.m.

C13. Nagaan mogelijkheden gebruik factsheets provincies bij communicatie
Wie: Otto

Wanneer: okt

R. Ontvangen zienswijze

De meeste overheden hebben een standaard-werkwijze en standaard-teksten voor het ontvangen en

beantwoorden van zienswijzen. Ivm de krw en de samenhang tussen de plannen zijn hierbij een paar

(kleine) aanpassingen van belang.

R1. Tekst ontvangstbevestiging
Toelichting: In de ontvangstbevestiging die een indiener van een zienswijze krijgt, moet melding worden

gemaakt van de afstemming tussen de verschillende plannen en het feit dat beantwoording daardoor langer

kan duren dan gebruikelijk. Ook is een opmerking over het doorsturen van (delen van) zienswijzen gewenst,

eventueel een aparte ontvangstbevestiging voor doorgesturde zienswijzen.

LET OP: ook de digitale teksten (reacties op mails) waar nodig aanpassen!

Wie: wg communicatie maakt tekstvoorstel, projectleiders waterschappen, provincies, gemeenten zorgen

voor toepassing in eigen organisatie

Wanneer: tekstvoorstel begin nov 2008, gebruik ontvangstbevestiging vanaf 5 jan 2009.

R2. Interne afspraken behandeling krw-zienswijzen
Toelichting: Waar nodig intern afspraken maken ivm wijzigingen in gebruikelijke werkwijze

Wie: wg communicatie maakt tekstvoorstel, projectleiders waterschappen, provincies, gemeenten zorgen

voor toepassing in eigen organisatie

Wanneer: dec 2008

B. Beantwoording

Uitgangspunt: (delen van) zienswijze die niet de krw betreffen worden afgestemd en beantwoord via de

gebruikelijke kanalen (zelf afspraken over maken); voor (delen van) zienswijzen die wel de krw betreffen

verloop afstemming en beantwoording volgens de rbo-afspraken. Voor toelichting zie het RBO-stuk en het

UPI.

Beschikbare hulpmiddelen:

- format voor afsteming / beantwoording (zie bijlage)

- (concept) vraagbundel UPI (overzicht van een aantal vragen/opmerkingen die in de inspraak

verwacht worden (opgesteld aan de hand van o.a. opmerkingen maatschappelijek organisaties in

klankbordgroepen) met suggesties voor reactie

- stroomschema (zie bijlage)

B1. Nagaan mogelijkheden electronic boardroom
Toelichting: Gebruik van een electronic boardroom of vergelijkbare it-toepassingen kan het afstemmen van

antwoorden en uitwisselen van informatie veel efficienter maken. Nagaan wat mogelijkheden zijn.

Wie: kernteam - Otto

Wanneer: okt – begin nov 2008



B2. Registratie krw-zienswijzen op lijst
Toelichting: Elk bevoegd gezag registreert de zienswijzen die betrekking hebben op krw-onderwerpen op

een lijst. Per onderwerp wordt aangegeven of voor dat onderwerp afstemming nodig is en met wie. Dit levert

een efficiënt hulpmiddel voor afstemming en biedt ook de gewenste transparantie.

B2a. Opstellen format voor lijst
Toelichting: Voor een efficiënte afstemming is het nodig dat de lijsten van de verschillende overheden

makkelijk vergelijkbaar zijn. Daarvoor heeft DGW een concept-format opgesteld. Overheden / projectleiders

kunnen hiervan gebruik maken. Het is gewenst dat projectleiders vooraf aangeven of dit format bruikbaar is

of dat zij een eigen format gebruiken.

Wie: projectleiders bij provincies, waterschappen, gemeenten. Format rondsturen: krw-coactpersonen

Wanneer: reacties uiterlijk op RAO 3 nov.

B2b. Zienswijzen invullen op lijst
Toelichting: het daadwerkelijk invullen van de lijst

Wie: projectleiders

Wanneer: 6 jan 2009 – 27 febr 2009

B2c. Ingevulde lijst verzenden
Toelichting: verzenden ingevulde lijsten naar kernteam rijn-west tbv voorbereiding werksessie en naar

landelijke UVI tbv afstemming met rijksplannen

Wie: projectleiders

Wanneer: uiterlijk 28 februari

B3. Maken stand van zaken tbv LBOR 25 febr.
Toelichting: 1e globale stand van zaken inspraak in de verschillende stroomgebieden

Wie: kernteam

Wanneer: 20 febr 2009

B4. 1e werksessie Rijn-West tbv afstemming
Toelichting: werksessie waarin per onderwerp wordt afgesproken welke afstemming nodig is, afspraken

hierover worden gemaakt en waar mogelijk het werk voor het maken van concept-reacties wordt verdeeld.

Wie: voorbereiding: kernteam / werkgroep inspraak – deelnemers: projectleiders, rao-leden,

vertegenwoordiger landelijk uvi, evt jurist, gemeente-ambassadeurs

Wanneer: 3 maart 2009

B5. Afhandelen/beantwoorden zienswijzen waarvoor geen afstemming nodig is
Toelichting: (delen van) zienswijzen waarvoor geen afstemming nodig is, kunnen na de werksessie van 3

maart worden beantwoord. Overheden bepalen zelf of zij alle zienswijzen in één keer beantwoorden (als

alles is afgestemd, dus na 1 juli 2009) of dat zij een deel van de beantwoording al sneller doen.

Wie: projectleiders

Wanneer: na 3 maart 2009

B6. Opstellen concept-reacties op af te stemmen zienswijzen
Toelichting: op basis van afspraken op werksessie 3 maart

Wie: op basis van afspraken op werksessie 3 maart, projectleiders bewaken afspraken intern

Wanneer: 4 maart – 23 maart 2009

B7. RAO+: 2e werksessie over concept-antwoorden
Toelichting: overleg over conceptantwoorden, bepalen wat bestuurlijke issues zijn en wat ambtelijkkan

worden afgehandeld.

Wie: voorbereiding: kernteam / werkgroep inspraak – deelnemers: projectleiders, rao-leden,

vertegenwoordiger landelijk uvi, evt materiedeskundigen, jurist, gemeente-ambassadeurs

Wanneer: 25 maart 2009



B8. Beantwoorden ambtelijk afgestemde onderwerpen
Toelichting: op basis van afspraken op werksessie 25 maart. Dit zijn de onderwerpen die ambtelijk kunnen

worden afgestemd en waarvoor geen verdere afstemming met SGBP nodig is.

Wie: projecteiders

Wanneer: 26 maart – juli 2009 (zie B5)

B9. RBO over bestuurlijke punten afstemming
Toelichting: RBO doet uitspraken over punten waarvoor bestuurlijk afstemming nodig is. Onderwerpen

waarvoor verdere afstemming met het SGBP nodig is komen later aan de orde.

Wie: kernteam bereidt voor,

Wanneer: 23 april 2003

B10. Afstemming met rijksniveau (zienswijze SGBP etc)
Toelichting: Afstemming met de plannen op rijksniveau vindt gedurende de hele periode plaats, o.a. door

deelname rijksvertegenwoordigers aan de werksessies. Bestuurlijke afstemming vindt plaats in

LBOR/LBOW. De definitieve afstemming met de rijksplannen kan pas plaatsvinden na sluiting van de

inspraaktermijn van het SGBP op 22 juni 2009. De landelijke uitvoeringsorganisatie inspraak (UVI) maakt

begin juni een 80% nota voor beantwoording, ambtelijk wordt de afstemming in juli 2009

afgerondbestuurlijke bekrachtiging op 27 aug (RBO rijn-west) en 2 sept 2009 (LBOR)

Wie: projectleiders, kernteam, rao, uvi

Wanneer: 1e ronde afstemming: LBOR / LBOW 6 en 12 mei 2009 (met samenvatting resultaten regionale

afstemming); 2e ronde juni/juli 2009 (1 juni LBOR met samenvatting resultaten afstemming en

inspraakreacties regio-rijk en regio-regio). De afstemming met het Rijk zal indien enigszins mogelijk in juli

2009 worden afgerond, begin juli is hiervoor een extra LBOR/W gepland.

B11. Beantwoorden afgestemde onderwerpen
Wie: projectleiders

Wanneer: mei – sept 2009 (zie B5)

B12. Opnemen zienswijzen en antwoorden in participatielogboek
Toelichting: het opstellen van een participatielogboek is een krw-verplichting. De logboeken voor de fase tot

de zomer van 2008 zijn opegsteld (muv N- en Z-Holland). Na de inspraak moeten de logboeken worden

aangevuld met de activiteiten mbt de inspraak, de ingediende zienswijzen en de antwoorden.

Wie: projectleiders

Wanneer: juli – sept 2009 (logboeken moeten gereed zijn 22 dec 2009)







Afstemming plannen in verband met KRW:

10 checkpunten voor projectleiders waterplannen

Inspraaktermijn: 5 jan 2009 - 16 febr 2009

Plaatsen terinzagelegging volgens afspraak (papier en digitaal) (draaiboek T1-7)

Aanpassingen standaardteksten (bv kennisgeving, ontvangstbevestiging;

draaiboek C3, C4, R1)

Plan voorzien van leeswijzer, aandacht samenhang andere plannen (C4)

Afspraken communicatie met andere overheden in regio gemaakt (o.a.

advertentie kennisgeving; draaiboek C 2-8)

Afspraken doorsturen (delen van) zienswijzen (draaiboek R2)

Registratie krw-zienswijzen (draaiboek B2)

KRW-afstemming opgenomen in planning beantwoording (draaiboek B2-12)

Besluitvorming definitief plan afgestemd op krw-tijdschema

Afspraken intern doorgenomen met medewerkers, afd communicatie, evt bestuur



Wat merkt de burger / inspreker van de krw-inspraak?

Nov 2008 Publiciteit over waterschapsverkiezingen, inclusief Postbus 51 spots

Krw wordt niet genoemd, wel waterkwaliteit al onderdeel werk waterschap.

Mogelijk dat in enkele gevallen kandidaten of lijsten de krw als punt in het

verkiezingsprogramma noemen.

Dec 2008

Evt jan

Persaandacht rond publicatie SGBP!s/NWP

Dec 2008 -

feb 2009

Minicampagne NLMW gericht op inspraak SGBP!s

22 dec

2008

Advertentie rijksoverheid inspraak

Jan 2009 Communicatieactiviteiten provincies/waterschappen/gemeenten over eigen

plannen. Krw is hier een van de onderdelen

Dec-jan Eventueel informatie van maatschappelijke organisatie waarvan burger lid is

5 jan 2009 Advertentie / kennisgeving gezamenlijke regionale overheden

Ook kennisgeving rijksoverheid over SGBP/BPRW

Burger die meer wil weten:

- gaat naar site NLMW, krijgt via postcodetool overzicht relevante

plannen;

- klikt één (of meer) plan(nen) aan, komt op website waterschap /

provincie / gemeente of rijk;

- leest inleidende info / leswijzer, zoekt informatie over terinzagelegging;

- downloadt plan, of gaat naar dichtsbijzijnde inzageadres

- bij vragen: belt of mailt gemeente of waterschap

Op inzageadres (bv gemeentehuis)
- balie verwijst naar stapel waterplannen;

- burger leest A4 met overzicht ter inzage liggende plannen;

- burger kiest plan om in te zien;

- spreekt met evt vragen baliepersoneel aan, die verwijzen door naar

juiste bevoegd gezag

Geïnteresseerde burger checkt mogelijk opvattingen van een door haar

vertrouwde maatschappelijke organisatie

Jan/feb

2009

Informatie/inspraakbijeenkomsten van rijk, evt andere overheden

- Hoorzitting rijk in Rijn-West: dinsdag 27 januari 2009 in Zoetermeer
- mei 2009: bijeenkomst over het Nationaal Waterplan

Burger wil inspreken:
- kiest op welk plan zij wil inspreken

- zoekt juiste adres / manier van inspreken

- geeft zienswijze: op papier(post), via mail, via website, mondeling

Wat merkt burger na indienen zienswijze

Uiterlijk feb

2009

Burger krijgt na enkele dagen ontvangstbevestiging

 Hierin termijn van beantwoorden (wat langer dan gebruikelijk), en eventueel

dat (deel van) zienswijze is doorgestuurd naar andere overheid

Apr 2009 Burger krijgt antwoord (indien voor antwoord geen afstemming met rijk nodig is)

Uiterlijk

sept 2009

Burger krijgt antwoord (indien voor antwoord wel afstemming met rijk nodig is)

Sept-nov

2009

(beperkte) perspubliciteit rond vaststellen waterplannen


