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Bijlagen:
- uitgewerkte planningstabel 2009 (los bijgevoegd)
- lijst van gemeenten die een eigen plan of besluit ter inzage leggen
1 Inleiding en kader
Het RBOM heeft op 20 november het voorliggende draaiboek inspraak KRW-Maas vastgesteld.
Het draaiboek geeft concreet aan wie wat doet rondom inspraak en op welk moment.
Voor de inspraak in het stroomgebied Maas zijn de waterbeheerders relevant die in figuur 1 zijn
aangegeven. Hierin is ook een gebiedsindeling gebruikt die wordt ingegeven door de bestaande
werkverbanden.

Figuur 1 Gebiedsindeling en waterbeheerders in stroomgebied Maas

Uit figuur 1 volgt dat er in het stroomgebied Maas drie provincies, zeven waterschappen, drie
regionale diensten van Rijkswaterstaat en een aantal gemeenten een plan of besluit in de inspraak
zullen brengen. Daarnaast zorgt het Rijk voor het ter inzage leggen van het SGBP, BPRW en NWP.
2 Overzicht van relevante data
In onderstaande schema’s zijn drie uitvoeringsfasen aangegeven:
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A) in de aanloop naar de inspraak toe (voorbereiding);
B) tijdens de inspraakperiode (uitvoering);
C) nadat de inspraak op de regionale plannen is afgelopen (afhandeling).
Nb. Cursief gedrukte activiteiten zijn nader uitgewerkt in dit draaiboek onder hoofdstuk 4.
Fase A (tot de feitelijke start van de inspraak)
Nr

Wanneer Wat
18-09-2008 RBOM stelt plan van aanpak inspraak Maas vast

Wie
RBOM

01-10-2008 LBOW bespreekt definitieve plan van aanpak
landelijk (UPI)
[okt-nov] Voorbereiden van ter inzagelegging: 1) vorm en
inhoud kennisgeving en leeswijzer (gebruik
kernboodschap), 2) al dan niet gezamenlijk
adverteren, 3) instructie eigen medewerkers
15-10-2008 Tweede bestuurlijke versie SGBP Maas

LBOW

[nov] Aanleveren meta-gegevens waterplannen voor
postcodetool
[nov] Opstarten aanpassen websites met verwijzing
naar postcodetool (banner) en eigen ontwerpplan
Voor 01-11- Ontwerp-waterplan of KRW-besluit vastgesteld
2008
Voor 01-11- Ontwerp-WBP vastgesteld
2008
05-11-2008 LBOR bespreekt SGBP en stand van zaken
regionale planvorming
12-11-2008 LBOW bespreekt SGBP en stand van zaken
regionale planvorming
13-11-2008 Start waterschapsverkiezingen (tot 25 nov)

prov, ws, gemeenten

Voor 20-11- Ontwerp-WHP vastgesteld
2008
Voor 20-11- Ontwerp BPRW vastgesteld
2008
20-11-2008 RBOM stelt draaiboek inspraak vast

provincies

25-11-2008 Einde waterschapsverkiezingen / start
communicatie inspraak: 1) kennisgeving in
regionale dagbladen; 2) activiteiten per
organisatie
01-12-2008 Klankbordgroep Maas bespreekt aanpak
inspraak KRW Maas
12-12-2008 Vaststelling SGBP in Ministerraad

ws, prov, gemeenten,
rws

Allen

A19

15-12-2008 Regionale plannen zijn in gedrukte dan wel
geprinte vorm beschikbaar
17-12-2008 Presentatie waterplannen Brabant

A20

18-12-2008 Start fysieke distributie van plannen

A1
A2
A3

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

A16
A17
A18

werkgroep inspraak (1 en
2), iedere organisatie
voor zich (3)
CSN

prov, ws, gemeenten
gemeenten
waterschappen
LBOR
LBOW
waterschappen

RWS
RBOM

KBG / projectbureau
KRW-Maas
Kabinet

Provincie en
waterschappen
Allen
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Wanneer Wat
22-12-2008 Alle ontwerpplannen beschikbaar, start inspraak
SGBP

Wie
ws, prov, gemeenten,
rws

Fase B (tijdens inspraakperiode zelf)
Nr

Wanneer
B1 22-12-2008

Wat
Fysieke ter inzage legging SGBP Maas bij alle
gemeenten, waterschapskantoren,
provinciehuizen en inspraakpunt VenW
B2 05-01-2009
Fysieke ter inzage legging regionale
waterplannen:
- WBP bij waterschapskantoren,
provinciehuizen en gemeentehuizen in
hun beheersgebied
- WHP/PWP bij provinciehuis,
waterschapskantoren en gemeenten
- BPRW alleen bij provincies, regionale
diensten RWS en in Den Haag (VenW)
- NWP pas vanaf 11 mei 2009 (zelfde als
BPRW)
B3
[ na Ontvangen en innemen van inspraakreacties
binnenkomst]

Wie
Prov, ws, gemeenten,
RWS, Rijk

B4

Inspraakreacties opnemen in eigen registratiesysteem en in landelijke database

Prov, ws

B5

Verzenden ontvangstbrief met verwachting van
termijn waarop antwoord mag worden verwacht
Doorsturen (deels) verkeerd geadresseerde
inspraakreacties aan het juiste bevoegde gezag
Regionale informatie-bijeenkomsten:
- 12,13,14, 15 jan 2009 (alleen KBG)
- 3, 4 en 5 februari (openbare
informatiebijeenkomst)
- 10 februari (inspraakavond)
zie verder een datumlijstje op de website
www.kaderrichtlijnwater.nl/uitvoering/maas/

Prov, ws, gemeenten,
RWS
prov, ws, gemeenten,
RWS

B6
B7

B8

Prov, ws, gemeenten,
RWS

Prov, ws, gemeenten,
RWS

Ws Aa en Maas
Ws Brabantse Delta

Ws Brabantse Delta
Overige waterschappen
en provincies (al dan niet
gezamenlijk)
20 jan 2009 Hoorzitting en informatiebijeenkomst SGBP Maas CSN / prov Limburg
en BPRW. Tevens informatie-avond Waterplan
Limburg.

Fase C (na afloop van regionale inspraak; data RBOM nog onder voorbehoud)
Nr
C1
C2
C3
C4
C5

Wanneer Wat
16-feb-09 Einde inspraak regionale ontwerpplannen
[eind feb 09] Overzicht maken van procesverloop en
opmerkelijke zaken
19-feb-09 RAOM bespreekt zijdelings aan inspraak
gerelateerde onderwerpen
[begin maart Opstellen bespreekstuk met afstempunten
2009] binnen regio Maas en regio-Rijk
2-mrt-09 Klankbordgroep Maas geeft advies voor RBOM
tav inspraak Maas

Wie
werkgroep inspraak
Maas / projectbureau
RAOM
werkgroep inspraak
Maas / projectbureau
KBG
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C6

Wanneer Wat
04-mrt-09 NWO bespreekt voortgang inspraak

Wie
NWO

C7

11-mrt-09 LBOR bespreekt voortgang inspraak

LBOR

C8
C9
C10

19-mrt-2009 RAOM bespreekt inspraakreacties en noodzaak
tot afstemming binnen Maasstroomgebied
2-apr-09 RBOM stelt resultaat van afstemming binnen
stroomgebied Maas vast en beslist of tussentijds
antwoorden worden verstuurd
06-mei-09 LBOR behandelt afstemming binnen regio’s

RAOM
RBOM
LBOR

C11

11-mei-09 Start inspraak NWP

DG Water

C12

13-mei-09 NWO behandelt afstemming binnen regio’s

NWO

C13

[medio mei] Opstellen bespreekstuk met resultaten
interregionale afstemming / doorwerking voor
stroomgebied Maas
11-jun-09 RAOM bespreekt zijdelings aan inspraak
gerelateerde onderwerpen
22-jun-09 Einde inspraak SGBP en NWP

C14
C15
C16

werkgroep inspraak
Maas / projectbureau
RAOM

KBG

C21

06-jul-09 Klankbordgroep Maas geeft advies voor
behandeling afstemming in RBOM van 23 juli
08-jul-09 LBOW behandelt welke onderwerpen vanuit Rijk
doorwerken naar regio
9-jul-09 RAOM bespreekt afstemming binnen
stroomgebied Maas en eerste conclusies
inspraakperiode SGBP
15-jul-09 LBOR behandelt welke onderwerpen vanuit Rijk
doorwerken naar regio
23-jul-09 RBOM bespreekt welke punten Rijk wil laten
doorwerken op regionale plannen en welke
onderwerpen Maasbreed aan de orde zijn
02-sep-09 LBOR bespreekt nota van antwoord Rijk

C22

09-sep-09 LBOW bespreekt nota van antwoord Rijk

NWO

C23

KBG

C24

14-sep-09 Klankbordgroep Maas geeft advies voor
behandeling afstemming in RBOM van 15 okt
18-sep-09 Vaststellen WHP en nota van antwoord

C25

18-sep-09 vaststellen BPRW

Staatssecretaris

C26

RAOM

C28

01-okt-09 RAOM bespreekt beantwoording van inspraak
Maas
15-okt-09 RBOM bespreekt beantwoording van inspraak
Maas
28-okt-09 Kennis nemen van definitief SGBP Maas

C29

30-okt-09 Vaststellen WBP en nota van antwoord

waterschappen

C30

30-okt-09 Vaststellen gemeentelijk waterplan

C31

02-nov-09 Klankbordgroep Maas bespreekt uitkomsten van
inspraak

gemeenten waar van
toepassing
KBG

C17
C18
C19
C20

C27

LBOW
RAOM
LBOR
RBOM
LBOR

provincies

RBOM
LBOR
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Wanneer Wat
04-nov-09 Kennis nemen van definitief SGBP Maas

Wie
NWO

11-dec-09 Vaststellen definitieve SGBP en NWP in
Ministerraad
[dec 2009] Parlementaire behandeling SGBP’s en NWP in
Tweede Kamer
22-mrt-10 SGBP’s worden aangeboden aan EC

Kabinet

C36 [uiterlijk binnen WBP wordt goedgekeurd door GS/PS
gestelde
termijn uit prov
verordening]

Tweede Kamer
Staatssecretaris
Provincies

3 Organisatie
Voor de inspreker is alles wat er met zijn of haar zienswijze achter de schermen gebeurt niet zichtbaar
en moet dat ook niet zijn. Eventuele afstemming over inspraak is een zaak tussen de betrokken
waterbeheerders (zie figuur 2).
Per organisatie is steeds een combinatie van mensen benoemd die bij inspraak betrokken zijn: vanuit
communicatie, vanuit planvorming en vanuit KRW (soms zijn deze laatste twee verenigd in 1
persoon). Vanuit de werkgebieden Brabant en Limburg (eerste niveau voor afstemming) zijn mensen
afgevaardigd in de Maasbrede werkgroep inspraak (tweede niveau voor afstemming, tevens schakel
naar landelijke inspraakorganisatie CSN).
Strikt genomen gaat het voor de KRW alleen om de inspraak die ook een daadwerkelijke relatie heeft
met de KRW. In de praktijk zal dit onderscheid echter minder zwaar worden aangezet; het gaat veel
meer om de vraag, of een zienswijze afstemming met collega-waterbeheerders behoeft. In figuur 2 is
het onderscheid wel/niet KRW dan ook met een stippellijn aangegeven.
Bij vergelijking van onderstaand schema met figuur 1 (gebiedsindeling) valt op dat Zuid-Holland hier
verder buiten beschouwing blijft. Dit is ingegeven door de praktische wens vanuit Goeree om voor
inspraak aansluiting te zoeken bij Rijn-West. Uiteraard blijft er wel contact tussen de betrokken partijen
en de werkstructuur Maas. Ook zal het SGBP Maas in de 4 betreffende gemeenten ter inzage liggen,
samen met het WBP van waterschap Hollandse Delta en het Waterplan van provincie Zuid-Holland.
Ook Rijkswaterstaat heeft een uitzonderingspositie. Het BPRW heeft weinig raakvlakken met de
regionale plannen, behalve op de uitwisselpunten tussen regionaal systeem en rijkswateren. Ook in
de inspraak volgt het BPRW een eigen koers (lift mee met het SGBP). Afstemming met RWS Limburg,
Noord-Brabant en Zuid-Holland – voor zover nodig - vindt plaats via agendalidmaatschap van de
werkgroep inspraak Maas.
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Figuur 2 organisatie inspraak Maas inclusief personen per organisatie

4 Uitwerking van relevante activiteiten
Onderstaand zijn relevante activiteiten uit voorgaande overzichten nader uitgewerkt voor het
stroomgebied Maas.
Nb de nummering van de activiteiten volgt het planningsoverzicht onder 2 (alleen cursieve regels).

7

Draaiboek inspraak Maas (definitief)

1 dec 2008

Fase A (tot de feitelijke start van de inspraak)
Centrale elementen zijn:
- voorbereiding van de inspraak
- communicatie om inspraak aan te kondigen
A3.1
Verspreiden draaiboek definitieve versie (zsm na 20 november)
Door: projectbureau KRW-Maas
Sturen naar: contactpersonen voor planvorming en voor communicatie bij alle waterbeheerders,
inclusief waterambassadeurs. Op verzoek ook beschikbaar voor overige gemeentelijke
contactpersonen.
A3.2
Opstellen lijst gemeenten die eigen plan of besluit ter inzage leggen (voor 20 nov)
Door: waterambassadeurs. Is grotendeels al wel bekend, maar desondanks handig om beschikbaar te
hebben als er vragen over komen. Lijst opnemen in draaiboek (bijlage).
A3.3
Organiseren vooraankondiging naar gemeenten (bijeenkomst?)
Door: team waterambassadeurs (initiatiefnemer) in samenwerking met werkgroep inspraak Maas.
Gedachten gaan uit naar een bijeenkomst om gemeenten te informeren en deels ook te instrueren.
Uitvoering: december 2008.
A3.4
Opstellen tekst kennisgeving (ontwerp NLMW?)
Door: plangroep Limburg (i.o) / coördinatiegroep WHP-WBP Brabant.
Het Rijk heeft een format ontwikkeld in de huisstijl van Nederland Leeft met Water en dit ter
beschikking gesteld in een open-source opmaak. Vanuit DGW wordt nog een zwart-wit variant van het
advertentieformat ontwikkeld, en ook een smallere versie zodat er ruimte over blijft om eventueel
samen op 1 pagina te staan.
Plaatsing: uiterlijk 22 december 2008. Voorbereiding: november 2008.
A3.5
Afstemmen of en met wie gelijktijdig te adverteren en in welke media
Door: plangroep Limburg (i.o) / coördinatiegroep WHP-WBP Brabant.
Het idee is om in aanvulling op de landelijke advertentie zo mogelijk gelijktijdig in regionale media te
staan (verspreidingsgebied Maas), inclusief AD regiokaternen. Mogelijk ook benutten van
gemeentelijke informatie-pagina’s (= gratis)?
Besluit: voor december 2008, uitvoering: op of rond 20 december 2008
A3.6
Inkopen advertentieruimte of reserveren ruimte op gemeentelijke informatiepagina
Door: afzonderlijke organisaties, in overleg met gemeentelijke contactpersonen (tenzij wordt besloten
tot gezamenlijk adverteren).
Media: zie A3.5
Besluit: voor december 2008
A3.7
Aanpassen leeswijzer (ontwerp NLMW)
Door: werkgroep inspraak / Twan Tiebosch. Er is in Maas een sterke voorkeur voor 1 leeswijzer die
over alle plannen gaat (zowel de rijksplannen als de regionale plannen). Concreet betekent dit dat er
snel een tekstvoorstel moet komen voor de (beschrijving van) regionale plannen om nog mee te gaan
in het drukproces van de (landelijke) leeswijzer.
Wanneer: november 2008. Leeswijzer wordt verspreid samen met het gedrukte SGBP en BPRW (zie
A20.1) in 10-voud en is daarnaast op aanvraag beschikbaar om te gebruiken bij eigen bijeenkomsten.
A3.8
Opstellen en verzenden factsheet inspraak (doelgroep gemeenten)
Door: werkgroep inspraak / projectbureau KRW-Maas. Uitwerken van voorbeeld uit andere
stroomgebieden, mogelijk ook te gebruiken door anderen. Opmaak en verzending is reeds voorzien
via communicatieplan KRW 2008-2009.
Wanneer: november-december 2008.
A3.9
Zorgen dat informatie op www.kaderrichtlijnwater.nl onderdeel Maas op orde is (volledig /
kloppend).
Door: projectbureau KRW-Maas. Uiterlijk gereed 22 december 2008.
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A3.10
Bepalen of extra activiteiten tbv inspraak nodig zijn (informatie-avonden, telefonische
spreekuren)
Door: plangroep Limburg (i.o) / coördinatiegroep WHP-WBP Brabant. Data van bijeenkomsten worden
doorgegeven aan projectbureau KRW-Maas / Twan Tiebosch en opgenomen in het overzicht.
Wanneer: uiterlijk 1 december 2008.
A5
Doorgeven gegevens voor postcodetool
Door: afzonderlijke waterbeheerders die een plan in de inspraak brengen. Opsturen aan
leontien.bos@rws.nl.
Wanneer: zodra gegevens bekend zijn, uiterlijk november 2008.
A6
Bepalen wat webadres wordt voor het eigen waterplan (url doorgeven)
Door: afzonderlijke waterbeheerders die een plan in de inspraak brengen. Doorgeven aan
leontien.bos@rws.nl en aan werkgroep inspraak. Tevens voorbereiden van plaatsen link (via banner)
naar postcodetool zelf.
Wanneer: zodra gegevens bekend zijn, uiterlijk 1 december 2008.
A15
Plaatsen landelijke advertenties in media rondom postcodetool
Vanuit NLMW is een media-campagne voorzien om aandacht te vragen voor de postcodetool.
Campagne bestaat waarschijnlijk uit advertenties in kranten en tijdschriften (zowel algemene als
specifieke doelgroepen).
Uitvoering door campagneteam NLMW na 22 december 2008.
A16
Bespreking klankbordgroep
Vanuit de klankbordgroep Maas is de wens geuit om vroegtijdig al over de plannen te kunnen
beschikken, dus voor de start van de formele inspraakperiode. Op voorhand zijn daar geen bezwaren
tegen, mits het ontwerp is vrijgegeven door het bestuur. Tijdens de bijeenkomst met de
klankbordgroep zal worden besproken welke manier van ter beschikking stellen het beste aansluit bij
de gedachten daarover in de klankbordgroep zelf.
Door: projectbureau KRW-Maas
Wanneer: 1 december 2008.
A18
Alle regionale plannen zijn in gedrukte dan wel geprinte vorm beschikbaar
In verband met het fysiek distribueren van de regionale plannen (zie actie A20.1) dienen de plannen
tijdig in de juiste oplage beschikbaar te zijn.
Door: provincies, waterschappen en gemeenten die een waterplan ter inzage leggen op andere
plekken dan het eigen kantoor.
Wanneer: uiterlijk 15 december.
A20.1
Verzenden WBP/WHP’s inclusief plan-MER
Iedere waterbeheerder zorgt zelf voor tijdige toezending aan de inspraakadressen en in de juiste
aantallen, eventueel in combinatie met anderen (waterschap stemt met provincie).
Desgewenst aanleveren namen van contactpersonen gemeenten: waterambassadeurs /
projectbureau KRW-Maas.
Uitvoering: tussen 16 en 22 december 2008. Het SGBP, de inspraakwijzer en het BPRW worden
separaat toegezonden door het Rijk.
A20.2
Opstellen verzendbrief
Door: projectbureau KRW-Maas (instructie).
Wanneer: uiterlijk 16 december 2008. Tevens aankondigen dat het SGBP, leeswijzer en BPRW door
het Rijk worden nagezonden. Nb actie vervalt als iedere waterbeheerder zelfstandig de verzending
regelt.
Aanleveren adresbestanden: pm
A20.3
Controleren of zending goed is aangekomen
Door: nog te beslissen (indien gebruikelijk)
Wanneer: begin januari 2009
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Overige acties in deze fase:
Ax.1
Nagaan of er een landelijke aftrap van de inspraak komt (=communicatiewens)
Door: projectbureau KRW-Maas / Twan Tiebosch
Ax.2
Nagaan of de kennisgeving ook in buurlanden wordt geplaatst
En hoe weten we omgekeerd wat er op welk moment ter inzage ligt in Wallonie, Vlaanderen en
Nordrhein-Westfalen?
Door: projectbureau KRW-Maas / Twan Tiebosch
Ax.3
Voorbereiden model-antwoordbrief ontvangstbevestiging (gebruik maken van bestaande
standaardbrieven)
Door: nog te beslissen
De meeste organisaties hebben een dergelijke standaardbrief wel beschikbaar. Door deze aan te
passen (in verband met doorzenden) en aan te bieden hoeft niet elke waterbeheerder / gemeente zelf
een nieuwe brief te bedenken.
Wanneer: uiterlijk 1 januari 2009 beschikbaar
Ax.4
Bepalen of digitaal inspreken mogelijk wordt gemaakt
Door: afzonderlijke waterbeheerders die een plan in de inspraak brengen. Als extra service kan
worden overwogen om (afgezien van schriftelijk reageren) ook de mogelijkheid te bieden om een
reactie in te zenden via internet. Provincies Noord-Brabant en Limburg hebben hiertoe al positief
besloten; de waterschappen moeten hierover nog een standpunt innemen. Nb dit vergt enige
voorbereidingstijd.
Wanneer: november 2008.
Ax.5
Opstellen lijst met onderwerpen / wie is waarvoor bevoegd gezag
Bij de bepaling of een onderwerp relevant is voor de eigen organisatie of (deels) voor een collegawaterbeheerder kan een lijst met onderwerpen handig zijn om snel te bepalen wie waarvoor de eerst
aangewezen organisatie is. Een dergelijke lijst dient beschikbaar te zijn bij ontvangst van de eerste
zienswijzen.
Op te stellen door: werkgroep inspraak / projectbureau KRW-Maas (afhankelijk van behoefte)
Wanneer: uiterlijk 1 januari beschikbaar
Ax.6
Opstellen persbericht?
Door: werkgroep inspraak
Wanneer: voor 22 december 2008.
Fase B (tijdens inspraakperiode zelf)
Alle voorbereidingen van de voorafgaande maanden zijn gericht geweest op een vlot verlopend
inspraakproces. Desondanks zijn ook dan een aantal concrete afspraken nodig om ook tijdens de rit
soepel te laten verlopen:
B1.1
Neerleggen SGBP Maas op leestafel of bij infobalie + inspraakwijzer op 22-12-2008
Op 22 december dient het SGBP Maas en de inspraakwijzer fysiek ter inzage te liggen op de daarvoor
bestemde plek in het gemeentehuis, provinciehuis, waterschapskantoor en (mogelijk ook) het kantoor
van de regionale dienst van RWS.
Door: regionale contactpersoon, afdeling communicatie. KRW-coördinator per organisatie ziet hier op
toe. Het Rijk zorgt voor ter inzage legging op het inspraakpunt (VenW).
B1.2
Controleren of SGBP Maas digitaal beschikbaar is op www.kaderrichtlijnwater.nl
De EC gaat er van uit dat alle informatie ook digitaal ter beschikking staat. Controleren of dit ook
inderdaad zo is voor het SGBP Maas.
Door: Twan Tiebosch
Wanneer: 22 december 2008
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1

B2.1
Neerleggen overige relevante waterplannen op leestafel of bij infobalie op 05-01-2009
Op 5 januari 2009 dient het eigen waterplan, relevante andere plannen en de inspraakwijzer fysiek ter
inzage te liggen op de daarvoor bestemde plek in het gemeentehuis, provinciehuis,
waterschapskantoor en het kantoor van de regionale dienst van RWS. Gemeenten die een
raadsbesluit hebben genomen kunnen het raadsbesluit er desgewenst bij leggen, maar niet ter
inzage.
Door: regionale contactpersoon of afdeling communicatie. KRW-coördinator per organisatie ziet hier
op toe.
B2.2
Plaatsen digitale versie van regionale waterplannen op eigen website uiterlijk op 05-012009
De EC gaat er van uit dat alle informatie ook digitaal ter beschikking staat. Het feitelijk publiceren op
het daarvoor bestemde webadres (zie actie A6) dient uiterlijk op 5 januari 2009 te zijn gerealiseerd. Nb
indien ook inspraak via internet mogelijk is (zie actie Ax.4) dan vergt dit meer voorbereiding dan alleen
het digitaal beschikbaar stellen van het plan zelf. Verder dient deze mogelijkheid ook pas op 5 januari
functioneel te zijn.
Door: webbeheerder / afdeling communicatie in de eigen organisatie in overleg met KRW-coordinator
per organisatie.
B4
Opnemen inspraakreacties in eigen systeem en in landelijke database
2
Afgesproken is dat in ieder geval de inspraakreacties die om afstemming vragen in de landelijke
database response worden ingevoerd. Het Rijk biedt daartoe toegang tot de landelijke database
“response”, maar ook kan een eenvoudige exceltabel worden aangeleverd mits daarin de relevante
invoervelden staan.
Invoer door: ontvanger van zienswijze, tenzij de zienswijze niet voor hem/haar bedoeld was. In dat
geval wordt de zienswijze doorgestuurd en voert degene aan wie is doorgestuurd de zienswijze in.
Los van de vraag of een zienswijze afstemming behoeft is registratie van belang (documentatie).
Hiertoe hebben waterbeheerders ieder een eigen systeem en werkwijze.
Door: afzonderlijke waterbeheerders die een plan in de inspraak brengen.
Wanneer: binnen twee weken na ontvangst zienswijze.
B5
Verzenden ontvangstbevestiging (gebruik model-antwoordbrief)
Het beschikbare model voor ontvangstbevestiging (zie actie Ax.3) kan worden gebruikt voor het
verzenden van een bevestiging aan de indiener van een zienswijze. Indien van toepassing ook
vermelden dat de zienswijze wordt doorgezonden en wanneer uiterlijk een antwoord kan worden
verwacht.
Door: afzonderlijke waterbeheerders die een plan in de inspraak brengen.
Wanneer: binnen twee weken na ontvangst zienswijze.
B6
Doorsturen (deels) verkeerd geadresseerde inspraakreacties
3
Zienswijzen die in zijn geheel of gedeeltelijk voor een andere waterbeheerder bedoeld zijn worden
doorgestuurd door de ontvanger. Ook gemeenten (die veelal zelf geen plan of besluit ter inzage
leggen) verklaren zich hiertoe bereid, vanuit de gedachte van 1 overheid naar de burger toe. Dit
vereist nog aandacht in de instructie naar gemeenten (zie acties A3.3 en A3.8).
Doorzenden gebeurt door: alle betrokken waterbeheerders (in eigen huis afspreken wie dat doet)
Wanneer: binnen twee weken na ontvangst zienswijze.
Nb de acties B3 t/m B6 zijn schematisch weergegeven in het stroomschema in de bijlage bij dit
draaiboek.
1 Het kan in de praktijk ook zo zijn, dat alle plannen al op 22 december fysiek zijn neergelegd op de daarvoor

bedoelde locatie. In dat geval vervalt actie B2.1
2 Strikt genomen kan er ook voor worden gekozen om alle zienswijzen in het landelijke systeem in te voeren,

ongeacht of afstemming relevant is. De keuze daarvoor kan de afzonderlijke waterbeheerder zelf maken (geen
Maasbrede keuze)
3 Zienswijzen die gedeeltelijk zijn bedoeld voor anderen vragen niet alleen om inhoudelijke afstemming, maar ook

in de beantwoording zelf (neemt iedere waterbeheerder een deel van het antwoord op in zijn nota van
antwoord?). Zie actie C23/C24. Dit is (ook landelijk) nog onderwerp van gesprek.
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B7
Uitvoeren informatie-bijeenkomsten regionale waterplannen
Waterbeheerders kunnen zelf besluiten of en in welke vorm zij een informatie-bijeenkomst,
inloopavond of hoorzitting organiseren. Zij houden daarbij rekening met reeds geplande
bijeenkomsten in dezelfde periode (zie overzicht data in hoofdstuk 2 en op de website
www.kaderrichtlijnwater.nl/uitvoering/maas/).
Door: afzonderlijke waterbeheerders die een plan in de inspraak brengen. Data doorgeven aan
werkgroep inspraak / Twan Tiebosch.
Uitvoering: tussen 5 januari en 16 februari 2009
Eerder gestelde vragen met betrekking tot deze periode:
- komt er nog een (landelijke) instructie om het rubriceren enigszins te stroomlijnen /
gelijkschakelen afgezien wat hierover staat in het landelijke uitvoeringsprogramma inspraak?
Nee, dit is de verantwoordelijkheid van elke waterbeheerder zelf
- Kan het niet-KRW deel van inspraak meteen worden beantwoord of is daarvoor afstemming
ook gewenst? Het niet-KRW deel kan ook om afstemming vragen. Bij de beantwoording hoeft
echter geen rekening te worden gehouden met de langere inspraaktermijn van de KRW. Nb
het RBOM neemt hierover een besluit op 2 april (zie actie C9): het lijkt verstandig om ten
minste de besluitvorming in die bijeenkomst af te wachten alvorens te verzenden.
Fase C (na afloop van regionale inspraak; data RBOM nog onder voorbehoud)
Na de inspraaktermijn van zes weken voor de regionale plannen en BPRW breekt nu het moment aan
om de zienswijzen te ordenen, inhoudelijk en procesmatig op elkaar af te stemmen en na bestuurlijke
vaststelling te beantwoorden. In het proces daaromheen zijn verder relevant het aflopen van de
inspraaktermijn van SGBP en het ter inzage leggen van het NWP.
C1.a
Einde inspraakperiode
Na afloop van de inspraakperiode dienen de regionale waterplannen in principe te worden
weggehaald op de inspraakplekken, maar inspraakwijzer en SGBP Maas blijven nog liggen tot en met
22 juni 2009. Het plan wat ter inzage heeft gelegen kan worden gearchiveerd. Eventueel kunnen de
regionale waterplannen ook blijven liggen (vanuit relatie met SGBP), als maar duidelijk is dat de
inspraakperiode voor de regionale plannen voorbij is.
Door: regionale contactpersoon, afdeling communicatie. KRW-coördinator per organisatie ziet hier op
toe.
Wanneer: op 17 februari 2009.
C1.b
Wijzigen webteksten
Duidelijk moet worden gemaakt dat de inspraak op de regionale plannen is afgelopen. Op de websites
kan hiertoe een tekst of vermelding worden opgenomen bij de eigen plannen.
Door: alle waterbeheerders die een plan ter inzage hadden liggen
Wanneer: op 17 februari 2009.
Nb. ook doorgeven aan postcodetool en inspraakpunt.nl?
C2
Opstellen overzicht procesverloop
Hoe is de inspraak verlopen? Is het gegaan zoals we hadden gedacht? Hoeveel reacties zijn er per
plan ontvangen? Dergelijke vragen kunnen worden beantwoord kort nadat de regionale
inspraaktermijn is verstreken.
Door: werkgroep inspraak Maas. Overzicht tevens meegeven aan LBOR-vertegenwoordiger.
Wanneer: eind februari 2009.
C4.1
Opstellen overzicht van inspraakreacties die afstemming behoeven
Door: afzonderlijke waterbeheerders die een plan in de inspraak brengen. De zienswijzen zelf moeten
toegankelijk zijn voor de ambtelijke organisatie (in elk geval leden van de werkgroep inspraak).
Wanneer: begin maart 2009.
C4.2
(format)

Alsnog opnemen van inspraakreacties die afstemming behoeven in landelijke database
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Zienswijzen die om afstemming (actie C4.1) vragen worden opgenomen in de landelijke database
respons, ongeacht of het KRW-zaken betreft of niet, en voor zover dat niet al is gebeurd bij actie B4.
Door: bevoegd gezag.
Wanneer: begin maart 2009.
C4.3
Bespreken overzicht C4.1 in werkgroep inspraak Maas / bepalen welk deel relevant is voor
RAOM
Op basis van de beoordeling van iedere waterbeheerder stelt de werkgroep inspraak een
bespreekstuk op voor het RAOM (zie actie C8).
Wanneer: uiterlijk 1 week voor het RAOM (nu voorzien op 19 maart).
C8
Behandelen overzicht en redeneerlijn voor beantwoording in RAOM/RBOM.
Het RAOM (of een uitgebreider gezelschap in speciale inspraak-werksessie?) behandelt de
zienswijzen die om afstemming vragen en stelt een voorlopige redeneerlijn vast voor beantwoording.
Tevens wordt bepaald op welke onderwerpen het RBOM een standpunt zal worden gevraagd.
Door: nader te beslissen.
Wanneer: 19 maart 2009.
C13
Afstemmen met Rijk
In de periode mei-juni 2009 wordt duidelijk welke inspraak er op het SGBP en NWP binnenkomt en of
hier ook regionale onderwerpen bij zitten. Vanuit Maas kunnen omgekeerd onderwerpen die bij het
Rijk horen (of geagendeerd door het RBOM) worden ingebracht bij de landelijke inspraakorganisatie.
Door: werkgroep inspraak / projectbureau KRW-Maas.
Wanneer: ambtelijk via bestaande contacten, bestuurlijk op LBOR 15 juli 2009
C18
Opstellen concept-antwoord op zienswijzen die zijn afgestemd
In de aanloop naar het RBOM van 23 juli 2009 stellen waterbeheerders in onderling overleg een
concept-antwoord op.
Wie: taakverdeling later te bepalen (afhankelijk van omvang en type zienswijzen)
Wanneer: 9 juli 2009
C20
Bespreken bestuurlijke aspecten van concept-antwoorden
Door: RBOM
Wanneer: 23 juli 2009
C24/29 Verzenden antwoordbrieven en archivering (logboek)
Nog te beslissen: wordt in de antwoordbrief verwezen naar vastgestelde Nota van antwoord?
Door:
- Provincies: na vaststelling WHP (18 sep 2009 of later)
- Waterschappen: na vaststelling WBP (31 okt 2009 of later)
Overige acties in deze periode:
Cx.1
Afhandelen niet-KRW zienswijzen waarvoor geen afstemming nodig is
Zienswijzen die duidelijk geen KRW-raakvlak hebben en die geen afstemming vragen kunnen door het
bevoegd gezag worden beantwoord. Antwoorden worden opgenomen in de Nota van Antwoord welke
samen met het plan zal worden vastgesteld (najaar 2009).
Door: waterbeheerders die een plan in de inspraak brengen.
Wanneer: binnen redelijke termijn na 16 februari 2009 (nog beslissen: Maasbrede uitspraak over doen
wat redelijk is?).
Cx.2
Internationale afstemming vanuit Maas
Nog uitzoeken: hoe geven we in Maas vorm en inhoud aan afstemming met Vlaanderen, Wallonie en
Nordrhein-Westfalen? Via IMC / DGW of rechtstreeks?
Door: Rijk, in overleg met werkgroep inspraak / Twan Tiebosch en Jan Bovendeur
Wanneer: uiterlijk januari 2009 bekend
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5 Contactpersonen inspraak Maas
Organisatie

Naam

Telefoon

Emailadres

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Francis van Zandbrink

06-29024825

f.vanzandbrink@s-hertogenbosch.nl

Projectbureau KRW-Maas

Jan Bovendeur

073-6808129

jbovendeur@brabant.nl

Projectbureau KRW-Maas

Twan Tiebosch

06-18116684

ahtiebosch@brabant.nl

Provincie Limburg

Fred van den Brink

043-3897499

fwb.van.den.brink@prvlimburg.nl

Provincie Limburg

Carlijn van Tijen

043-3897441

c.van.tijen@prvlimburg.nl

Provincie Noord-Brabant

Desirée van Zwieten

073-6808066

dvzwieten@brabant.nl

Provincie Noord-Brabant

Joost Hendrickx

06-20745996

jhendrickx@brabant.nl
joost@hendrickxcommunicatie.nl

Waterschappen Brabant en Limburg

Carlos Ceelaert

0411-618533

cceelaert@dommel.nl

Waterschap Hollandse Delta

Arco van de Ree

088-9743407

a.vanderee@wshd.nl

Provincie Limburg

John Clermonts

043-3897067

Jmn.clermonts@prvlimburg.nl

Waterschap Peel en Maasvallei

Claudia Sikes

077-3891113

Claudia.sikes@wpm.nl

Waterschap Brabantse Delta

Peter van den Bosch

076-5641118

h.van.den.bosch@brabantsedelta.nl

Waterschap Aa en Maas

Hanneke Koppers

073-6156609

Hkoppers@aaenmaas.nl

Waterschap Roer en Overmaas

Ruud van Heel

046-4205716

r.vanheel@overmaas.nl

Waterschap de Dommel

Martin Bouwman

0411-618622

mbouwman@dommel.nl

Waterschap de Dommel

Colette vd Elshout

Gemeenten (Rijkswaterstaat)

Lisette Boonen

0485-338399

lboonen@rmb.nl

Waterschap Rivierenland

Pia Schrijnemakers

0344-649164

p.schrijnemakers@wsrl.nl

RWS N-Brabant

Joëlle Verstraelen

073-6817803

joelle.verstraelen@rws.nl

Agendaleden

CvdElshout@dommel.nl

6 Stroomschema afhandeling zienswijze
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Bijlagen
1. Algemene planning activiteiten KRW-Maas 2009 (tijdlijn).
Los bijgevoegd
Bestand: Tijdschema Inspraak en besluitvorming 2009 v2 dec 08.xls

2. Lijst van gemeenten die een eigen plan of besluit in de inspraak hebben
Gemeente Grave
Gemeente Lith
Gemeente Maasdonk
Gemeente Someren
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