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Ook bij de uitvoering kun je de kennis van 
de organisaties goed gebruiken
 De plek van Janco Cnossen: De Westerveldse Aa

december 2014

Nieuwsbrief RBO Rijn-Oost 

“Het is een heel mooi voorbeeld van wat je 
kunt bereiken als je de bedding die verloren 
is gegaan weer terugbrengt. Het gebied 
heeft echt aan kracht gewonnen.” Janco 
Cnossen, voorzitter van de Klankbordgroep 
Rijn-Oost, is vroeger als wethouder Verkeer 
van Zwolle betrokken geweest bij de 
verbetering van de Westerveldse Aa.

Waterbericht geeft informatie over de verbrede wateragenda van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost. 
Onderwerpen op deze agenda zijn onder andere Kaderrichtlijn Water (KRW) en waterkwaliteit in algemene 
zin, Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) en de afvalwaterketen. 
www.rijnoost.nl

Inhoudsopgave

Janco Cnossen

“Vroeger was het een strakke water-
loop die doodliep tegen de A28. Nu 
zijn er passages onder de A28 en de 
Boerendanserdijk en is er weer een 
aantrekkelijke beek. De waterkwaliteit 
en de vispasseerbaarheid zijn flink ver-

beterd. Er is een wandel- en fietspad, 
er ligt een bruggetje. Het is een uit-
loopgebied van de stad, je ziet steeds 
meer mensen langs het water lopen. 
Het is echt een heel mooi gebied.”

>>

http://www.rijnoost.nl
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Waarom heeft u ja gezegd 
tegen het voorzitterschap 
van de Klankbordgroep?
“Water zal de komende decennia een 
belangrijk onderwerp zijn. We zijn 
gewend aan water in dit land, maar we 
krijgen te maken met andere weers-
omstandigheden en andere eisen 
en dan moeten we goede afspraken 
maken. Daarom heb ik graag ja gezegd 
toen ik werd gevraagd als voor zitter 
van de Klankbordgroep. Er zijn heel 
veel organisaties met belangen bij 
goed water en vaak is het ook een 
economische voorwaarde. Bijvoorbeeld 
voor de landbouw maar zeker niet voor 
hen alleen. Het is dus belangrijk om 
ze te horen voordat je maatregelen 
neemt. Ik wil er graag steun aan geven 
om mensen bij elkaar te brengen en 
het gesprek te kanaliseren.”

Wat waren de belangrijkste 
onderwerpen in de 
Klankbordgroep?
“Het afgelopen jaar hebben we 
veel discussies gevoerd over het 2e 
Stroomgebiedbeheerplan en over de 
zoetwaterproblematiek. De inbreng van 
de organisaties in de Klankbordgroep 
heeft bijgedragen aan een balans in 
de keuzes en in een goede motive-
ring daarvan. In de KRW-agenda die 
afgelopen voorjaar is gepresenteerd 
zie je dat ook terug. De organisaties 
hebben het ook zeer gewaardeerd dat 

ze betrokken waren bij de presentatie 
van de KRW-agenda in april.”
“Bij het onderwerp zoetwater-
voorziening hebben LTO en Natuur en 
Milieu Overijssel een initiatiefrijke rol 
gespeeld, net als de terrein beherende 
organisaties en het Particulier 
Grondbezit. Zij hebben ook de intentie-
verklaring Zoetwatervoorziening 
Oost-Nederland (ZON) op 27 juni 
mede-ondertekend. Dat vind ik een van 
de hoogtepunten van dit jaar.”
“Je zit samen aan tafel over dingen 
die er toe doen, en met resultaat. 
De Klankbordgroep heeft een goede 
inhoude lijke bijdrage geleverd, een 
 heldere lijn geformuleerd voor de 
inspraak en de betrokkenheid van 
organisaties vergroot. Daar kunnen  
we tevreden over zijn.”  

Wat is belangrijk voor het 
komende jaar?
“In de komende periode zal allereerst 
de inspraak aandacht vragen. Dat 
vraagt een flinke inzet van de maat-
schappelijke organisaties. Je kunt 
een aantal zaken samen oppakken en 
bijvoorbeeld afspraken maken om de 
werklast te verdelen. Dan kan ieder-
een op een gelijke manier aan bod 
komen. De Klankbordgroep is daar een 
 geëigend instrument voor.” 

“Na de inspraak komt de uitvoering, 
van plannen naar de praktijk. We 

Westerveldse Aa.

hebben nog geen scherp beeld van de 
rol van maatschappelijke organisaties 
in die fase maar we kunnen wel wat 
betekenen. Bij de concrete uitvoering 
van maatregelen kun je de kennis 
van de maatschappelijke organisaties 
goed gebruiken. Ze kennen de omge-
ving, hebben kennis over effecten van 
maatregelen, je kunt ze beschouwen 
als vooruitgeschoven posten in het 
gebied. Er liggen bijvoorbeeld moge-
lijkheden bij het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer om te werken aan kwali-
teit én economische rendabiliteit. Ook 
de rol van de terreinbeheerders en met 
name van het Particulier Grondbezit 
zal de komende jaren belangrijk zijn. 
De organisaties die aan tafel zitten 
zijn enthousiast en actief en hebben 
specialistische kennis. Men kan echt 
bijdragen aan de onderwerpen die ter 
tafel komen.”
“De komende maanden wordt gewerkt 
aan het Werkprogramma Zoetwater. 
Daar kunnen en moeten organisaties 
zoals de terreinbeheerders, particulier 
grondbezit en de land- en tuinbouw 
een inbreng leveren. Maak gebruik van 
hun ervaring!” 

Gaat de werkwijze van de 
Klankbordgroep veranderen?
“Niet alle maatschappelijke sectoren 
zijn even goed vertegenwoordigd in 
de Klankbordgroep. Het is lastig dat 
op alle vlakken te vergroten. Ik wil 
de komende periode proberen meer 
momenten te creëren waarin bestuur-
ders en maatschappelijke organisaties 
elkaar ontmoeten, ook informeel. 
Je kunt denken aan een excursie of 
een bijeenkomst rond een speciaal 
thema. Misschien een presentatie in 
de Klankbordgroep van een thema dat 
voor een sector van belang is, of bij-
voorbeeld over de effecten van het ver-
anderend klimaat. Hoe we het precies 
gaan doen moeten we nog bespreken 
in de Klankbordgroep.”
“De organisaties in de Klankbordgroep 
zijn verschillend georganiseerd. Ik denk 
dat men elkaar vaker kan opzoeken. 
Dan kunnen ze de krachten  bundelen 
en werk verdelen. Ik hoop dat we de 
Klankbordgroep kunnen gebruiken 
om dit soort initiatieven te bundelen, 
om de gemeenschappelijke kracht te 
vinden. Ik vind dat heel belangrijk en 
wil me er graag voor inzetten.”
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samenvatting. Ook van het Nationaal 
Waterplan komt er een samenvatting.

Hoe gaat het verder?
Na de inspraak worden de reacties 
bekeken en beantwoord. Waar relevant 
worden de plannen aangepast. Omdat 
de plannen op elkaar moeten zijn 
afgestemd, krijgen insprekers pas in 
de 2e helft van 2015 antwoord. De 
provincies, de waterschappen en het 
Rijk zullen in november en decem-
ber 2015 een besluit nemen over de 
definitieve plannen. Op 22 december 
2015 moeten de plannen definitief zijn, 
zodat de SGBP’s en ORBP’s kunnen 
worden opgestuurd naar de EU.

Overzicht nationale plannen
• Het 2e Nationale Waterplan van 

het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu. Dit plan geeft de hoofdlijnen 
van het waterbeleid van het Rijk. 
Hierin zijn ook de Deltabeslissingen 
opgenomen. 

• De Stroomgebiedbeheerplannen 
Rijn, Maas, Schelde en Eems 
(SGBP) van het Ministerie van 

van de plannen. Daarom hebben de 
overheden in Rijn-Oost afspraken 
gemaakt over het doorsturen van 
inspraakreacties als een andere over-
heid dan de geadresseerde verant-
woordelijk is voor (een deel van) het 
antwoord. Insprekers krijgen dus altijd 
antwoord, mits hun reactie binnen de 
termijn is ontvangen. 

Wegwijzers
Op de website www.rijnoost.nl/
Inspraak/ staat vanaf 22 december 
2014 een overzicht van alle plannen die 
in Rijn-Oost ter inzage liggen met ver-
wijzingen naar adressen en websites 
waar meer informatie over de plannen 
te vinden is. De inspraak wordt uiter-
aard ook aangekondigd op de websites 
van Rijk, provincies en waterschappen 
en in advertenties in regionale kranten. 
Van de 4 SGBP’s de 4 ORBP’s publi-
ceert het Ministerie een gezamenlijke >>

Waterplannen in de inspraak

Er komen dus tegelijk veel verschil-
lende plannen ter inzage, die nauw 
met elkaar samenhangen. Een over-
zicht staat hieronder. Dat de plannen 
met elkaar samenhangen is logisch, 
want water houdt zich niet aan gren-
zen. Er is, onder andere in het RBO 
Rijn-Oost, gezorgd voor een goede 
afstemming tussen de plannen. De 
KRW-Agenda Rijn-Oost 2016-2021, die 
het RBO dit voorjaar heeft vast gesteld 
is daarbij een belangrijk richtsnoer (zie 
de vorige nieuwsbrief, of  
www.rijnoost.nl).

Insprekers krijgen altijd 
antwoord
Toch kan het voor insprekers lastig 
zijn om de weg te vinden in het grote 
aantal plannen. Daar komt nog bij dat 
vanwege een verschil in regels en door 
praktische omstandigheden er verschil-
len zijn in de precieze inspraaktermijn 

Infrastructuur en Milieu. Hierin 
staan de doelen, de toestand en de 
maatregelen om te zorgen voor een 
goede waterkwaliteit van grond- en 
oppervlaktewater, zoals verplicht 
volgens de Kaderrichtlijn Water. 
De SGBP’s zijn bijlagen van het 
Nationaal Waterplan. 

• De overstromingsrisicobeheer-
plannen (ORBP) voor de 4 stroom-
gebieden. Deze plannen geven een 
overzicht van het bestaande beleid 
om overstromingsrisico’s zoveel 
mogelijk te beperken.

• Het Beheer- en Ontwikkelplan 
voor de Rijkswateren (BPRW) van 
het Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu. Hierin staan de maat-
regelen voor de hoofdwateren, zoals 
de IJssel, de Randmeren en het 
IJsselmeer. 

Deze 4 plannen liggen ter inzage van 
23 december 2014 tot en met 22 juni 
2015, en staan onder andere op de 
website www.platformparticipatie.nl/
projecten/alle-projecten/projectenlijst/
nationaal-waterplan/nwp-2016-2021/

Vanaf 23 december 2014 start de inspraak op een 
groot aantal waterplannen van Rijk, provincies en 
waterschappen. Het afgelopen jaar is hard gewerkt 
om de resultaten van de gebiedsprocessen te vertalen 
in deze plannen. 

Natuurvriendelijke oever aan de Kostverlorenstreng in Olde Maten.
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Overzicht regionale plannen
• De omgevingsplannen of omge-

vingsvisies van de provincies, in 
Rijn-Oost Gelderland, Flevoland, 
Utrecht, Overijssel en Drenthe. In 
deze plannen worden de doelen 
voor waterkwaliteit van oppervlak-
tewateren vastgelegd en de doelen 
en maatregelen voor grondwater. 
Sommige provincies brengen alleen 
het deel van het omgevingsplan 
over water in de inspraak (partiële 
herziening).

• De waterplannen van de 6 water-
schappen in Rijn-Oost. Hierin staan 
de maatregelen voor verbetering 
van de kwaliteit van het oppervlak-
tewater. Sommige waterschappen 
brengen een volledig waterplan in 
de inspraak, waarin bijvoorbeeld 
ook waterveiligheid en zoetwater-
voorziening aan de orde komen. 
Enkele waterschappen leggen begin 
2015 alleen het KRW-onderdeel van 
het waterplan ter inzage. De overige 
onderdelen volgen later volgend 
jaar.  

De provincies en de waterschappen 
kennen een inspraaktermijn van  
6 weken. De regionale plannen in Rijn-
Oost liggen ter inzage vanaf 6 januari 
2014 of kort daarna. Zie ook  
www.rijnoost.nl/Inspraak  

Project Olde Maten en 
Veerslootlanden
Peilbeheer cruciaal onderdeel van kwaliteitsverbetering

Op 22 oktober 2014 is de herinrich-
ting van het gebied Olde Maten en 
Veerslootlanden feestelijk geopend. 
Het gebied ligt in de driehoek Hasselt, 
Zwartsluis en Staphorst. Hier is meer 
dan 1000 ha natte natuur ontwikkeld. 
Door een scheiding van peilgebieden 
en aangepast peilbeheer ontstaat een 
waterpeil voor de natuur en kan het 
waterpeil voor de landbouw in een 
deel van het gebied gehandhaafd 
worden. Bovendien ontstaat zo water 
van andere kwaliteit. Dit is nodig 
om natuurdoelen te halen, zoals de 
ontwikkeling van blauwgraslanden. 
Er is ruim 10 km ecologische oever 
aangelegd, wat kansen biedt voor de 
ontwikkeling van een diversiteit aan 
waterplanten. Daarnaast zijn twee 
stuwen vispasseerbaar gemaakt. 
Effecten voor natuur en water-
kwaliteit zullen later zichtbaar 
worden. Ontwikkeling van de ecolo-
gie vraagt nu eenmaal tijd. Er is een 

monitorings programma opgezet om de 
 ontwikkeling te volgen. 

Het project is een unieke samenwer-
king tussen de provincie Overijssel, 
de gemeenten Staphorst en 
Zwartewaterland, Staatsbosbeheer, 
Waterschap Groot Salland, Dienst 
Landelijk Gebied, Agrarische 
Natuurvereniging Horst en Maten, 
Informatiecentrum De Veldschuur en 
LTO. Een groot deel van het gebied zal 
beheerd worden door de Agrarische 
Natuurvereniging in samenwerking 
met grondeigenaar Staatsbosbeheer. 
Deze agrarische ondernemers hebben 
hun bedrijf in de directe omgeving en 
zijn daardoor tegelijk ambassadeurs 
van dit prachtige gebied.

Meer informatie: 
Wim Valk, Waterschap Groot Salland,  
www.wgs.nl/

Stadswegsloot in Olde Maten.

Zorg over 
Visserijwet

Zowel het Regionaal Bestuurlijk 
Overleg Rijn-Oost als Rijn-West 
vragen aandacht voor de rol van de 
waterbeheerders bij de voorgenomen 
verandering van de Visserijwet. In 
een brief aan de Staatssecretaris van 
Economische Zaken benadrukken de 
RBO’s de verantwoordelijkheid van 
de waterschappen, andere water-
beheerders en de provincies voor het 
visstandbeheer. Vis is een belangrijk 
onderdeel van de waterkwaliteit en 
vanuit de Kaderichtlijn Water geldt 
een resultaatsverplichting voor het 
bereiken van een gezonde visstand. 
Het huidige voorstel voor de nieuwe 
Visserijwet legt de verantwoordelijk-
heid voor het visstandbeheer geheel 
bij de Minister van Economische 
Zaken. De RBO’s vragen een wijzi-
ging van het wetsvoorstel zodat de 
bevoegdheid voor visstandbeheer weer 
bij de waterbeheerder komt te liggen. 
Het wetsvoorstel zal naar verwach-
ting in 2015 bij de 2e Kamer worden 
ingediend.
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Onderzoeken geneesmiddelen in 
grond- en oppervlaktewater

De provincie Gelderland, de drie Gelderse 
waterschappen en drinkwaterbedrijf Vitens willen een 
nader onderzoek naar medicijnresten in het grond- en 
oppervlaktewater. 

in grond- en oppervlaktewater. De 
uitkomsten helpen bij het opzetten 
van een strategie om medicijnresten in 
water te voorkomen.

Meer informatie:  
Provincie Gelderland,  
www.gelderland.nl
Download rapport: 
http://tinyurl.com/o2lpmbt

In november 2014 verscheen een 
 artikel over een onderzoek naar de 
impact van rwzi’s op geneesmiddel-
concentraties in kwetsbaar 
oppervlakte water in het vakblad H20:  
http://tinyurl.com/nun6nk9

Eveneens in november 2014 is een 
literatuuronderzoek gepubliceerd dat in 
opdracht van Sportvisserij Nederland 
is uitgevoerd: “Medicijnresten in de 
waterketen en risico’s voor vissen”. 
Uit dit onderzoek blijkt onder 
meer dat een groot aantal genees-
middelen wordt aangetroffen in de 
waterketen. Voor vissen en andere 
water organismen levert chronische 
blootstelling aan deze stoffen reële 
risico’s op. 

Meer informatie:  
Site van Sportvisserij Nederland:  
http://tinyurl.com/nuqoe4d 

Een eerste verkennend onderzoek 
leert dat op bijna de helft van de 
drinkwaterwinlocaties in Gelderland 
medicijnresten in het grond- en 
oppervlaktewater kunnen voorkomen. 
Het gaat dan met name om genees-
middelen voor diabetes, hart- en 
 vaatziekten en rustgevers.

In Gelderland is het water nog steeds 
van goede kwaliteit. De zorg voor 
de toekomst van de drinkwater-
voorziening van drinkwaterbedrijf 
Vitens, de Gelderse waterschappen en 
de provincie lijkt echter gegrond. Voor 
een beter beeld wil de provincie een 
vervolgonderzoek starten, dat meer 
inzicht moet geven in de verspreiding 

Twee belangrijke 
schakels voor 
vismigratie

Miljoenen glasaaltjes, 
spieringen, stekelbaarsjes 
en ook zalmen en 
zeeforellen liggen met 
hun neuzen tegen de 
sluisdeuren van de 
Afsluitdijk te wachten, 
vooral in de nacht. 

De vissen willen het IJsselmeer op. 
Elders in Rijn-Oost, in de Wieden, 
proberen jonge palingen juist terug te 
zwemmen naar zee. 

Dit jaar is hard gewerkt aan het ophef-
fen van twee belangrijke barrières 
voor vissen: de Afsluitdijk en gemaal 
Stroink bij Vollenhove. De effecten zijn 
merkbaar tot in Duitsland. 
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Waterbericht is een uitgave van het Regionaal 
Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost 
Rijn-Oost omvat de provincies Overijssel en Flevoland, 

het zuidwestelijk deel van Drenthe, het oostelijk deel 

van Utrecht en Gelderland met uitzondering van het 

rivierengebied. In het bestuurlijk overleg nemen deel 

de 5 provincies, 6 waterschappen, Rijkswaterstaat en 

vertegenwoordigers van de gemeenten, ministeries en 

drinkwaterbedrijven.

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief: stuur een mail 

naar mw.v.roy@overijssel.nl

Voor meer informatie: www.rijnoost.nl 

Rolf Koops: rb.koops@overijssel.nl, 06 - 50 90 26 79

Marth van Roy: mw.v.roy@overijssel.nl, 038 - 499 81 12

Colofon
Uitgave: RBO Rijn-Oost 

Tekst en productie: Otto Cox, Wijzer Adviesbureau 

Vormgeving: Henk-Jan Panneman

eerdere bemonstering zat er zoveel 
vis in het net dat het net niet gelicht 
kon worden. Het grootste deel was 
haring, maar er is daarnaast een grote 
diversiteit aan soorten waargenomen, 
zoals kleine zeenaald, driedoornige 
stekelbaars, spiering, baars, pos en 
jonge paling.

Het nu en dan openen van de 
Afsluitdijk is cruciaal voor de paling-
stand. Piepkleine palinkjes, glasaaltjes, 
worden geboren in de Saragossazee 
bij de Bermuda-eilanden en zwemmen 
zesduizend kilometer met de stroom 
mee om in zoet water verder op te 
groeien. Ook voor andere soorten zoals 
stekelbaars en spiering is een door-
gang bij de Afsluitdijk essentieel. Deze 
soorten, en vooral spierinkjes zijn 
belangrijk omdat ze voedsel vormen 
voor trekvogels. 
Vispassages zijn ook goed voor vis-
soorten die geen trekvis zijn. In de 
Wieden komt bijvoorbeeld de kwab-
aal voor en de vispassage bij Stroink 
betekent dat er meer mogelijkheden 
zijn voor uitwisseling van populaties. 
Waterschap Reest en Wieden neemt 
deel aan een internationaal project 
dat de vismigratie in het hele stroom-
gebied van de Vecht mogelijk moet 
maken. De vispassage bij Stroink is 
daarin een belangrijke schakel.

Meer informatie: 
Afsluitdijk: Rijkswaterstaat,  
M. Greijdanus,  
www.rws.nl/vismigratie-afsluitdijk
Vispassage Stroink: Waterschap Reest 
en Wieden, Matthijs Janssen,  
www.reestenwieden.nl

Vispassage Stroink
Gemaal Stroink is één van de groot-
ste knelpunten voor jonge paling 
die vanuit opgroeigebieden naar de 
paaigebieden op zee wil trekken. Het 
gemaal verbindt de binnenwateren 
van de Wieden met het Ketelmeer en 
het IJsselmeer. Hier is in mei 2014 
een vispassage in gebruik genomen. 
De eerste bemonsteringen laten zien 
dat deze druk gebruikt wordt. In 
minder dan een half jaar zijn meer dan 
30.000 vissen geteld van meer dan 20 
verschillende soorten. Het effect op 
de palingstand kon nog niet worden 
aangetoond, onder andere omdat 
de palingtrek in specifieke perioden 
plaatsvindt en de vistrap nog maar 
kort in bedrijf is. 

Bemonstering laat resultaat 
zien
De najaarsbemonstering bij de sluizen 
in de Afsluitdijk bevestigde de toe-
name van de vistrek. In november 
werd in twintig minuten tijd meer 
dan duizend kilo opgehaald. Bij een 

Visvriendelijk sluisbeheer 
Afsluitdijk
Rijkswaterstaat heeft dit jaar een proef 
uitgevoerd met visvriendelijk sluis-
beheer bij de sluizen in de Afsluitdijk. 
De resultaten van deze proef zijn 
zo positief dat Rijkswaterstaat heeft 
besloten vanaf volgend jaar de sluizen 
dagelijks even te openen voor vissen. 
Daarnaast is er een vispassage in 
aanleg bij Den Oever en er zijn inmid-
dels vergaande plannen voor de aanleg 
van een vismigratierivier.

Door de deuren van de spuisluizen 
bij aankomend vloedgetijde eventjes 
open te zetten, kunnen de visjes van 
de Waddenzee onder vrij verval het 
IJsselmeer in zwemmen. Zelfs alleen 
het onderste deel van de spuisluis 
openen volstaat, want de jonge vis 
migreert vooral over de bodem. Ook 
aangepast schutten met de jachtsluis 
heeft effect. Afgelopen voorjaar is 
geconstateerd, dat op deze manier 
zo’n 300.000 glasaaltjes per uur het 
IJsselmeer binnenkomen. 

Meten van de  gevangen vis bij de Afsluitdijk
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