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Samenwerkingsagenda Rĳn-West
Focus op 7 thema’s
Het RBO Rĳn-West heeft in november
2020 de Samenwerkingsagenda RĳnWest vastgesteld. Deze geeft een
overzicht van de opgaven waarvoor we
in de periode 2021-2027 staan, uitgangspunten voor het samenwerken in
Rĳn-West en de thema’s waarop het
RBO de komende jaren focus op wil
leggen. Deze thema’s zĳn:
• Regionaal waterbeheer
• Stedelĳk waterbeheer
• Duurzame landbouw
• Ecologisch beheer
• Grondwater
• Stroomgebiedsafstemming/RWZI’s
• Stroomgebiedsaanpak
vergunningverlening/emissies
In de eerste helft van 2021 wordt
gewerkt aan de verdere invulling van de
thema’s. Ook worden trekkers gezocht
voor de thema’s, want deze aanpak
wordt alleen een succes als er
voldoende actieve belangstelling is
vanuit de Rĳn-West partners. De opzet
is dat thema’s nauw aansluiten bĳ
activiteiten/programma’s die al
plaatsvinden. Het is nadrukkelĳk niet de
bedoeling om uitgebreide nieuwe
overlegvormen te creëren. Er wordt bĳ
verschillende thema’s bĳvoorbeeld
gewerkt aan het bespreken van cases,
uitwisseling van ervaringen, mogelĳk
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Inspraak Waterplannen 21 maart gestart
Op 21 maart 2021 startte de
inspraaktermĳn voor het Nationaal
Waterprogramma. Het KRWStroomgebiedbeheerplan is hiervan
een onderdeel. Dit is het eerste van de
13 waterplannen/programma’s die in
Rĳn-West het komende halfjaar ter
een inspiratiedocument of beeldenboek inzage komen. Op 21 september sluit
naar aanleiding van die uitwisseling, een de inspraak van de laatste plannen.
gezamenlĳk onderzoek of een werkcon- Rĳn-West heeft een leeswĳzer
ferentie. De bestaande werkgroepen
opgesteld en een notitie met
Duurzame Landbouw, Vismigratie en
aandachtspunten en afspraken voor
Grondwater zĳn onderdeel van het werk afstemming van inspraak en
in thema’s. Er is voor ieder thema in de
beantwoording.
Rĳn-West begroting een bedrag
De leeswĳzer en een overzicht van de
gereserveerd om dergelĳke activiteiten plannen en termĳnen vindt u op:
mogelĳk te maken. Het kernteam heeft
www.rĳnwest.nl/inspraak
voor elk thema een contactpersoon
aangewezen.
De uitwerking van de plannen voor de
thema’s en de trekkers wordt in juni in
het RBO gepresenteerd. Dan wordt ook
gekeken in welke (sub)thema’s
voldoende energie zit om mee verder te
gaan.
Meer informatie: www.rĳnwest.nl

Download Samenwerkingsagenda

Nieuw Uitvoeringsprogramma Drinkwater in de provincie Utrecht

De Provincie Utrecht heeft het Uitvoeringsprogramma Drinkwater 2021 – 2027
vastgesteld. Hierin zĳn maatregelen vastgelegd ter bescherming van de openbare
drinkwatervoorziening, bestaande uit 27 grondwaterwinningen (en de
oppervlaktewaterwinning te Nieuwersluis). De maatregelen in het
Uitvoeringsprogramma zĳn deels ook meegenomen in het SGBP3.

Visdeurbel bij de Weersluis in Utrecht
Website Rĳn-West in nieuwe omgeving
De website van Rĳn-West is verhuisd
van de Helpdesk Water naar het
Informatiepunt Leefomgeving. Hier
vindt u informatie over opgaven, focus,
eenpak en resultaten van Rĳn-West.
Ook indt u verwĳzingen naar
projecten, plannen en informatie over
de waterkwaliteit van de
waterbeheerders in Rĳn-West.
De URL bljft www.rĳnwest.nl

Het Uitvoeringsprogramma is samen met de gebiedspartners (gemeenten,
waterschappen, uitvoeringsdiensten en drinkwaterbedrĳven) voorbereid. Daarvoor
zĳn in 2018/2019 de gebiedsdossiers voor de drinkwaterbronnen geactualiseerd.
Deze dossiers bevatten informatie over de (grond)waterwinningen en een
beschrĳving van de knelpunten en risico's voor de (grond)waterkwaliteit. Op basis
hiervan zĳn in 2020 maatregelen geformuleerd en er zĳn afspraken gemaakt over
de uitvoering. Dit is vervolgens vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma 2021 2027. De gebiedsdossiers en het Uitvoeringsprogramma zĳn een belangrĳk
Nog meer leven in de boerensloot
onderdeel van de Utrechtse gebiedsaanpak ter bescherming van de
Waterschap HDSR en landbouwdrinkwaterbronnen.
organisaties tekenen intentieverklaring
Schoon en voldoende water - Link

Meer informatie

Integraal plan Bleiswĳkse Zoom

De waterkwaliteit in de Bleiswĳkse Zoom voldoet niet aan de KRW-doestelling.
Een deel van het water heeft de functie zwemwater, dit deel voldoet niet aan de
doelstelling voor blauwalgen.
Op basis van een uitgebreide watersysteemanalyse heeft HHSK een Integraal
Plan Bleiswĳkse Zoom opgesteld met een scala van maatregelen, waaronder
invoeren van een flexibel waterpeil, voorlichting en communicatie, monitoring
waterkwaliteit, aanpassen van de visstand, baggeren van het Zeeltje en het
Galgje, toepassen van Phoslock en aanleggen van een bypass voor de inlaat van
Rottewater. De maatregelen zĳn er op gericht de belasting van de Bleiswĳkse
Zoom met fosfaat terug te dringen en op die manier een nieuw ecologisch
evenwicht in dit waterlichaam te bereiken en zo uiteindelĳk de KRW-doelstelling
te bereiken. De uitvoering is gestart in 2020. Eerder al is het flexibel waterpeil
ingevoerd. Begin 2020 is gestart met het aanpassen van de visstand door een
grote hoeveelheid brasem en karper uit de Bleiswĳkse Zoom te vissen en in
overleg met Sportvisserĳ Zuid-West Nederland elders uit te zetten.
Hierna zĳn twee locaties op de oostelĳke oever ingericht als natuurvriendelĳke
oever. In het vierde kwartaal van 2020 is het baggerwerk uitgevoerd. De
vrĳgekomen baggerspecie is naar twee ophooglocaties in de Bleiswĳkse Fles
getransporteerd. Na rĳping wordt deze grond in 2022 gebruikt om percelen op
te hogen. In februari 2021 is de bypass voor de inlaat van Rottewater
gereedgekomen. Hierdoor stroomt dit inlaatwater niet meer door de Bleiswĳkse
Zoom maar rechtstreeks naar de achterliggende polder. Eind februari 2021 is
Phoslock in de Bleiswĳkse Zoom toegepast. Phoslock is een kleimineraal waaraan
lanthaan is gebonden. Via het lanthaan wordt fosfaat in de waterkolom en fosfaat
die vrĳkomt uit de waterbodem gebonden. De kleideeltjes zinken naar de
bodem en vormen daar een laagje van enkele mm’s. De binding van lanthaan en
fosfaat is zeer sterk waardoor het fosfaat niet meer vrĳkomt.
De werkzaamheden worden in de eerste helft van 2021 afgerond. De
ontwikkeling van de waterkwaliteit wordt daarna gemonitord om kennis te
vergaren en te controleren of alle maatregelen het gewenste effect hebben.
Meer informatie: Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Samenwerken geeft succes

Werken aan de waterkwaliteit betekent vooral samenwerken. Bĳ de aanleg van
natuurvriendelĳke oevers in de Bovenlanden Aalsmeer werkte
Hoogheemraadschap Rĳnland nauw samen met Landschap Noord-Holland. De
nieuwe oeverbescherming van de oevers van de Ringvaart en de Molenpoel is
onlangs opgeleverd.
De Bovenlanden bĳ Aalsmeer is één van de 41 KRW-waterlichamen in Rĳnland.
Hier gaat het om ecologische inrichtingsmaatregelen, zoals natuurlĳkvriendelĳke
oevers, paddenpoelen en vooroeverbescherming tegen golfafslag. Rĳnland
verzorgde de financiering, Landschap Noord Holland deed de aanleg en regelt
het beheer en onderhoud. In goed overleg is naar wederzĳdse belangen gekeken
en zĳn uiteindelĳk afspraken gemaakt over aanleg, onderhoud en financiering.
Een belangrĳke maatregel is het plaatsen van houten schotten onder water. Deze
zorgen voor rustig water langs de oevers. Dat gaat de afkalving tegen én zorgt
voor de groei van meer riet- en oeverplanten. Zo ontstaat een extra aantrekkelĳke
leefomgeving, bĳvoorbeeld voor vogels, visjes en insecten.

Nieuwe inzichten in freatische
grondwaterkwaliteit
Elke drie jaar onderzoekt de provincie
Utrecht de kwaliteit van het freatisch
(ondiepe) grondwaterer. Doel is vroegtĳdig de toestand en de trends in kaart
te brengen en om inzicht te krĳgen in
de belasting van het grondwater met
’opkomende stoffen’. Daarom is naast
het onderzoek naar nutriënten,
metalen en gewasbeschermingsmiddelen ook onderzoek verricht naar
de aanwezigheid van medicĳnresten
en PFAS-stoffen. Deze stoffen zĳn op
zeer lage concentraties onderzocht en
werden niet eerder meegenomen in
de periodieke meetronde.
In deze meetronde zĳn inderdaad
medicĳnresten en PFAS aangetroffen.
In ruim de helft van de freatische
grondwatermonsters blĳken
medicĳnresten aanwezig. Beregening
vanuit oppervlaktewater vormt hiervan
een belangrĳke bron. Ook zĳn er
vervangers van stoffen van de PFASgroep in bĳna de helft van de monsters
in het ondiepe grondwater aangetroffen. De bron hiervan is vooralsnog
onduidelĳk, maar vermoedelĳk speelt
dat atmosferische depositie een rol.
Het grondwater voldoet aan de
normen, maar de meetronde laat zien
dat natuurlĳk schoon grondwater
zeldzamer wordt. Door betere meeten monitoringstechnieken wordt het
de komende jaren steeds beter
mogelĳk om stoffen al bĳ lage
concentraties te meten. Dit geeft
vroegtĳdig inzicht in welke stoffen in
het grondwater aanwezig zĳn en wat
daarvan bronnen zĳn. Een ontwikkeling
die aandacht vraagt van de partners in
Rĳn-West.

Artikel van Marc Vissers (Sweco) en Janco
van Gelderen (Provincie Utrecht) in H2Oonline

Aanbevolen video
• Bovenlanden Aalsmeer
• Wedstrĳd en dilemma rivierkreeften

Mĳlpaal
Alle waterbeheerders in Rĳn-West hebben de informatie over toestand van de waterlichamen en maatregelen voor de 3e
KRW-periode ingevoerd in het Waterkwaliteitsportaal. Dankzĳ een flinke inspanning is hiermee weer een stap gezet richting
KRW-3.

Aantrekkelĳke damwanden

Stalen damwaden als kademuur of oeverbescherming
zĳn oninteressant voor vissen en bieden weinig opties
voor natuurontwikkeling. In het gebied van Rĳnland
start binnenkort een proef met bakken die vlak boven
of onder water tegen de damwanden worden
geplaatst. In de bakken zit substraat dat ervoor zorgt
dat waterplanten er tot bloei kunnen komen. Zo
ontstaan op de damwanden groene aquawanden. Hier
ontwikkelt de biodiversiteit en kunnen vissen terecht.
De bakken worden in samenwerking met Rĳnland
geplaatst door Reef Systems dat de bakken heeft ontwikkeld onder de merknaam Specter. Na plaatsing zal
Reef Systems de bakken een aantal jaren monitoren
om het effect in beeld te brengen. De provincie ZuidHolland heeft de ontwikkeling van de bakken gestimuleerd via het “Startup in residence” programma.

Meer informatie

Vervolg Delta-aanpak en versnellingstafels

In het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit zĳn
bestuurlĳke afspraken gemaakt over grensoverschrĳdende regionale wateren, doelvaststelling,
opkomende stoffen en medicĳnresten. Voor Rĳn-West
zĳn vooral de afspraken over opkomende stoffen van
belang. Hier kan nog veel worden verbeterd. Het is
belangrĳk dat Rĳkswaterstaat de waterschappen actief
benadert, bĳ veel afdelingen vergunningverlening zĳn
deze afspraken nog niet bekend. VNG onderkent de
opgave, wat niet wil zeggen dat alle gemeenten hier
actief zĳn. Het is belangrĳk dat waterschappen,
provincie, gemeenten en anderen in Rĳn-West hierin
een actieve rol gaan spelen. Rĳkswaterstaat gaat
hierbĳ een ambassadeursrol vervullen.

Actieplan biodiversiteit Rĳnland
De Verenigde Vergadering van
Rĳnland heeft in januari een actieplan
biodiversiteit vastgesteld.
Met een actieplan biodiversiteit wil
Hoogheemraadschap van Rĳnland
kansen benutten om het verlies van
biodiversiteit te stoppen en om te
buigen naar herstel. Dat verlies is fors,
vooral bĳ waterplanten, zo laat een
onderzoek van Naturalis zien. Het
actieplan benoemt 16 acties, variërend
van het oprichten van een kenniscentrum tot het biodivers maken van
AWZI-terreinen en inspiratiepolders.
Het algemeen bestuur heeft het plan
in januari vastgesteld.

Download actieplan

Polderkennis op Peil
Op 23 maart presenteerden collectief
Rĳn, Vecht en Venen en ANV
Lopikerwaard de resultaten van
Polderkennis op Peil. Zĳ hebben
samen met partners de tien
poldernetwerken op polderniveau
begeleid met als thema waterkwaliteit
en andere water-gerelateerde zaken.
Het project blĳkt succesvol, met name
door de poldergerichte aanpak.
Meer informatie en video’s (o.a.
interviews met agrariërs)

Taskforce rivierkreeften
Er komt een landelĳke taskforce
rivierkreeften met het ministerie van
Manifest Water verbindt
LNV als trekker. Dat is afgesproken op
Er is grote urgentie om de transitie naar een klimaateen overleg van de ministeries van
robuust watersysteem te versnellen, om daarmee
LNV, I&W, Unie van Waterschappen,
nadelige effecten van droogte te voorkomen of
IPO en VNG. De taskforce zal in juni
verminderen en de waterkwaliteit te verbeteren. Dat
met een eerste plan van aanpak
stellen Unie van Waterschappen en Vewin in het
manifest “Water verbindt”, waarmee zĳ op dit moment komen. In Rĳn-West zĳn al
actief de publiciteit zoeken om, mede met het oog op verschillende pilots gestart of in
de verkiezingen en kabinetsformatie, rĳk, provincies en voorbereiding.
gemeenten te bewegen actief werk te maken van een
transitie in het water- en bodemsysteem. “Niet alles
Vervolg prĳsvraag rivierkreeften
kan overal”, stelt het manifest. Er moeten keuzes wor- Delfland en het Ministerie van LNV
den gemaakt. De focus ligt op het beter vasthouden
organiseren een hackaton voor het
van grond- en oppervlaktewater en op het realiseren
ontwikkeling van een kreeftenvangtuig.
en behouden van een goede waterkwaliteit.
Dit is een vervolg op de prĳsvraag van
Meer informatie en download
Delfland, die inmiddels is afgerond en
134 inzendingen en een prĳswinnaar
Slagvaardiger vergunningverlening en handhaving
heeft opgeleverd.
De adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) heeft
Meer informatie
advies uitgebracht over de mogelĳkheden om milieuhandhaving, -toezicht en
Agenda
vergunningverlening in Nederland te versterken en het stelsel effectiever en
slagvaardiger te maken. Daarbĳ gaat de commissie in op de onafhankelĳkheid en
Komende RBO-vergadering:
deskundigheid van toezichthouders en de verdeling van rollen, taken en
bevoegdheden in het stelsel.
10 juni 2021

Meer informatie

Download advies

RBO Veldbezoek:
14 september 2021
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