
Schoon water leeft
 
In de digitale nieuwsbrief “Schoon Water 
Leeft” staat de kwaliteit van grond- en 
oppervlaktewater in het deelstroomgebied 
Rijn-West centraal. De nieuwsbrief infor-
meert u over de actuele ontwikkelingen 
rond de KRW (de Europese Kaderrichtlijn 
Water), de lopende projecten en de geza-
menlijke uitdagingen. De Kaderrichtlijn 
Water streeft naar een schoon, gezond 
en duurzaam gebruik van het water op 
stroomgebiedsniveau. Een belangrijke 
stap is het Stroomgebiedsbeheersplan, 
dat gereed moet zijn in 2009. Voor het 
zover is zal er nog heel wat gebeuren.  
De nieuwsbrief is bedoeld om bestuur-
ders, ambtenaren, maatschappelijke orga-
nisaties en andere betrokkenen bij het 
KRW-proces en geïnteresseerden hiervan 
op de hoogte te houden.
 

 Inhoud nummer 1:
p Drie uitdagingen 

p De voorbereiding op de Zomernota

p Meetprogramma eind 2006  

 operationeel

p Meepraten over water

p Interview met gemeente- 

 ambassadeur Maren Slijkhuis

p RAO met de benen op tafel

 
“Schoon Water Leeft” is een uitgave van de  
samenwerkende partners in Rijn-West. Voor 
vragen, opmerkingen of het doorgeven van  
berichten kunt u contact opnemen met de  
werkgroep communicatie van Rijn-West, Otto 
Cox, tel. (071) 572 71 05, email wijzer@xs4all.nl
 
Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief:
Tel. (026) 359 83 29 of per e-mail 
w.vande.woestijne@prv.gelderland.nl
 
U kunt “Schoon Water Leeft” ook downloaden  
op www.kaderrichtlijnwater.nl/uitvoering/
stroomgebieddistrict/rijn/west/
Hier vindt u ook meer actuele berichten, een 
kalender, achtergronden en publicaties.
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INTERVIEW 

Drie KRW-uitdagingen  
voor de komende maanden

Harry Keereweer, voorzitter RBO Rijn-
West over de uitdagingen waar KRW de 
komende maanden voor staat:
“De eerste uitdaging is dat we de meet-
netten KRW-proof  maken, zowel voor het 
grondwater als het oppervlaktewater. Dat 
klinkt niet spectaculair, maar het is heel 
belangrijk om controle te hebben. Als we 
in 2015 willen weten wat we voor elkaar 
hebben gekregen, dan moet je de situatie 
nu goed meten en afspreken hoe je meet. 
Dat vraagt nog het nodige werk. De 
concepten komen in juni, daarna zijn de 
Algemeen Besturen aan zet. In de herfst 
volgt dan de definitieve vaststelling.”

“De tweede uitdaging is het krijgen van 
een goed globaal inzicht in de moge-
lijke KRW-opgave, ook op bestuurlijk 
niveau. Ik vind dat heel belangrijk en zal 
er ook zelf  veel aandacht aan besteden. In korte tijd is er een goede globale analyse 
gemaakt. We hebben hierover met de bestuurders ook al extra om de tafel gezeten. 
De komende maanden moeten we komen tot afspraken over haalbare ambities en 
betaalbare maatregelen, die later een plaats krijgen in het Stroomgebiedbeheerplan in 
2008/2009.”

“Hoe kom je tot een goed ambitieniveau? Dat is aan de ene kant een kwestie van 
meten. Je kan prachtige schema’s maken, maar een goed inzicht in de huidige situatie 
is het begin, zeg maar het minimumniveau. Daarnaast moet je vanuit de praktijk kijken: 
welke maatregelen zijn mogelijk en wat zijn kosten en effecten. Die afweging moet je 
in hele concrete voorbeelden met elkaar bespreken. In een bepaald gebied kan het 
bijvoorbeeld zijn dat je met een investering van 2 miljoen nauwelijks effect hebt en met 
100 miljoen een maximaal effect. De kunst is het optimum te vinden.”

“Een derde belangrijke uitdaging is het in goede samenwerking starten van de verken-
ningen van de waterlichamen. De besprekingen over waterlichamen in de afgelopen 
periode vond ik heel inspirerend. Die benadering is nieuw, het was soms ook een 
vreemde discussie waarbij voor een buitenstaander de wateren op een vreemde ma-
nier zijn onderscheiden naar ‘KRW-wateren’ en ‘niet KRW-wateren’. Maar de afspra-
ken die we hierover gemaakt hebben zijn goed. Zo worden de kleinere waardevolle 
wateren ook in de KRW-analyses meegenomen, daar ben ik erg over te spreken. Want 
zo krijg je een totaalbeeld van de opgaven voor schoon water. Ook de ervaringen met 
de globale verkenning zijn goed, de samenwerking is duidelijk gegroeid. We moeten 
nu de mensen bij elkaar houden, niet te veel overleggen maar wel de neuzen dezelfde 
kant op houden.” p

Harry Keereweer, voorzitter RBO Rijn-west 



Welke ontwikkelingen in de afgelopen periode stemmen u tevreden?
“Het stroomgebiedRijn-West is heel groot, van Lobith tot Hoek van Holland en van 
Den Helder tot Arnhem. De samenwerking tussen de vele verschillende overheden 
in dit grote stroomgebied is intensief  geworden. Dat is positief, dat moet blijven. Ik 
ben nog steeds wel een beetje bezorgd over de betrokkenheid van de gemeenten. 
De gemeente-ambassadeurs kunnen hier belangrijk werk doen. En ik ben van plan 
komend jaar zelf  ook de vertegenwoordigers van de gemeenten in het RBO-overleg 
te bezoeken.” “Inspirerend was ook de discussie over de Nota 2005. Onze reactie op 
de eerste versie van het Kabinet was erg negatief, maar we hebben gezien dat mede 
door de inbreng van Rijn-West er veel is verbeterd en veranderd.”  

Is er een plek waar de kwaliteit er wat u betreft nu al uitspringt?
“Mijn favoriete plek is het Wijchens Ven. Het is eigenlijk het water achter mijn ouder-
lijk huis, ik ben er opgegroeid en het is er fantastisch mooi. Het Waterschap werkt er 
aan plannen om het vuile slib te verwijderen wat ten goede komt aan de ecologische 
kwaliteit .  Wij, de provincie, subsidiëren hier ook de sanering van een grote overstort 
op dit ven. Zo zijn er in heel Rijn-West parels te vinden. Maar het gaat niet alleen om 
die natuurparels. KRW gaat juist over de grote wateren als de rivieren, kanalen en de 
meren. De kleinere natuurparels, de locale zwemplassen en de sloot achter het huis 
of  de wetering langs het land van de boer zijn echter net zo bepalend voor het beleven 
van schoon water. De kwaliteit moet zo worden dat we weer veel natuur zien in het 
water en kinderen in 2015 lekker kunnen zwemmen in de plassen en stekelbaarsjes 
kunnen gaan vangen in al die sloten en weteringen waar ons land zo rijk aan is. Daar 
doen we al dit werk uiteindelijk voor.” f

Zomernota in discussie

De Zomernota van Rijn-West levert de regionale input voor de 
landelijke decembernota 2006. Deze rapportage beschrijft:

p de verwachte effecten en kosten van de maatregelen;
p doelen en maatregelen die in de 2e ronde verder worden  
 uitgewerkt  en de maatregelen die hierbij niet worden mee- 
 genomen;
p onderwerpen die nader moeten worden uitgewerkt en/of   
 worden vastgesteld door Rijk, provincie en/of  andere  
 overheden;
p leerervaringen van globale analyse ten behoeve van de 
 volgende fase: ‘verkenning per waterlichaam’.

De Zomernota geeft een samenvatting van afzonderlijke 
rapportages van globale verkenningen die hebben plaatsge-
vonden voor acht beheersgebieden van de waterschappen, 
rijkswateren en grondwater.Hiermee ontstaat een beeld van de 
opgave voor de regio voor de volgende fase, de detailuitwer-
king. Daarnaast wordt duidelijk wat de vraag is van de regio 
aan Rijk en provincies, bijvoorbeeld ten aanzien van generiek 
beleid en van ruimtelijke ordening.Uit de nota blijkt dat de mate 
waarin de KRW-doelen gehaald kunnen worden sterk verschilt 
per deelgebied en dat maatwerk vereist is. In de maatregelen-

pakketten worden vooral watersysteemmaatregelen ingezet 
(bijvoorbeeld inrichten van natuurvriendelijke oevers of  bagge-
ren). Dit zorgt voor een zichtbare verbetering van de kwaliteit, 
maar dat zal in de meeste gebieden niet voldoende zijn om de 
KRW-doelstellingen te halen. Dat betekent dat er ook ingezet 
moet worden op generiek beleid om de belasting met stoffen 
(met name nutriënten, zware metalen en bestrijdingsmidde-
len) terug te dringen en dat provincies  en gemeenten moeten 
nagaan waar het verplaatsen of  aanpassen van ruimtelijke 
functies kan worden meegenomen. In Rijn-West hebben de 
waterschappen en gemeenten reeds maatregelen op rol staan 
voor verbetering van de waterkwaliteit waarmee jaarlijks 175 
miljoen euro aan kosten gemoeid is. Voor hele de periode 
2006-2015 betekent dat een investering van twee en een half  
miljard euro. Om de waterkwaliteit voor de beschouwde na-
tuurstreefwaarden maximaal op orde te krijgen blijkt een extra 
investering van waterschappen en gemeenten nodig van twee 
miljard euro. Als de extra maatregelen worden uitgevoerd tus-
sen 2009-2015 zouden de jaarlijkse kosten voor waterschap-
pen daardoor met 150 miljoen euro stijgen (aandeel gemeen-
ten circa een kwart). Aanvullend hierop zijn maatregelen van 
rijk en provincie nodig om deze streefwaarden voor de natuur 
te bereiken.  
 
Het concept van de Zomernota is op 10 mei besproken in het 
RAO en zal op 1 juni in het RBO als concept worden vastge-
steld. Daarna zal de nota aan de orde komen in de besturen 
van gemeenten, waterschappen en provincies. In de vergade-
ring van september zal het RBO de nota vervolgens definitief  
vaststellen.
 
Na 1 juni komt de concept-Zomernota beschikbaar op de website, 
inclusief een samenvatting. f

De temperatuur is de laatste weken behoorlijk  

opgelopen, niet alleen buiten, maar ook bij de KRW-

betrokkenen. Onder hoge druk wordt gewerkt aan 

de Nota 2006, die misschien daarom wel is omge-

doopt tot Zomernota.



De notitie “Invulling voorlopige monitoringprogramma’s KRW” beschrijft hoe de  
monitoring in Rijn-West zal plaatsvinden. De KRW onderscheidt:

p Toestand en trend (T&T) monitoring:
 deze geeft een beeld van de algemene toestand van het (deel)stroomgebied;
p  Operationele monitoring (OM):  
 monitoren van alle waterlichamen die “at risk” zijn (dat wil zeggen gevaar lopen  
 de  gewenste toestand in 2015 niet te bereiken), en om te beoordelen of  de maat- 
 regelen het gewenste effect hebben.

Daarnaast kent de KRW monitoring voor Nader Onderzoek, maar deze is in Nederland 
op dit moment nog in voorbereiding.
Het meetprogramma richt zich zowel op chemie als biologie. Voor het oppervlakte- 
water zijn 77 meetlocaties voorzien voor de Toestand en Trend monitoring, en 258 
meetlocaties voor de Operationele Monitoring. Er is een apart meetnet voor het 
grondwater. Voor grondwater zijn er 198 meetpunten voor de Toestand en Trend en 29 
meetpunten voor de ‘zoutwaterintrusie’. Voor grondwater vindt er het komend half  jaar 
een ‘nulmeting’ plaats om te bepalen welk operationeel meetnet het meest effectief  
is. Voor beschermde gebieden en zwemwater vindt afstemming plaats met de Natura 
2000 beheerplannen en de zwemwaterlocaties. De waterbeheerders zijn verantwoor-
delijk voor het meetprogramma, de monitoring zal daarom worden opgenomen in hun 
reguliere meerjaren-meetprogramma’s.
 
Het voorlopige meetprogramma zal tussen juni en september 2006 nog wat worden 
bijgesteld naar aanleiding van opmerkingen uit het RBO, de resultaten van de tweede 
collegiale toets door cluster MRE, de definitieve vaststelling van de richtlijnen monito-
ring en verdere afstemming tussen de waterbeheerders in de werkgroep monitoring 
Rijn-West. Op 22 december moet het programma voor heel Nederland gereed zijn, 
zodat het kan worden gerapporteerd aan Brussel. Het meetprogramma wordt ook  
wettelijk verankerd in een AmvB en een Ministeriële Regeling. Nieuwe inzichten en  
het opstellen van het Stroomgebiedbeheersplan zullen ongetwijfeld in de komende 
jaren vragen om aanpassing van het meetnet. Die aanpassing zal bij voorkeur in  
één keer gebeuren nadat het Stroomgebiedbeheersplan is vastgesteld. Eventuele 
veranderingen moeten goed beargumenteerd worden.
 
Meer informatie: voorzitter werkgroep oppervlaktewatermonitoring Rijn-West: 
Gé van den Eertwegh, Waterschap Rivierenland, G.vanden.Eertwegh@wsrl.nl  
en voorzitter van de werkgroep grondwatermonitoring: Lester Reiniers,  
Provincie Noord-Holland, REINIERSL@Noord-Holland.nl  f

Meetprogramma eind 2006 operationeel
Eind 2006 zal het KRW-meet-

programma operationeel zijn. 

De voorbereiding loopt volgens 

plan. Goede monitoring is  

essentieel om na te gaan hoe  

de toestand van het water is en 

of de maatregelen in het kader 

van de KRW de gewenste  

resultaten gaan opleveren.  

Daarom stelt de Europese 

richtlijn ook expliciet eisen  

aan de monitoring, zodat deze 

goed en in heel Europa op  

gestandariseerde manier  

plaatsvindt.

Internetsite tot leven gewekt
De internetsite van de KRW (www.kaderrichtlijnwater.nl) heeft ook een regionaal deel, 
waar u specifieke informatie over Rijn-West kunt vinden. Tot nu toe was de informatie 
daar niet erg up-to-date, maar dat gaat veranderen!
Vanaf  juni vindt u er regelmatig actuele berichten, een kalender met bijeenkomsten en 
zal ook de informatie over samenstelling van RBO, RAO en werkgroepen regelmatig 
worden bijgewerkt. Verder kunt u de belangrijkste documenten en ook brochures en 
andere voorlichtingsmaterialen downloaden. 
Het Rijn-West gedeelte van de site kunt u direct bereiken via   
http://www.kaderrichtlijnwater.nl/uitvoering/stroomgebieddistrict/rijn/west/ ,  
of  via de afkorting http://tinyurl.com/ejstc 

Als u een bericht heeft of andere informatie die u nuttig lijkt voor de site, geef 
dit dan door aan Otto Cox (071 5727105 of wijzer@xs4all.nl). f



Meepraten over water

De Kaderrichtlijn Water vraagt lidstaten 
om maatschappelijke organisaties en 
het brede publiek zo vroeg mogelijk 
te betrekken bij de uitvoering van de 
richtlijn. Uitvoering van de KRW heeft 
maatschappelijke en financiële gevolgen 
en zal  burgers en maatschappelijke 
groepen direct raken. Communicatie en 
participatie zijn voorwaarden om begrip 
en draagvlak voor deze gevolgen te kun-
nen krijgen. Daarom vraagt de KRW in 
artikel 14 expliciet aan landen het publiek 
voor te lichten en  
te raadplegen. 

“Meepraten over water” geeft inzicht in 
wat er in Nederland voor de KRW moet 
gebeuren en wanneer burgers en belang-
hebbenden daarover kunnen meepraten 
en inspreken. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen “ter inzage leggen”  
en het meer actief  “consulteren van be-
langenorganisaties”. Dit is het minimaal 
gewenste niveau, waterbeheerders en  
andere overheden kunnen daar in hun 
eigen gebied ook een meer intensieve 

invulling aangeven. De participatie zal in 
de fasen tot het opstellen van het stroom-
gebiedbeheersplan vooral gericht zijn op 
maatschappelijke organisaties en  
medeoverheden. Meer uitgebreide pu-
blieksparticipatie zal in de meeste geval-
len pas bij de gebiedsgerichte uitwerking 
van het stroomgebiedbeheersplan aan 
de orde zijn. 

Zeker zo belangrijk is dat de provincies, 
waterschappen, gemeenten en regionale 
diensten van Rijkswaterstaat in 
2008/2009 hun eigen beheersplannen 
aanpassen met speciale aandacht voor 
de gevolgen voor ruimtelijke ordening, 
natuur en milieu en de maatschappelijke 
en sociaal-economische gevolgen. Dit is 
nodig om te voldoen aan de eisen van de 
KRW. Dat vraagt een goede afstemming 
van de verschillende procedures, met 
aandacht voor de verschillen in abstrac-
tie-niveau tussen bijvoorbeeld het 
stroomgebiedbeheersplan en de ge-
biedsplannen. Het RBO Rijn-West heeft 
de Staatssecretaris van V&W hier in een 

brief  nadrukkelijk op gewezen. In die 
brief  benadrukt het RBO het belang van 
een bottum-up benadering en vraagt ze 
aandacht voor het krappe tijdschema, 
met name voor de gemeenten. 

Hieronder vindt u een kort overzicht van 
de nota’s en inspraak- en consultatiemo-
menten. 

2006

p Tijdschema en werkprogramma  
 samen met overzicht belangrijkste  
 waterbeheerkwesties: gereed juni, 
 daarna zes maanden ter inzage
p Monitoringprogramma :  
 Consultatie belangen organisaties  
 per (deel)stroomgebied  tijdens het  
 maken van de rapportages 
 voordat de bestuurlijke besluiten  
 worden genomen. Programma  
 gereed: eind 2006
p  Nota 2006 - juni-november: consulta-

tie belangenorganisaties, december: 
vaststelling in Ministerraad, later 
behandeling Tweede Kamer

2007

p  Nota 2007 (Concept-stroomgebied- 
beheersplan)- mei-november:  
consultatie belangenorganisaties, 
Vaststelling in Ministerraad: december, 
later behandeling Tweede Kamer

2008

p  Opstellen ontwerp-stroomgebieds- 
 beheersplan - dit ligt vanaf  uiterlijk  
 half  2009 gedurende 6 maanden ter  
 inzage
p   Ontwerp-beheersplannen, waterhuis-

houdingsplannen en andere water-
plannen van provincies,waterschap-
pen, gemeenten, Rijkswaterstaat:  
Deze moeten in 2008 worden  
opgesteld of  aangepast en liggen 
minimaal 6 weken ter inzage.  
Afstemming tussen de verschillende 
overheden is gewenst.

Document en achtergrondinformatie 
zijn op te vragen via  
www.kaderrichtlijnwater.nl; vragen 
kunt u stellen aan de Helpdesk Water 
via www.helpdeskwater.nl f

Eind maart 2006 is een concept verschenen van “Meepraten over water 

- Op weg naar een betere waterkwaliteit”. Dit document geeft een werk-

programma en het tijdschema voor het opstellen van een stroomgebied-

beheersplan voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en van de manier waar-

op inspraak en consultatie plaatsvindt. Tevens geeft het een tussentijds 

overzicht van de belangrijkste waterbeheerskwesties per stroomgebied. 

Het is de bedoeling dit document in juni 2006 landelijk vast te stellen, 

waarna vanaf juli/augustus gedurende zes maanden inspraak mogelijk is. 



MAREN SLIJKHUIS, GEMEENTE-AMBASSADEUR

“De koppeling tussen kwantiteit en  
kwaliteit biedt meerwaarde”
 “Als de waterkwaliteit verbetert 

dan hebben alle partijen daar 

baat bij, ook de gemeenten.  

De kwaliteit van de leefomgeving 

verbetert, het wordt ook mooier 

om te zien. En dat betekent  

ook een meerwaarde voor de 

burgers.”

Maren Slijkhuis is gemeente-ambassa-
deur en daarmee het aanspreekpunt 
voor gemeenten in het beheersgebied  
in het Hoogheemraadschap van  
Schieland en de Krimpenerwaard,  
en voor de gemeenten op IJsselmonde 
en Voorne-Putten, die in het beheers-
gebied van Waterschap Hollandse  
Delta liggen. Volgens haar biedt de KRW 
kansen, ook bij concrete projecten:

“De KRW zorgt voor een grotere kennis 
van de samenhang in het watersysteem, 
bijvoorbeeld de samenhang tussen 
riolering en oppervlaktewater. Dat is  
heel zinvol, zeker ook voor kleinere 
gemeenten, omdat die op dit moment 
nauwelijks over die kennis beschikken. 
Gemeenten kunnen die kennis heel  
goed gebruiken voor herstructurerings-
projecten. In Rotterdam werken we 
bijvoorbeeld aan de aanleg van een 
ondergrondse berging in het Museum-
park. Daarmee willen we de waterover-
last beperken en tegelijk het aantal 
overstorten verminderen. Dus tegelijk werken aan kwaliteit en kwantiteit. Maar je zou 
ook kunnen denken aan projecten gericht op aanpassing van het rioleringssysteem.  
In sommige gemeentelijke waterplannen zie je die koppeling tussen kwantiteit en 
kwaliteit al terug.”

“De KRW biedt bestuurders en ambtenaren ook een stimulans om water hoger  
op de agenda te zetten. Het biedt ook houvast, bijvoorbeeld om water een plek te  
geven in ruimtelijke plannen. Verder is de KRW een stimulans om samen te werken 
met de waterbeheerders. En dat kan tot betere plannen leiden.”

De gemeente-ambassadeur is vraagbaak voor de gemeenten en heeft ook een 
bemiddelaarsrol: “Als ik vragen niet zelf  kan beantwoorden, dan leg ik ze neer bij  
het waterschap en let erop dat de antwoorden worden teruggekoppeld. Als ambassa-
deurs kunnen we de waterschappen attenderen op problemen of  signalen van  
gemeenten, en we kunnen daarover gesprekken aangaan met de projecttrekker  
bij het waterschap. Maar we zijn geen belangenbehartigers voor gemeenten.  
Gemeenten moeten zelf  een reactie geven op nota’s en andere officiële stukken  
vanuit KRW. We kunnen gemeenten wel advies geven, maar de uiteindelijke reactie  
blijft hun eigen verantwoordelijkheid.”

De komende tijd gaat de nodige aandacht uit naar de nieuwe gemeentebestuurders: 
“De Provincie gaat, samen met de waterschappen, in de komende maanden  
netwerkdagen organiseren voor gemeentebestuurders. Daar worden we graag  
bij betrokken. Betrokkenheid van bestuurders is heel belangrijk. Ik krijg vaak vragen 
van ambtenaren over wat het beste moment is om bestuurders bij de te praten over  
de KRW.”
“Binnenkort gaan we via een korte enquête navragen wat gemeenten vinden van  
deze eerste fase van het KRW-proces. Op basis daarvan gaan we kijken naar de p 



De gemeente-ambassadeurs Rijn-West: Peter van Wensveen, Willem van Douwen, Charlotte Buys, 
Maren Slijkhuis en Rene Blom (van links naar rechts)

Netwerkdagen
gemeenten
De gemeente-ambassadeurs organi-
seren samen het de waterschappen 
netwerkdagen voor gemeenten in 
Rijn-West. 

Voorlopig zijn de volgende netwerk- 
dagen gepland:

18 mei 2006 Hollandse Delta
7 juni 2006 Rivierenland
30 augustus 2006 Rijnland
31 augustus 2006 Delfland
4 oktober 2006 Schieland en 
 Krimpenerwaard

Voor Amstel- Gooi- en Vechtstreek en 
voor Stichtse Rijnlanden worden nog 
data vastgesteld.

Meer informatie: wvdouwen@alkmaar.nl

volgende fase. We hebben al wel gemerkt dat de planning van het proces erg krap is. 
Van de gemeenten wordt een grote inhaalslag gevraagd waarin ze veel nieuwe infor-
matie moeten verwerken én tegelijk weer gegevens moeten aanleveren. De bereidheid 
van gemeenten om mee te werken is groot, er is ook veel aangeleverd, maar krap is 
het wel. Er is echt een verbetering in de tijdplanning nodig, zodat gemeenten ook langer 
van te voren weten wat ze moeten doen en hoeveel capaciteit ze moeten vrijmaken.”

Maren Slijkhuis werkt bij de Rotterdamse dienst Gemeentewerken als beleids-
adviseur riolering bij de afdeling Waterhuishouding. 

Wat doen gemeente-ambassadeurs?
De gemeente-ambassadeurs zijn verantwoordelijk voor het informeren over, stimuleren van  
en betrekken van alle gemeenten binnen hun stroomgebied bij het opstellen van het stroomge-
biedbeheersplan Rijn-West. Zij zijn partner in het proces van ontwikkeling van de maatregelen 
KRW/WB21. Zij werken nauw samen met de waterschappen, rijkswaterstaat en de provincies. 
Zij ondersteunen de gemeenten in het stroomgebied bij het in beeld brengen  van KRW en 
WB21 én zij zijn er om het implementatieproces van KRW en WB21 te doen slagen. Zij stimule-
ren en coördineren de inbreng van gemeenten in dat proces en zij helpen mee de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid hiervoor te organiseren. De gemeente-ambassadeurs zorgen ervoor, dat 
het gemeentelijk  belang en standpunt goed naar voren komen. Zij versterken de samenwerking 
tussen gemeente en de waterbeheerders én tussen gemeenten onderling. Voor de inhoudelijke 
inbreng zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk. Het team gemeente-ambassadeurs onder-
steunt de gemeenten bij het proces.

De gemeente-ambassadeurs voor Rijn-West:

Willem van Douwen -  Hollands Noorderkwartier (HHNK) Wvdouwen@alkmaar.nl

Gemeente Alkmaar  - tevens teamcoördinator (072) 548 86 84

Charlotte Buys - Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV) c.buys@dro.amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam   (020) 552 58 29

René Blom - Rijnland Rene.blom@haarlemmer- 

Gemeente   meer.nl

Haarlemmermeer  (023) 567 65 96

Peter van Wensveen - Delfland   p.b.a.vanwensveen@dsb.

Gemeente Den Haag    denhaag

  (070) 353 63 71

Maren Slijkhuis - Schieland en Krimpenerwaard en e.m.slijkhuis@gw.rotter-

Gemeente Rotterdam Hollandse Delta  dam.nl

  ( 010) 489 46 59 

Onno van Gilst - Rivierenland opvanglist@leerdam.nl

Gemeente Leerdam  ( 0345) 63 63 63

Rinnerd Plantinga - Stichtse Rijnlanden r.plantinga@regioutrecht.nl

Regio Utrecht  ( 030) 286 25 75



RAO MET DE BENEN OP TAFEL

Intensieve informele uitwisseling  

over verkenningen

Op 12 april waren de leden van RAO Rijn-West 

nieuwsgierig. Gretig zelfs. Na maanden van hard 

werken was de arbeid aan de globale verkennin-

gen gedaan. “Iedereen was na al dat interne mon-

nikenwerk erg toe aan een uitwisseling van kennis 

en ervaringen,” vertelt Rob Immink, “En ik ben erg 

tevreden over die uitwisseling.”

Ook andere deelnemers is deze bijeenkomst buiten de formele 
vergadersfeer goed bevallen. Veel praten is belangrijk, omdat 
de KRW veel samenwerking tussen overheden vraagt en er 
flinke verschillen in interpretatie mogelijk zijn. “Het is zaak dat 
je met z’n allen één taal gaat spreken, en rekening gaat houden 
met wat er bij de buren gebeurt,” zegt RAO-lid Joop van der 
Does. 

Met de presentatie van de globale verkenningen werd de 
KRW-opgave zichtbaar en ook een aantal keuzes waarvoor de 
overheden komen te staan. Er ging op de bijeenkomst heel veel 
informatie over tafel. Een aantal opvallende punten:

p Er zijn grote verschillen tussen gebieden. In sommige gebie- 
 den lijkt het, met een forse extra inspanning, mogelijk ambi- 
 tieuze doelstellingen te halen voor natuurkwaliteit . In andere  
 gebieden zal dat ook met een maximale inspanning niet of   
 nauwelijks lukken. 
p Inrichtingsmaatregelen blijken erg effectief  te zijn, effectiever  
 dan veel andere soorten maatregelen. Maar er zal ook  
 generiek beleid nodig zijn om een aantal doelstellingen te  
 kunnen halen. Een combinatie van die maatregelen blijkt  
 veelal het meest effectief. 
p Er is nog te weinig rekening gehouden met de gevolgen van  

 maatregelen in het ene gebied voor het andere, bijvoorbeeld  
 voor de vuillast op de Noordzee of  andere grote wateren.  
 Dat kon in deze fase ook moeilijk anders, maar het betekent  
 wel dat die afwenteling in de komende maanden nog heel  
 goed doordacht moet worden. 

“In vrijwel alle gebieden is vooruitgang mogelijk,” betoogt Rob 
Immink, “Soms lijken de beschouwde natuurdoelen voor 100% 
te realiseren, in andere gebieden kom je misschien van 5% 
naar 25%. Dat is dan niet conform die streefwaarden voor na-
tuur, maar toch een vervijfvoudiging van het ecologisch effect.” 
Ook in gebieden waar al veel in is geïnvesteerd, bijvoorbeeld 
in het kader van de WVO of  de natuurbescherming, kunnen 
volgens Immink extra maatregelen heel effectief  zijn: “Juist met 
een extra  duwtje kan je op veel plaatsen je ecologische doel-
stellingen gaan verzilveren.”

De hoofdvraag voor de komende maanden is de vraag welke 
maatregelen kansrijk zijn en welke niet effectief  genoeg zijn, 
of  disproportionele kosten tot gevolg hebben. Dat geldt bij-
voorbeeld voor het verplaatsen van stedelijke functies uit de 
Haarlemmermeer of  grootschalige verplaatsing van bollenteelt 
en glastuinbouw. Het zal een proces van trechteren zijn, met 
in de tweede helft van 2006 een aantal belangrijke keuzes. 
Welke maatregelen worden verder uitgewerkt, en welke worden 
terzijde gelegd of  komen pas op lange termijn in beeld?  Welke 
gebieden krijgen prioriteit in de uitvoering? Pas dan komt er een 
scherper beeld van de haalbare doelen in 2015. Het is nog een 
flinke uitdaging alle inzichten scherp en helder in de Zomernota 
te krijgen. “We moeten scherp zijn, en de tijd is heel krap,” con-
cludeert Rob Immink. Het ‘formele RAO’ dat op 10 mei plaats-
vond was een sterke voortzetting van de informele gedachte-
wisseling van 12 april. Er is een gedeeld globaal beeld ontstaan 
over maatregelen, effectiviteit en kosten. In het RAO op 10 mei 
zijn gezamenlijke voorstellen geformuleerd om de inzichten uit 
de globale verkenningen te verzilveren met goede vervolgacties. 
Toewerken naar een breed gezamenlijk pakket van maatregelen 
en het bepalen van betaalbare tussendoelen voor 2015 staan 
daarin centraal. f
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