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Leeswijzer

De hoofdstukken van dit boekje zijn ingedeeld naar de verschillende watersystemen.
De kaart op pagina 6 geeft met een kleurmarkering de ligging van de afzonderlijke
systemen weer. Elk watersysteem heeft vele gebruiksfuncties en minstens zoveel typen
watergebruikers. Per watersysteem komen in dit boekje drie publieksgroepen aan het
woord voor wie het desbetreffende systeem van groot belang is. Alle hoofdstukken samen
presenteren het hele scala van maatschappelijke groepen en sectoren voor wie
Rijkswaterstaat op en aan het rijkswater gastheer is.
In dit boekje zijn meningen en wensen van gebruikers opgetekend in interviews. Ze vormen
een aanvulling op de verzamelde gegevens van onderzoek dat Rijkswaterstaat de afgelopen
jaren naar zijn publieksgroepen heeft laten uitvoeren. De typering van elke publieksgroep
is mede aan dit verzameld onderzoek ontleend.
Achterin het boekje is een overzicht opgenomen van de watermanagers die bij de regionale
diensten beschikbaar zijn voor de communicatie met de gebruikersgroepen. Kijk voor meer
informatie op intranet: Rijkswaterstaat.nl/publieksgerichtnetwerkmanagement.
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Ken je gebruiker en doe er wat mee
Rijkswaterstaat zorgt als beheerder van de rijkswateren voor droge voeten, en voldoende en
schoon water. Ook leveren we betrouwbare en bruikbare informatie. We willen ons werk
zo goed mogelijk doen en hebben onszelf daarom tot doel gesteld om in 2012 dé toonaan
gevende, publieksgerichte en duurzame uitvoeringsorganisatie van de overheid te zijn
(Ondernemingsplan / Agenda 2012). Daarnaast willen we worden gezien als een betrouwbare
en efficiënte samenwerkingpartner. Om alle Rijkswaterstaters die aan water werken mee te
nemen in de uitvoering van het ondernemingsplan, is Waterslagkracht van start gegaan.
Dat is een beweging dwars door onze organisatie heen, bedoeld om extra aandacht te geven
aan de doelen van Agenda 2012 – juist ook voor water.
Het onderwerp water leent zich bij uitstek om de doelen uit de Agenda 2012 te kunnen halen.
Water bepaalt in belangrijke mate het karakter van ons land. Het raakt veel mensen in hun
bestaan, en dus raakt het ook veel verschillende belangen. Wat Rijkswaterstaat als water
beheerder doet, is duidelijk zichtbaar en draagt bij aan de beeldvorming over Rijkswater
staat als geheel. De vraag is dan natuurlijk: hoe ís die beeldvorming over Rijkswaterstaat als
waterbeheerder eigenlijk? Want als je het antwoord daarop hebt, als je de gebruikers kent,
kun je ze gaan opzoeken en gericht de discussie aangaan.
De resultaten van het werk van het landelijke Programma publieksgericht netwerkmanager laten
zien dat we van het hoofdwatersysteem de belangrijkste groepen gebruikers redelijk in
beeld hebben. We weten welke verschillende belangen er spelen, wat gebruikers van ons
verwachten, en hoe tevreden ze over onze diensten zijn. Dat is echter maar één kant van
de medaille. Want weten de gebruikers omgekeerd ook waar Rijkswaterstaat voor aan de lat
staat? Is het hen duidelijk voor welke diensten we aanspreekbaar zijn en voor welke diensten niet? Om te zorgen voor een juiste beeldvorming is het belangrijk dat we goed omgaan
met (onterechte) verwachtingen. Om een voorbeeld te noemen: Rijkswaterstaat is geen
natuur- of visbeheerder, ook al zouden sommige gebruikers dat graag anders zien. Ik denk
dat we onze dienstverlening, vooral op lokaal niveau, sterk kunnen verbeteren door daar
heel duidelijk en helder in te zijn.
Ik heb het gevoel dat we nog één stap moeten maken om werkelijk een toonaangevende,
publieksgerichte en duurzame waterbeheerder te zijn. Daarvoor is het nodig dat we in dialoog
blijven met onze gebruikers, en dat we zelf duidelijk zijn over de doelen waar we voor staan.
Dat is een belangrijke taak voor ons allemaal.
Luitzen Bijlsma,
Hoofdingenieur Directeur Rijkswaterstaat Waterdienst
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Inleiding
Wie is de gebruiker van het rijkswater als watersysteem? Geen eenvoudig te beantwoorden
vraag. Want de systemen: rivieren, kanalen, IJsselmeergebied, Waddenzee, Zuidwestelijke
Delta en Noordzee hebben vele en veelsoortige gebruikers. Hun doelen en wensen zijn zeer
uiteenlopend. Daarmee is het gebruik van het samenhangend netwerk ‘hoofdwatersysteem’
veel diverser dan dat van het hoofdwegennetwerk en het hoofdvaarwegennetwerk.
Wensen van watergebruikers

Een ander groot verschil is, dat de rijkswateren voor een groot deel een natuurlijke oorsprong hebben. Ze zijn grotendeels niet aangelegd om gebruik te accommoderen, maar
bestaan als systemen in zichzelf. Ze hebben – ondanks vele menselijke ingrepen – eigen
(natuur)wetten, een eigen wil en vaak onvoorspelbaar gedrag. In de komende eeuw zullen
de watersystemen sterk reageren op de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegel
stijging. Om de typering uit de studie Nederland in zicht te citeren: ‘Het wordt lager, het
wordt natter, het wordt warmer, het wordt droger, het wordt zouter.’ Rijkswaterstaat zal zijn
kerntaken moeten waarmaken en deze trends moeten omzetten in aanpassingen van het
watersysteem, ofwel: de kust wordt breder, rivieren worden ruimer, het IJsselmeer wordt
voller, de delta wordt zouter en de Noordzee wordt duurzamer. Daarbij heeft Rijkswaterstaat
te maken met de wensen van specifieke groepen watergebruikers.
Nadere kennismaking

Dit alles maakt dat dit boekje Aan het water anders van opzet is dan zijn twee voorgangers
in de reeks publicaties van Publieksgericht Netwerkmanagement (PNM): Aan het stuur en
Aan het roer. Naar aanleiding van uitgebreid onderzoek naar wie onze watergebruikers zijn
en hoe en met welke doelen ze de watersystemen gebruiken, ontstond de behoefte om
nader kennis te maken met de werk- en denkwereld van de belangrijkste publieksgroepen
op en aan het water.
Hiervoor zijn ongeveer twintig personen geïnterviewd die dagelijks met het functioneren
en de kwaliteit van een van de watersystemen te maken hebben. Uit alle gesprekken blijkt
dat voor de gebruikers niet alleen het watersysteem zelf van belang is, maar ook de wijze
waarop ze er met Rijkswaterstaat over kunnen communiceren. Daarom zijn achterin het
boekje de contactgegevens opgenomen van de RWS-medewerkers die bij de regionale
diensten voor de verschillende gebruikersgroepen aanspreekbaar zijn.
Kennisleemtes

Het boekje Aan het water is nadrukkelijk een aanvulling op wat Rijkswaterstaat over zijn
waterpublieksgroepen weet, en geen beknopte weergave daarvan. Een door TNS-NIPO
Aan het water | 7

Consult in 2008 uitgevoerd bronnenonderzoek had als startpunt een lijst van meer dan
tweehonderd documenten waarin de relatie tussen Rijkswaterstaat en zijn publieksgroepen
een rol speelt.
Ordening van deze bronnen volgens de trits: welke belangen hebben onze publieksgroepen
bij het watersysteem, wat verwachten ze van Rijkswaterstaat, en hoe oordelen ze over
Rijkswaterstaat als beheerder, geeft van lang niet alle publieksgroepen een voldoende duidelijke beeld. Van sommige groepen, de recreatiesector bijvoorbeeld, weet Rijkswaterstaat
veel, van andere onvoldoende. Rijkswaterstaat werkt er hard aan de kennisleemtes over zijn
(water)publieksgroepen te vullen.
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Gebruikers van de rijkswateren

1 Rivierengebied
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1 Rivierengebied
Dat rivieren altijd en eeuwig en over enorme afstanden stromen, maakt hen transport
wegen bij uitstek. Rivieren hebben een groot deel van ons land gemaakt. Al vanaf het
prille begin van de ontstaansgeschiedenis van ons lage land transporteerden ze niet
alleen water en soms ijs, maar ook sediment. Meanderend en overstromend
verspreidden ze allerlei soorten sediment, van grint tot ultrafijn slib, en bouwden zo
mee aan onze bestaansgrond.
Rivieren transporteren ook permanent levende natuur: onder water, op en boven het
water en langs de oever. Is het een wonder dat bewoners van het rivierenland deze
functie van de rivieren zijn gaan benutten? ‘Op boomstammen kwamen ze de rivieren
afzakken’, lazen we op de eerste bladzijde van onze geschiedenisboeken. Nu gebruiken
we met zesbaksduwstellen de Rijn als snelweg.
De vaarwegfunctie van de rivieren hoort in dit hoofdstuk echter niet thuis. Die is al
uitgebreid beschreven in Aan het roer. Hier gaat het om alle andere gebruikers van
het rivierensysteem. Sommige daarvan zijn gebonden aan de rivier zelf en zijn fysieke
omgeving. Denk aan oeverrecreatie, vissen, wonen en werken in het stroomdal,
natuur. Andere gebruikers van dit watersysteem moeten het hebben van de rivier als
leverancier van zoet water. Landbouw, drinkwaterbereiding, industrie en energie
productie zijn daarvan wel de belangrijkste. Deze gebruikers zijn overigens niet
beperkt tot het rivierengebied zelf. Zoet water uit het Rijnsysteem bijvoorbeeld is in
langere tijden van droogte zeer welkom in Noord-Nederland tot in Oost-Groningen
toe. En diezelfde Rijn helpt het zoute kwelwater te weren uit de polders van GoereeOverflakkee en uit de regionale wateren van Rijnland en Delfland.
Rijkswaterstaat draagt als rivierbeheerder zorg voor veiligheid en voor voldoende zoet
water. Maar ook de bijdrage van het riviersysteem aan de ruimtelijke kwaliteit is van
belang. De afvoerpieken in Rijn en Maas zullen deze eeuw toenemen in aantal en
omvang. Maatregelen om daarop te anticiperen brengen onze organisatie intensief
in contact met bewoners van het rivierengebied.
Ook perioden van droogte zullen naar verwachting vaker voorkomen en langer aan
houden. Voldoende zoetwater is dan niet meer op elk moment aan alle gebruikers
te garanderen. Ook deze trend brengt Rijkswaterstaat meer in gesprek met de diverse
gebruikers van het riviersysteem. Goed begrip van en voor de verschillende publieks
groepen is dan een eerste voorwaarde.
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Drie markante gebruikers
Bewoners
Bewoners van het rivierengebied hebben
groot belang bij veilige dijken. In de beleving van vrijwel iedereen zijn de dijken ook
veilig. Dat was althans zo tot in de jaren
negentig. Daardoor is geleidelijk alle ruimte
in de stroomdalen ingevuld met maatschappelijke functies en menselijke activiteiten.
Agrarische grond reikt tot aan de oever.
Natuurontwikkeling, compleet met forse
begroeiing, was eind jaren tachtig nog een
deugd.
De hoge rivierwaterstanden van ‘93 en ’95
maakten duidelijk dat de beddingen van de
grote rivieren moesten worden verruimd.
Rijkswaterstaat kreeg onmiddellijk een veel
directer contact met bewoners voor wie de
maatregelen consequenties zouden
hebben.
Uit onderzoek blijkt dat burgers meer in het
algemeen verwachten dat Rijkswaterstaat
hen goed informeert. Rijkswaterstaat en
de waterschappen zijn in hun ogen samen
verantwoordelijk voor het waterbeheer.
Van de waterproblematiek weten burgers
niet zoveel, al heeft de campagne
‘Nederland leeft met water’ daar wel enige
verbetering in gebracht.
Hoe kijken burgers aan tegen veiligheid en
het gevaar van overstromingen? De meeste
studies wijzen uit dat Nederlanders verwachten dat het risico van overstromingen door
de klimaatveranderingen zal toenemen.
Ze voelen zich echter niet onveilig. De perceptie van de kansen en gevaren van water
verschilt per regio.

In 2005 onderzocht Rijkswaterstaat de
gebruikerstevredenheid over de bericht
geving over hoogwater. De respondenten
beschouwen het kenmerk ‘degelijk te werk
gaan’ als het meest passend bij
Rijkswaterstaat. Ook de kenmerken ‘je kunt
op ze rekenen’ en ‘voelt zich betrokken
bij de belangen van Nederlanders’ vindt
men van toepassing op Rijkswaterstaat.
Het is niet waar dat Rijkswaterstaat mensen
van het kastje naar de muur zou sturen,
vindt driekwart van de respondenten.
Sjaak Broekmans uit de Overdiepse Polder

Een van de veiligheidsmaatregelen in het
rivierengebied treft de Overdiepse Polder.
Deze moet worden ontpolderd om in de
Bergsche Maas een lagere waterstand te
kunnen bereiken bij een kritieke rivierafvoer. In de Overdiepse polder liggen zestien
gemengde melkvee- en akkerbouwbedrijven.
Daarnaast zijn er nog een intensieve
varkenshouderij, een jachthaven en een
militair oefengebied. Sjaak Broekmans, met
vrouw en zoon in maatschap eigenaar van
een bedrijf met 90 melkkoeien, doet zijn
verhaal.

Terreinbeheerders
Grote delen van de rijkswateren grenzen aan
gebieden die in beheer zijn bij organisaties
voor behoud en herstel van natuur. Dat zijn
Vereniging Natuurmonumenten, Staats
bosbeheer en de provinciale organisaties
voor landschapsbehoud. Daarnaast zijn er,
vooral in het rivierengebied, nog particuliere grondeigenaren.
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Leo Cleiren, districtshoofd Staatbosbeheer
Limburg

Cleiren vertelt over het belang van goed
beheer van rivieren en ander rijkswater en
over de verwachtingen van het waterbeheer
door Rijkswaterstaat.
Staatsbosbeheer beheert in opdracht van
de rijksoverheid ongeveer 246.000 hectare
natuurgebied en andere terreinen, en is
daarmee de grootste natuurbeheerder van
Nederland. De kerntaken en doelstellingen
van Staatsbosbeheer zijn: in stand houden,
herstellen en ontwikkelen van bos-,
natuur-, landschaps- en cultuurhistorische
waarden in de eigen gebieden; bevorderen
van recreatie in zoveel mogelijk gebieden;
en het leveren van een bijdrage aan de
productie van milieuvriendelijke en vernieuwbare grondstoffen, zoals hout.

Energiebedrijven
De oevers van de grote rivieren zijn bij uitstek aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor
industrie en elektriciteitsproducenten.
Aanvoer van grondstoffen gaat het best over
water en voor veel industriële processen is
water nodig, ook voor koeling.
De energiebedrijven vormen een overzichtelijke publieksgroep met circa twintig grotere
energieproducenten op de Nederlandse
markt. Deze producenten zijn aangesloten
bij EnergieNed, de vereniging van Energie
producenten, -handelaren en -retailbedrijven in Nederland. Regelmatig contact, ook
op regionaal niveau is belangrijk.
In 2005 is aan tien energiebedrijven gevraagd
hoe tevreden zij zijn over de vergunning
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verlening door Rijkswaterstaat. Alle bedrijven vinden Rijkswaterstaat aanspreekbaar.
Zes van de tien vinden dat Rijkswaterstaat
degelijk te werk gaat en zeven bedrijven
omschrijven Rijkswaterstaat als ‘open’.
De helft vindt de eigenschappen ‘voelt zich
bij belangen van Nederlanders betrokken’,
‘luistert naar burgers’, ‘is publieksgericht’
en ‘je kunt op ze rekenen’ (sterk) bij
Rijkswaterstaat passen. Eén energiebedrijf
vindt dat Rijkswaterstaat zich onopvallend
op de achtergrond houdt en mensen van
het kastje naar de muur stuurt.
Harm Mous, energieproducent Essent

Harm Mous is bij Essent verantwoordelijk
voor zaken die te maken hebben met
(Europese) milieuwet- en regelgeving.
Essent is een van de grote energiebedrijven
in Nederland. Het bedrijf levert elektriciteit,
gas en warmte aan 2,6 miljoen particuliere
en zakelijke klanten. De totale productie
capaciteit van de centrales en windparken
bedraagt 6.000 megawatt. Essent is actief
in de hele energieketen: van de productie
van energie tot en met de levering aan
eindverbruikers.

Sjaak Broekmans:

‘Er is goed naar ons geluisterd’
Het ‘terpenplan’ dat de bewoners van de
Overdiepse polder bedachten, en waarvan
volgend jaar de uitvoering begint, bete
kent een trendbreuk in de werkwijze van
Rijkswaterstaat. ‘Een uniek plan, al duurt
de uitvoering ervan veel te lang voor
ondernemers’, vindt melkveehouder
Sjaak Broekmans. Hij is voorzitter van de
belangengroep Overdiepse polder.
De Overdiepse polder, tussen de Bergsche
Maas en het Oude Maasje, is nog jong. Vóór
1970 was het een onbewoond overloop
gebied. Als gevolg van de Deltawerken is het
in 1970 watervrij verklaard. Zodra het gebied
was afgesloten van de rivier, vestigden zich
boeren in de Overdiepse polder. Zo ook
Sjaak Broekmans, die er in 1973 een boerderij bouwde.
In 2000 kregen de boeren er te horen dat
hun gebied was aangewezen als zoekgebied
voor meer ruimte voor de Maas. Een verbijsterende boodschap, die veel verontwaardiging opriep. Broekmans: ‘Het is nogal wat,
als je pas 25 jaar geleden een boerderij hebt

gebouwd, omdat een gebied watervrij is
gemaakt, en je krijgt vervolgens te horen dat
er plannen zijn om bij hoge waterstanden
weer water in het gebied te laten stromen.
Wij hebben toen contact opgenomen met
onze gedeputeerde in Noord-Brabant, en
die raadde ons aan om als bewoners samen
voorwaarden te benoemen waaraan de
plannen moeten voldoen. We hebben toen
met een groep bewoners de koppen bij
elkaar gestoken en onszelf voor de keuze
gesteld: zetten we ondersteund door goede
juristen de hakken in het zand, of komen we
zelf met een plan waarin Rijkswaterstaat z’n
zin krijgt en wij in de polder kunnen blijven
wonen? Dat laatste is besloten. Kort daarna
hebben we zelf een terpenplan gemaakt.’
Belangen diep geworteld

De belangen van de bewoners van de
Overdiepse polder zijn letterlijk geworteld
in hun grond. Ze wonen en werken in het
gebied, kregen er hun kinderen en hopen
er oud te worden. Het is hún polder aan de
rivier. Ze willen best meegaan met de noodzaak om de rivier meer ruimte te geven, als
ze maar kunnen blijven. Dit belang kreeg
een gezicht in het terpenplan, dat voorziet
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in nieuwe bedrijven, hoog en droog op terpen van voldoende omvang. De volgende
stap was dat Rijkswaterstaat het plan zou
accepteren. Dat gebeurde in eerste instantie
niet. Rijkswaterstaat had er geen aandacht
voor. Broekmans: ‘Rijkswaterstaat maakte
altijd zelf de plannen, het liefst met zo min
mogelijk inspraak, en voerde ze vervolgens
uit. Klaar. Plannen van onderaf, aangedragen
door de bewoners, pasten niet in die
traditie.’
Mede onder invloed van een duidelijke
standpuntbepaling van de provincie veranderde de houding van Rijkswaterstaat echter
snel. Broekmans: ‘Ze zagen al gauw in dat
ons idee gewoon goed was. Sinds 2003
omarmen ze het plan en werken we samen.
Dat is een grote ommekeer geweest in de
werkwijze van Rijkswaterstaat. En de provincie Noord-Brabant kreeg de regie bij het
uitvoeren van de planstudie van een
Rijkswaterstaatwerk. Dat is ook uniek.’
Goede ervaringen scheppen verwachtingen

Broekmans is tevreden over de samenwerking met Rijkswaterstaat. ‘Rijkswaterstaat
heeft goed naar ons geluisterd en wij hebben goed naar hen geluisterd. Er zijn veel
onderhandelingen gevoerd en afspraken
gemaakt, bijvoorbeeld over schadeloos
stelling na overstroming, over de inrichting
van de terpen en over de eis dat in de nieuwe
situatie na 1 november geen gewas in de
polder mag staan dat hoger is dan 30 centimeter. Te hoge gewassen belemmeren het
doorstromen van water en dan wordt de
nodige waterstandsverlaging op de Maas
niet gehaald. Daar gaat natuurlijk alles om.’
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Over de vraag wat Broekmans van Rijks
waterstaat verwacht, hoeft hij niet lang na
te denken. ‘Dat er wat meer vaart in het
project zit. We zijn het eens en werken goed
samen, dus waar is het wachten op? In 2000
zijn we begonnen met het plan. Nu is het
2009 en als het goed is, beginnen we volgend jaar aan de uitvoering en is het in 2015
klaar. Voor een ondernemer duurt dat allemaal zeker vijf jaar te lang. Je doet geen
investeringen die eigenlijk nodig zijn en
wat je wel investeert omdat het moet, wordt
vervolgens te snel afgebroken. Dat is toch
zonde. Het ligt overigens niet alleen aan
Rijkswaterstaat, het is de cultuur in
Nederland. We hebben 101 regels en vergunningen en zijn elkaar continu aan het controleren. Als wij ook zo zouden werken,
zouden we allang failliet zijn.’
Beoordeling

Broekmans geeft Rijkswaterstaat een dikke
voldoende, vooral omdat de conservatieve
houding van nog niet zo lang geleden erg is
veranderd. Rijkswaterstaat luistert goed en
de samenwerking verloopt prettig.

Leo Cleiren:

‘De kunst is: elkaars beleid respec
teren en er samen uitkomen’
‘Wij willen nadrukkelijk complete natuur
systemen’, zegt Leo Cleiren, districtshoofd
Staatbosbeheer Limburg. ‘We zouden
dolgraag zien dat rivieren zo natuurlijk
mogelijk van de bron naar de Noordzee
stromen. Bij een natuurlijk riviersysteem
hoort dynamiek. We laten regelmatig aan
Rijkswaterstaat weten dat we alle ingrepen
die de natuurlijke dynamiek doorbreken,
ongedaan zouden willen maken.’
Volgens Cleiren is het belang van een overstroming dat het water sediment afzet en
dat de dynamiek vegetatie verstoort.
‘Het water neemt bos of struikgewas mee.
Deze dynamiek werpt de natuur terug op de
pioniersituatie. Dat is de ideale situatie die
we in Nederland nagenoeg nergens hebben,
maar wel nastreven. Daarom proberen wij
vanuit de natuurwensen en -doelen
Rijkswaterstaat continu in de richting van
natuurlijker systemen te sturen. Overigens
houden we daarbij oog voor de veiligheid
van mensen. Ik spreek als districtshoofd van

Limburg; voor mij is de Maas belangrijk.
Maar het geldt voor alle rivieren, en ook
langs de kust speelt de wens om het dynamisch systeem zo ongestoord mogelijk te
laten functioneren.’
Natuuroevers

In het natuurbeleid is vastgelegd waar in
Nederland natuur moet komen en in welke
mate.
Dat begint al bij het Natuurbeleidsplan uit
1989, waarin de ecologische hoofdstructuur
is beschreven. Die is uitgewerkt tot op per
ceelsniveau. Het te realiseren natuurplaatje
zou in 2018 klaar moeten zijn. Cleiren:
‘In dat plaatje zijn alle gronden naast de
rivieren aangeduid als natuurterrein: eigendom van natuurbeschermingsorganisaties.
In dat licht hebben wij dus voortdurend te
maken met alle maatregelen die Rijkswater
staat in en om de rivier uitvoert.’
Langs sommige oevers is de medeverantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat voor
natuur al zichtbaar: stortsteenoevers zijn
veranderd in natuuroevers, waarna de rivierdynamiek ter plekke natuurwaarden herstelt.
Een proces dat volgens Cleiren wel sneller
zou kunnen. ‘Maar dat heeft te maken met
Aan het water | 17

veiligheid. Rijkswaterstaat hecht erg aan het
eerst berekenen van risico’s.’
Rijkswaterstaat lost verwachtingen in

Rijkswaterstaat brengt visies, nota’s en
beheerplannen uit. Toont de organisatie
daarin voldoende lef? Is wat Rijkswaterstaat
zegt ook voldoende stevig om er verwachtingen aan te ontlenen? Volgens Cleiren
wel. ‘Ja, dat doen ze over het algemeen uitstekend en in zeer goede samenwerking met
alle partijen. Rijkswaterstaat nam bijvoorbeeld bij het beheerplan Natura 2000 voor
de Grensmaas het voortouw, maar
Staatsbosbeheer is er vanaf de eerste dag
bij betrokken geweest. Het is een goed stuk
geworden, waar wij achter staan. RWS heeft
ervoor gekozen om zelf de regie over het
N2000-beheerplan te houden, terwijl de
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organisatie dat niet had hoeven doen.
Ik vind dat sterk. Rijkswaterstaat toont zich
daarmee de integrale beheerder die de
organisatie moet zijn.’
Wij zouden van Rijkswaterstaat één stem
willen horen

Geen verwachtingen die (nog) niet worden
waargemaakt? Toch wel. Cleiren maakt nog
regelmatig mee dat Rijkswaterstaat denkt
in termen van riviervakken en afzonderlijke,
los van elkaar geformuleerde taken en aandachtsvelden zoals: beheer, scheepvaart,
veiligheid. ‘Het één gaat soms goed samen
met ons natuurdoel, maar het ander wat
minder. We zouden mogen verwachten dat
Rijkswaterstaat in deze tijd van integraal
werken met één stem naar buiten treedt.
Dat we aan één en dezelfde tafel het totale

beeld van de rivier kunnen bespreken.’
Hij voegt er onmiddellijk aan toe erop te
vertrouwen dat dit verbeterpunt vanzelf wel
goed komt. ‘Dan denk ik bijvoorbeeld aan
hoe we samenwerken aan de uitvoering van
rijksbeleid. Rijkswaterstaat heeft een andere
opdracht dan wij. De kunst is dat we elkaars
beleid respecteren en er gezamenlijk uit
zien te komen. Over het algemeen lukt dat
ook.’
Als voorbeeld noemt Cleiren de Grensmaas,
een omvangrijk project vanaf het zuidelijke
deel van de Maas bij Maastricht tot aan de
Maasplassen. Het project combineert hoogwaterveiligheid met inrichting ten behoeve
van natuur. De vraag of het meer veiligheid
voor de omgeving of meer natuur wordt,
levert continu discussie op. Cleiren: ‘We
houden elkaar scherp. Die discussie vraagt
permanente aandacht, maar dat komt ook
doordat er veel partijen bij dit soort processen zijn betrokken, waaronder commerciële. Ik mag niet verwachten dat RWS het
hele speelveld, inclusief natuur, volledig
overziet. Zoals zij ook niet van mij mogen
verwachten dat ik alles snap van scheepvaart. In die zin blijf je tot elkaar veroordeeld. Dat is niet erg, hoor, want het gaat
over het algemeen heel goed. We hebben
wekelijks of tweewekelijks contact met
Rijkswaterstaat.’
Beoordeling

Cleiren wil zijn tevredenheid over het optreden van Rijkswaterstaat niet uitdrukken in
één beoordeling. ‘Over all, zou ik zeggen:
een dikke voldoende, maar voor wat RWS
doet met de Grensmaas veel hoger. Voor het

optreden rond zaken als scheepvaart, de
problematiek van het hoogwatervuil,
verontreiniging, en waterkwaliteit scoort
RWS echter lager.’
Over all

Grensmaas

Milieuzorg

Harm Mous:

‘Het meetnet moet beter’
Harm Mous vertegenwoordigt de belan
gen van het energiebedrijf Essent voor
wat betreft (Europese) milieuwet- en
regelgeving. Mous vraagt van Rijkswater
staat een flexibele interpretatie van de
Kaderrichtlijn Water en dringt aan op
investeringen in het meetnet. Dit om ook
in hete zomers de juiste beslissingen te
kunnen nemen.
Essent en andere elektriciteitsproducenten
gebruiken water uit de rivier om het productieproces te koelen. Als een grote centrale
van 600 megawatt voluit draait, gebruikt die
43.000 kubieke meter koelwater per uur.
Dat water wordt na gebruik weer geloosd
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op de rivier, maar dan is het intussen
opgewarmd. Te warm water kan schadelijk
zijn voor flora en fauna in de rivier, met
name voor vissen. Voor dit soort kwesties
is er regelgeving, en voor de uitvoering
daarvan heeft Mous te maken met
Rijkswaterstaat.
Warm water

Mous: ‘Rijkswaterstaat bepaalt in de Wvovergunning hoe warm het gebruikte koelwater mag zijn als het teruggaat in de rivier.
Tot nu toe hadden we de afspraak dat de
temperatuur van het water in de mengzone
rond de lozing mocht oplopen tot 30 graden.
De achtergrondtemperatuur, dus de rest van
de rivier, mag niet boven de 28 graden uitkomen. Dat klinkt warm, maar je moet je
realiseren dat in een hete zomer het water
uit Duitsland en België al binnenkomt met
een temperatuur van 25 graden. Dan is er
20 | Rijkswaterstaat

minder ruimte voor opwarming van het
rivierwater. Wij als elektriciteitsbedrijven
worden daardoor beperkt in de productie.’
Kaderrichtlijn Water

Deze afspraken over koelwater tussen overheid en elektriciteitscentrales, die zijn
vastgesteld in nieuwe koelwaterrichtlijnen,
lijken te wankelen onder het regime van de
Europese Kaderrichtlijn Water. Mous:´
Het rijk interpreteert de Kaderrichtlijn Water
zodanig dat het water in de rivier nog maar
25 graden mag zijn. Dat heeft als praktisch
gevolg dat we veel vaker onze koeltorens
moeten inzetten. Voor centrales die geen
koeltorens hebben, betekent het productiebeperking, of zelfs het stilzetten van de
centrale. Als een centrale moet gaan werken
via de koeltoren, brengt dat extra kosten
met zich mee én het heeft een negatief
milieueffect. Het rendement van de instal-

latie daalt, want koelen door lucht is minder effectief dan koelen met water.
Bovendien nemen de emissies naar de lucht
toe, omdat er meer brandstof nodig is om
hetzelfde vermogen te kunnen blijven
leveren. Er is dus een discrepantie tussen
wat goed is voor water en wat goed is voor
de lucht.’

water komt als een vlek op de rivier te liggen.
Het water daaronder blijft koel. Vissen
kunnen onder de warmtevlek doorzwemmen, en dat doen ze in de praktijk ook.
Maar zoiets moet je met metingen vaststellen. Wat je gezamenlijk onderzoekt, hoef
je daarna niet meer aan de andere partij te
kunnen aantonen.´

Verwachtingen van houding Rijkswaterstaat
geënt op feiten

Beoordeling

Essent heeft aan de Raad van State gevraagd
of het rijk de Algemene Maatregel van
Bestuur waarin de doelen van de Europese
Kaderrichtlijn Water zijn vertaald naar de
Nederlandse situatie wel goed interpreteert.
Vooralsnog blijft Rijkswaterstaat handhaven
op de oude norm van 28 graden. Deze voor
Essent welkome houding spoort met de
positieve ervaringen die Mous heeft opgedaan met het gezamenlijk opvullen van
kennisleemten over de werkelijke effecten
van de watertemperatuur op vis. De regels
en normen in de vergunningverlening zijn
namelijk gebaseerd op modelberekeningen.
Maar wat de werkelijke effecten van warmer
water op het ecologische systeem rond de
centrale zijn, was nooit onderzocht.
Daarom is een werkgroep MEETPOL (monito
ring ecological effects of thermal pollution) in het
leven geroepen. Elektriciteitsproducenten
en KEMA werken daarin samen met de
waterbeheerders van Rijkswaterstaat.
Dankzij MEETPOL kunnen volgens Mous
de inzichten worden bijgesteld. ‘Voorheen
dachten we dat een warmtelozing van
30 graden grote impact had. Uit metingen
blijkt dat het meevalt. Opgewarmd koel

Soortgelijke constructieve samenwerking
heeft Mous ervaren in het onderzoek naar
mogelijkheden om vissen onbeschadigd
langs waterkrachtcentrales te loodsen.
Mous geeft Rijkswaterstaat voor deze
samenwerking een zeer goed rapportcijfer.
‘Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te
zijn, want je hebt natuurlijk verschillende
belangen te verdedigen, maar de intenties
tellen.´ Desgevraagd plaatst Mous nog een
kritische noot: ‘Als de rivier Nederland binnenstroomt, wordt aan de temperatuur
gemeten. Daarna houdt het ineens op.
Het meetnet voor watertemperatuur in het
Nederlandse water is de laatste jaren weg
bezuinigd. Dat moet beslist veranderen!
Anders blijven we aanmodderen en op basis
van allerlei aannames ingrijpende besluiten
nemen. Monitoring is cruciaal, zeker als je
kijkt waar we volgens Europese regels aan
moeten voldoen. En stel dat uit metingen
blijkt dat het allemaal wel meevalt met de
negatieve effecten, dan kunnen bedrijven de
ruimte krijgen die ze graag wensen!’
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Gebruikers van de rijkswateren

2 Kanalen
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2 Kanalen
Het Nederlandse kanalensysteem is deels aangelegd om waterhuishoudkundige rede
nen. Het ging dan bijvoorbeeld om verbetering van de afvoer van overtollig water en
de verdeling van zoet rivierwater. Daarnaast hebben economische motieven een grote
rol gespeeld. Vooral Koning Willem I, de kanalenkoning-koopman, was begeesterd door
de visie dat ons land – om tot grotere welvaart te komen – een sterke infrastructuur van
waterwegen nodig had. De economische betekenis van de kanalen is tot nu toe alleen
maar groter geworden. De kanalen die tot de rijkswateren behoren zijn:
Noordzeekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal, Kanaal van Gent naar Terneuzen,
Twentekanalen, Noord-Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen kanalen en ZwolleIJsselkanaal.
De kanalen van het hoofdwatersysteem vormen samen met de kanalen die in beheer
zijn bij provincies en waterschappen een fijnmazig systeem voor de verdeling van water
over heel Nederland. Er is dan ook een sterke relatie tussen de rijkskanalen en de
regionale wateren. Op de zogenaamde blauwe knooppunten is deze relatie zichtbaar
in de vorm van uitwateringsgemalen en/of inlaatpunten. Vooral in laag Nederland
willen de regionale waterbeheerders te allen tijde overtollig water uit polders recht
streeks of via de boezem kunnen afvoeren naar het hoofdwatersysteem.
Omgekeerd betrekken regionale waterbeheerders met grote regelmaat zoet water uit
de kanalen. Zo handhaven ze in droge tijden het gewenste polderpeil, of ze spoelen
in polders met veel zoute kwel het teveel aan zout weg.
Rijkswaterstaat en de regionale waterbeheerders hebben afspraken over goede even
wichtige verdeling en aan- en afvoer van water vastgelegd in zogenaamde
Waterakkoorden. Waterbeheerders zijn dan ook een rechtstreekse publieksgroep voor
Rijkswaterstaat. Meer indirect zijn de agrarische sector en natuurbeheerders belang
rijke gebruikers van de kanalen. Zij zijn immers afhankelijk van het peilbeheer van
hun waterschappen en daarmee ook van de relatie met het hoofdwatersysteem.
Drinkwaterbedrijven laten water in vanuit meren en rivieren, maar ook vanuit kanalen.
Een belangrijk innamepunt voor een groot deel van Westelijk Nederland ligt bijvoor
beeld aan het Amsterdam-Rijnkanaal.
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Drie markante gebruikers
Drinkwaterbedrijven
Drinkwaterbedrijven pompen hun ‘grondstof’ op uit de bodem of betrekken het uit
oppervlaktewater. Het gebruik van grondwater neemt af, het gebruik van oppervlaktewater neemt toe; de percentages liggen
momenteel ongeveer gelijk. De waterwinbedrijven die oppervlaktewater winnen,
zuiveren ongeveer de helft daarvan niet
rechtstreeks, maar infiltreren het in duingebieden. Later wordt het als schoon drink
water uit de duinen gewonnen.
De drinkwaterbedrijven zijn een compacte
publieksgroep voor Rijkswaterstaat.
De sector omvat tien waterbedrijven, de
VEWIN (vereniging van drinkwaterbedrijven),
en de RIWA (vereniging van rivierwater
leidingbedrijven). Continu contact is
belangrijk, zeker ook op regionaal niveau,
en draagt bij aan inzicht in omvang, organisatie en gedrag van deze publieksgroep.
Peter Stoks, directeur RIWA Rijn

RIWA, opgericht in 1951, is de vereniging van
rivierwaterleidingbedrijven. Er zijn twee
takken: Rijn en Maas. RIWA streeft naar een
dusdanige kwaliteit van rivierwater, dat een
eenvoudige zuivering voldoende is om er
drinkwater van te maken. Stoks heeft op dit
punt een direct belang bij de inspanningen
van Rijkswaterstaat om de waterkwaliteit op
een goed peil te krijgen en te houden. RIWA
voert overleg met partijen en overheden in
binnen- en buitenland.

Waterschappen
Nederland heeft 27 waterschappen die regionale wateren beheren. Direct of indirect
hebben alle regionale wateren een relatie
met het hoofdwatersysteem. Onder de
toenemende invloed van klimaatverschuivingen kan de relatie tussen hoofdwater
systeem en regionale wateren onder druk
komen te staan.
In een tevredenheidsonderzoek onder de
samenwerkingspartners KRW/WB21 uit 2006
omschrijven de partners, waaronder de
waterschappen, de medewerkers van Rijks
waterstaat als professioneel, aanspreekbaar
en integer. Meer dan driekwart vindt dat zij
hun afspraken nakomen. Minder dan de
helft van de samenwerkingspartners vindt
de organisatie Rijkswaterstaat toegankelijk
en publieksgericht, maar een groot deel is
wél tevreden over Rijkswaterstaat als
beheerder van het hoofdwatersysteem.
Marjan Holtman, Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn
landen zorgt voor het lokale en regionale
waterbeheer in Midden-Nederland.
Het werkgebied bestaat uit het zuidwestelijk
deel van de provincie Utrecht en een klein
deel van Zuid-Holland. De Stichtse Rijn
landen is verantwoordelijk voor 60 kilo
meter dijk van de Nederrijn en Lek tussen
Amerongen en Schoonhoven en voor
ruim 440 kilometer regionale keringen.
De gemalen van het waterschap die grenzen
aan rijkswateren zijn Caspargouw (aan het
Amsterdam-Rijnkanaal) en De Koekoek
(aan de Lek).
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Land en Tuinbouw
Land- en tuinbouw kunnen niet zonder
voldoende water van goede kwaliteit.
Agrarische ondernemers stellen eisen aan
het peil van het grondwater, willen dat overvloedige neerslag snel kan worden afgevoerd en dat in droge periode water van
elders beschikbaar is. Veel teelten zijn
gevoelig voor zout. Agrarische bedrijven in
diepe droogmakerijen en delen van de
Zuidwestelijke Delta zijn bovendien gebaat
met voldoende beschikbaarheid van zoet
water uit het hoofdwatersysteem waarmee
hun waterschap het zout kan wegspoelen.
Johan Elshof, LTO Zuid-Nederland

Johan Elshof is adviseur bij de Zuidelijke
Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). Hij
behartigt samen met ongeveer 200 collega’s
de belangen van zo’n 18.500 boeren, tuinders en andere ondernemers op het platteland van Zeeland, Noord-Brabant en ZuidGelderland. Samen met collega-organisaties
LLTB en LTO Noord vormt de ZLTO de agrarische koepelorganisatie LTO Nederland.

Peter Stoks:

‘RWS zet zich goed in voor de
drinkwaterbelangen’
‘Goede drinkwatervoorziening is een
specifiek belang. RIWA probeert die bood
schap voortdurend onder de aandacht te
brengen van iedereen die wat kan doen
aan de algehele waterkwaliteitsverbete
ring. In die context is Rijkswaterstaat een
belangrijk aanspreekpunt voor ons.’
Aan het woord is Peter Stoks, directeur
RIWA Rijn.
Een belangrijk deel van het Nederlandse
drinkwater wordt gewonnen uit het oppervlaktewater. RIWA heeft logischerwijs veel
contact met de waterbeheerders, vooral
met Rijkswaterstaat. Die relatie bestaat al
decennialang. Stoks: ‘Aanvankelijk zijn we
prikkelend geweest. We stonden ooit aan
de andere kant van de greppel te roepen:
“Doe er eens wat aan!” Maar in de loop der
jaren hebben we meer samenwerking
gezocht en gevonden. En nu trekken we
voor een groot deel samen op.’ Een samenwerking die vooral goed gaat op inhoudelijk-technisch niveau.
Grootste belang: verbetering van de
waterkwaliteit

RIWA heeft vanuit de optiek van de drink
watervoorziening een belangrijk wens:
verdere verbetering van de waterkwaliteit.
Sinds de derde Nota waterhuishouding is
veel gedaan om de waterkwaliteit te ver
beteren, ook door Rijkswaterstaat.
Uitgangspunt was steeds het pakket eisen
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omwille van de ecologie. De drinkwater
sector had daar baat bij, want de eisen
voor ecologie zijn voor een belangrijk deel
scherper dan die voor drinkwater.
Maar het omgekeerde doet zich ook voor:
dat er voor het drinkwater scherpere normen (lees: lagere gehalten van gevaarlijke
stoffen) nodig zijn dan voor de ecologie.
Stoks: ‘En daar komen we in een probleemveld terecht.’
Als voorbeeld noemt Stoks MTBE (methyltert-butylether), een stof die wordt toe
gevoegd aan benzine. Als MTBE in het
oppervlaktewater belandt, heeft het tot een
paar honderd microgram per liter geen
effect op de waterflora en -fauna. Stoks:
‘Maar als het in het water zit, kunnen wij
het er heel moeilijk uithalen. Dus zeggen
wij tegen de beheerders dat er een norm
moet komen voor wat maximum toelaatbaar is. Die drempel moet niet worden
afgeleid van het niveau waarbij vissen
problemen krijgen, maar van wat acceptabel
is voor de drinkwatervoorziening. Als vereniging van internationale waterleiding

bedrijven hebben we een lijst van stoffen
opgesteld waarvoor we drempelwaarden
willen. Nederland en Zwitserland ondersteunen deze benadering. Duitsland wil
echter vasthouden aan de KRW-benadering
die sterk uitgaat van wat goed is voor de
ecologie.’
Verwachtingen gekleurd door factoren buiten
Rijkswaterstaat

Stoks weet wat hij kan verwachten van
Rijkswaterstaat, maar plaatst een kant
tekening bij de externe invloeden die ertoe
kunnen leiden dat die verwachtingen anders
uitpakken. ‘We zijn erg blij met de inzet van
RWS, maar ik weet ook dat ze geen ijzer
met handen kunnen breken. Uiteindelijk
worden de afwegingen gemaakt op ministerieel niveau. De politiek kijkt anders naar
drinkwaterbelangen en als de Kamer maatregelen te duur vindt, dan houdt het snel
op. Het is voor ons als drinkwatersector zaak
om Verkeer en Waterstaat telkens met goede
argumenten te overtuigen. Eerlijk gezegd
vrees ik dat Rijkswaterstaat zich steeds meer
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moet richten op “uitvoering” van elders
(lees DG Water) vastgesteld beleid. Waar
eerder nog aardig wat ruimte was voor eigen
initiatief en beleidsinvulling, vooral bij
specialistische diensten zoals RIZA, lijkt dit
in de huidige constellatie steeds minder het
geval. Beleidsbeïnvloeding vanuit expertise
en praktijkervaring acht ik echter wel van
groot belang. Ik hoop daarom dat RWS dit
met kracht blijft nastreven.’
Tevreden over inzet voor waterkwaliteit

Stoks: ‘Wij zijn geen voorstander van het
technisch opkrikken van de zuivering bij de
drinkwaterinname. Dat spoort niet met
onze eerste filosofie. We willen niet worden
gedwongen om aan onze zuivering te sleutelen; om te beginnen moet er geen rommel in de rivier worden gegooid. We weten
ons in deze opstelling gesteund door
Rijkswaterstaat, daar zijn we positief over.
RWS zet zich goed in voor de drinkwater
belangen. We zijn bijvoorbeeld bijzonder te
spreken over de continue bewaking van de
waterkwaliteit aan de grens bij Lobith en het
mede daarop gebaseerde waarschuwings
systeem. We hebben RWS Waterdienst én
zijn zusterorganisatie in Duitsland, het
Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen,
enkele jaren geleden zelfs een Rijnprijs
uitgereikt voor hun toonaangevende internationale samenwerking.’
Beoordeling

‘Aan wetgeving, normstelling en dergelijke,
valt nog veel te verbeteren. Zo zijn we
behoorlijk teleurgesteld over het bijzonder
magere ambitieniveau van het nieuwe
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BKMW (Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring
Water; kwaliteitseisen voor de drinkwateronttrekking). Aan opkomende probleemstoffen wordt ook nog steeds amper aandacht geschonken. Maar goed, daar gaat
Rijkswaterstaat niet over, dat ligt op het
niveau van Verkeer en Waterstaat en VROM.
Wat betreft de zaken waarvoor
Rijkswaterstaat verantwoordelijk is, geef
ik een hoog cijfer voor de goede samen
werking bij onze wederzijdse waterkwaliteitsmeetnetten en de aandacht voor
drinkwaterbelangen in het internationale
overleg.’

Marjan Holtman:

‘Rijkswaterstaat, houd voeling met
de praktijk’
Marjan Holtman, strategisch beleids
medewerker van Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden, ziet Rijkswater
staat vooral als collega-waterbeheerder.
Bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn
Water wordt volop gewerkt aan herstel
van verbindingen. Dat geldt voor het
water zelf én voor de onderlinge
samenwerking.
Het takenpakket van waterschappen is in
de afgelopen decennia sterk uitgebreid.
vroeger ging het voornamelijk om het
beheer van dijken en het aan- en afvoeren
van water omwille van het waterpeil. Nu is

een waterschap een bijna ‘full-service
dienstverlener’ voor de bewoners en bedrijven van het beheergebied. ‘Wij faciliteren
bijvoorbeeld de fruittelers bij het bestrijden
van nachtvorst,’ zegt Marjan Holtman, ‘daar
is in korte tijd veel water voor nodig. Dat
halen we uit onze eigen Kromme Rijn, en
die tapt weer af van de Nederrijn. Het waterbeheer door Rijkswaterstaat is dus sterk
verbonden met ons regionale waterbeheer.
Maar die onderlinge verwevenheid gaat
verder dan het verdelen van water. Het gaat
ook om het herstel van de gezondheid van
water en natuur. Het water moet helderder
worden, de oevers natuurvriendelijker en
vissen moeten kunnen trekken van het ene
naar het andere gebied. Dat alles betekent
dat wij moeten zorgen voor een goede uitwisseling tussen de rijkswateren en ons

eigen water. Hierover hebben we met
Rijkswaterstaat goede afspraken gemaakt.
Dat gaat allemaal goed met het duwtje van
de KRW in de rug en zolang Rijkswaterstaat
en wij een gezamenlijk belang hebben.’
Wij verwachten juist van RWS een bredere blik

Wanneer maatregelen die goed zijn voor de
regionale wateren niet op het prioriteitenlijstje van Rijkswaterstaat staan, is de
samenwerking volgens Holtman minder
vruchtbaar. ‘Ik merk bij het invullen van
KRW-maatregelen in ons gebied bijvoorbeeld dat RWS sterk prioriteert op een
landelijke schaal. Vanuit dat perspectief
hebben de kanalen voor RWS weinig ecologische betekenis. Die vinden ze gewoon niet
interessant. Met het ecologisch herstel van
de rivieren kunnen ze in hun visie beter
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scoren. Ik vind dat een te beperkte blik,
want zo slaan ze een deel van het totale
systeem in het stroomgebied over. Het kan
namelijk best effectief zijn om natuurvriendelijke oevers aan te leggen langs de kanalen. Wij investeren zelf óók in natuurvriendelijke oevers langs wateren die niet direct
een ecologisch speerpunt zijn. Dat doen we
omdat de verbindingen tussen de ‘interessante wateren’ ook een zo goed mogelijke
kwaliteit moeten hebben. Maar dat is niet
zo effectief als deze kanalen aansluiten
op kanalen van het hoofdwatersysteem waar
Rijkswaterstaat niets aan doet. Ik vind dus
dat Rijkswaterstaat zijn scope wel mag
verbreden. Daarmee helpen ze de waterschappen bij het halen van de ecologische
doelen.’
Nog te veel twee werelden

Dat tussen waterschappen en Rijkswater
staat nog te veel een verhouding bestaat van
‘wij en zij’ illustreert Holtman met de aanpak van de eutrofiëring. ‘Rijkswaterstaat
heeft de bestrijding van de algenbloei in de
Noordzee nadrukkelijk op de agenda staan.
Stikstof is in de Noordzee de bepalende
factor voor algenbloei. Je kunt de stikstoftoevoer terugdringen met generiek beleid
voor de landbouw en je kunt de lozingen
van rioolwaterzuiveringsinstallaties verder
beperken. Volgt Rijkswaterstaat het generieke spoor, dan helpen ze ook de waterschappen. Want wij hebben vooral last van
het fosfaat dat uitspoelt uit de mest. Op
Haags niveau gaat men die confrontatie
over de landbouw uit de weg, dus zegt
Rijkswaterstaat wel erg makkelijk tegen de
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waterschappen dat we moeten investeren in
nog betere zuiveringsinstallaties. Ik wil het
nog net geen patstelling noemen, maar ik
vind wel dat Rijkswaterstaat deze problematiek niet voldoende integraal benadert.’
Te geringe capaciteit doet intenties deels teniet

Ondanks de verschillen van mening is
Holtman bijzonder te spreken over de constructieve intenties bij de samenwerking
met Rijkswaterstaat. ‘Ik werk op strategisch
niveau veel samen met Rijkswaterstaat
Utrecht. Die dienst vertegenwoordigt ook
meteen Oost-Nederland en het zuiden.
Op zich is Rijkswaterstaat voor ons goed
bereikbaar. Qua capaciteit zijn er – in vergelijking met ons – echter heel wat minder
mensen beschikbaar. Daardoor kunnen we
minder rekenen op RWS als we grote projecten uitvoeren. RWS vult zijn participatie in
een project regelmatig in als een ‘agenda
lidmaatschap’, niet uit onwil, maar domweg
omdat de capaciteit ontbreekt. Dat is voor
de voortgang van projecten niet altijd handig. Daarnaast lopen we vaak op tegen lange
lijnen van interne procedures binnen
Rijkswaterstaat. Met projecten die al zijn
geaccordeerd, kan een regionale dienst
van RWS prima overweg. Maar als iets via
Den Haag moet, wordt het moeizaam.
Als Rijkswaterstaat een speler wil blijven in
het regionale waterbeheer, mag de organisatie het gevoel met de praktijk niet verliezen
en moet ze beter aansluiten bij lopende
projecten en initiatieven in de regio.’

Beoordeling

Ondanks de verschillen in inzicht en de
beperkte inzet bij gezamenlijke projecten
krijgt Rijkswaterstaat van Holtman toch een
hoog cijfer. ‘Omdat ik vooral wil beoordelen
op intenties, omdat RWS op ambtelijk en
bestuurlijk niveau goed bereikbaar is, en
omdat de samenwerking op strategisch
niveau collegiaal is.’

Johan Elshof:

‘Belang van zoetwatervoorziening
wordt onderschat’
Johan Elshof, belangenbehartiger van
land- en tuinbouwondernemers: ‘Water is
de belangrijkste primaire grondstof voor
de land- en tuinbouwsector. Er mag niet

te veel en niet te weinig water zijn en het
peil ten opzichte van het maaiveld moet
precies goed zijn. Bovendien moet het
water schoon zijn, liefst zonder ziekte
dragers zoals bruinrot.’
Volgens Elshof neemt het belang van
oppervlaktewater als productiefactor voor
de land- en tuinbouw snel toe. ‘Consumen
ten kijken steeds kritischer naar de kwaliteit
van een product. Producten waar iets aan
mankeert, willen ze niet. De beschikbaarheid van voldoende goed water wordt
daarom steeds belangrijker. Helaas is er
niet altijd genoeg regenwater. Dat betekent
dat water moet worden aangevoerd.
Grondwaterberegening staat onder druk
vanwege het anti-verdrogingsbeleid.
Daarvoor in de plaats komt nu oppervlaktewater. In ons gebied komt dat water uit de
Maas en de Brabantse en Limburgse
kanalen, en daar gaat Rijkswaterstaat over.’
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Belangen en verwachtingen niet gehonoreerd

Klimaatvoorspellingen wijzen erop dat er in
droge zomers minder water in de Maas
beschikbaar zal zijn. Gelukkig is er dan nog
de enorme buffervoorraad van de Brabantse
kanalen. Elshof: ‘Dat werkt echter alleen
als de kanalen goed worden onderhouden
en daar schort het aan. Omdat in een aantal
kanalen geen schepen meer varen, worden
ze niet meer onderhouden. Het gevolg is
een verminderde doorvoercapaciteit.
Rijkswaterstaat lijkt hier geen energie in
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te willen stoppen. Ik verwacht van RWS dat
men hierover méér meedenkt, en financiën
beschikbaar stelt. Uitdiepen van kanalen
en het realiseren van inlaatvoorzieningen
dienen niet alleen de agrarische sector,
maar ook de natuur, het landschap en de
recreatie.’
De afstand tot Rijkswaterstaat als accommoderende waterbeheerder ervaart Elshof ook
op andere fronten. ‘Neem de gebrekkige
communicatie. De minister heeft besloten
dat het waterpeil in de Maas en het Maas-

Waalkanaal omhoog moet. Dat is een
besluit, daar kun je niet meer omheen.
Toegezegd is dat eventuele schade inzichtelijk wordt gemaakt en zal worden vergoed.
Dit proces verloopt echter traag.
Rijkswaterstaat is terughoudend in de informatievoorziening. Als ik bijvoorbeeld vraag
naar de peilbuisgegevens, of hoe het nou
allemaal moet, krijg ik geen antwoord.
Ik ga er maar vanuit dat ze het zelf gewoon
niet weten, anders zouden ze het wel ver
tellen. Het heeft waarschijnlijk gewoon
weinig prioriteit.’
Delta komt er bekaaid vanaf

Als belangenbehartigers van land- en tuinbouwbedrijven houden Elshof en zijn collega’s de toekomstige zoetwatervoorziening
in Brabant en Zeeland nauwlettend in de
gaten. ‘Het gaat om de vraag hoe we het
zoete water dat we hebben straks gaan verdelen. Welk deel mag naar Zuid-Nederland,
en welk deel moet naar de rest van Neder
land? De economische belangen zijn groot,
en water kun je maar één kant op sturen.
Wij hebben wel eens het gevoel dat ZuidNederland er in die discussie wat bekaaid
van afkomt. Het kost ons veel moeite om
het belang van zoetwatervoorziening in
de Zuidwestelijke Delta voor het voetlicht
te brengen.´

Maar dan moet de zoetwatervoorziening wél
gegarandeerd zijn. Dat vindt de staatssecretaris gelukkig ook. Tot zover geen problemen
dus. Maar we moeten elkaar bij de les houden. De politieke beloften moeten immers
nog worden ingevuld. Daarin werken de
landbouworganisaties, de waterschappen
en Rijkswaterstaat samen.’
Beoordeling

De vraag hoe tevreden Elshof al met al is
over de diensten van Rijkswaterstaat, beantwoordt hij met een krappe voldoende. ‘Het
meedenken met de landbouw – als economische factor – kan beter. Mijn ervaring is
dat veel medewerkers van Rijkswaterstaat
vooral denken en werken vanuit het ecologische belang. Verder is de basishouding
van de medewerkers wel vriendelijk, al is
het wel vlug: ‘ja, maar…’. Men is zeker bereid
om te luisteren, maar niet altijd vanuit een
houding waarbij men de mogelijkheden wil
onderzoeken. Meestal gaat het al snel over
problemen. En binnen de kortste keren
komt Rijkswaterstaat dan met een lijstje op
de proppen van alle andere partijen en
belangen die nog een rol spelen, en van
alle andere collega´s die eerst nog moeten
worden overtuigd. Ik heb de indruk dat
de medewerkers wat dat betreft een hoop
ballast met zich meeslepen.´

Politieke belofte

Voorlopig is Elshof nog gerust over de
afspraken inzake de waterverdeling. ‘Als het
Volkerak-Zoommeer – onder druk van ecologie, woningbouw en toerisme – zout
wordt, is dat voor ons een politiek gegeven.
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Gebruikers van de rijkswateren

3 IJsselmeergebied
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3 IJsselmeergebied
Zijn de Nederlandse rivieren zo oud als ons land zelf, het watersysteem van het
IJsselmeergebied is nog jong. Het is zo jong, dat het permanent onderweg is naar een
soort evenwicht waarvan niemand nog kan voorzien wanneer dat wordt bereikt en
hoe het er uitziet. De veranderingen die zich in het IJsselmeergebied voltrekken, wor
den voornamelijk veroorzaakt door menselijke ingrepen. De reeks ingrepen begon
met de afsluiting van de Zuiderzee in 1932. Daarna volgden de aanleg van de
Noordoostpolder, de Flevopolders met gecompartimenteerde randmeren en de aanleg
van de dijk Enkhuizen-Lelystad. Dat was niet de laatste ingreep. De afgelopen decennia
zijn geen moment zonder discussie geweest over functieveranderingen van delen
van het IJsselmeergebied. Het rapport van de commissie-Veerman is de opmaat voor
een nieuwe discussie over peilopzet in het IJsselmeer en een mogelijk nog verdere peil
verhoging om extra zoet water te kunnen bufferen. Intussen treffen rijk en regionale
overheden voorbereidingen om het Markermeer zowel een ecologische kwaliteits
impuls te geven, als te gebruiken voor verdere verstedelijking vanuit Amsterdam en
Almere.
Het IJsselmeergebied bedient vrijwel alle functies die water maar kan hebben. Het
systeem in zijn geheel heeft in beleidsnota’s dan ook al vele jaren de status ‘multifunc
tioneel’. Van de gebruiksfuncties zijn visserij en delfstofwinning sterk gereguleerd.
Recreatie daarentegen, zowel aan en langs de oevers als op het water zelf, is de laatste
decennia sterk uitgebreid en zal nog verder groeien. In het kader van Natura 2000 is te
voorzien dat het areaal beschermd (rust)gebied ook zal toenemen. De IJsselmeer
provincies streven al langere tijd naar een integrale benadering om alle gebruiksfunc
ties in het IJsselmeergebied harmonieus op elkaar te kunnen afstemmen. Tot nu toe
zijn plannen in voorbereiding steeds weer ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.
Rijkswaterstaat is als waterbeheerder bij alle ontwikkelingen in het IJsselmeergebied
betrokken. Voor het opstellen van beheerplannen Natura 2000 is RWS namens het
verenigd bevoegd gezag (LNV, VenW en de provincies) de voortouwnemer.
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Drie markante
gebruikersgroepen
Regionale overheden
Bij vrijwel alle aspecten van het beheer van
de rijkswateren ontmoet Rijkswaterstaat
de provincies, de waterschappen en – steeds
vaker – ook de gemeenten waarbinnen de
wateren van het hoofdwatersysteem liggen.
Provincies en gemeenten gaan immers over
de ruimtelijke ordening; de provincies
hebben daarnaast ook belangrijke taken
(bijvoorbeeld natuurbeheer) gedelegeerd
gekregen van verschillende departementen.
Beheerzaken die regionale belangen raken,
zoals de doorwerking van de Kaderrichtlijn
Water en het opstellen van beheerplannen
Natura 2000, vragen bovendien om
gebiedsprocessen waarbij álle belang
hebbende partijen zijn betrokken.

Sportvisserij
Sportvissers zijn overal waar water is,
tenminste.... als er vis zit in dat water.
Dat maakt de ongeveer twee miljoen sport
vissers in Nederland allemaal ambassadeurs
van het belang van ecologisch gezonde
watersystemen. Daarnaast zijn sportvissers
gebaat bij een goede toegankelijkheid
van het viswater.
Marco Kraal, Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland behartigt de belangen van alle Nederlandse sportvissers en
ondersteunt federaties en hengelsportverenigingen. De belangenorganisatie heeft
als doel het scheppen van goede omstandigheden voor de uitoefening van de sportvisserij in Nederland. Verder zorgt Sportvisserij
Nederland voor kennisopbouw en neemt
deel aan overleg over visstandbeheer.

Recreatieondernemers
Roel van Wolfswinkel, Provincie Flevoland

Roel van Wolfswinkel is hoofd van het
bureau Beleid en Projecten van de afdeling
Milieu en Water van de provincie Flevoland.
Deze afdeling ontwikkelt beleid voor
duurzaamheid, energie, klimaat, water
kwaliteit en -kwantiteit. De taken bestaan
onder meer uit beleidsontwikkeling,
uitvoeren van projecten, vergunning
verlening en handhaving. Belangrijke
projecten zijn de uitvoering van de
Europese Kaderrichtlijn Water, het
Nationaal Bestuursakkoord Water, en
het uitvoeringsprogramma klimaat en
energie.

De Nederlandse waterrecreatie heeft een
jaarlijkse omzet van rond de acht miljard
euro. Ondernemers in deze sector zijn voor
Rijkswaterstaat dan ook een belangrijke
publieksgroep. Voor wat betreft het water
systeem lopen de doelstellingen van de
sector nagenoeg parallel aan die van de
waterbeheerder. Voldoende water van
goede kwaliteit en een mooie natuurlijke
omgeving zijn immers in ieder belang.
Maar soms is het polderen. Dan moeten
meerdere belangen worden afgewogen.
Zo staat Rijkswaterstaat in verschillende
rijkswateren, waaronder alle wateren
van het IJsselmeergebied, aan de lat als
voortouwnemer voor het opstellen van
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Beheerplannen Natura 2000. Rijkswaterstaat
is niet zelf de natuurbeheerder en wijst geen
natuurgebieden aan, maar moet wel het
gebiedsproces organiseren dat uiteindelijk
tot een beheerplan leidt. Voor de betrokken
publieksgroepen is Rijkswaterstaat daardoor
wel het zichtbare loket.
Fred Redeker, projectontwikkelaar

Fred Redeker ontwikkelde drie jachthavens
aan rijkswateren: Marina Schokkerland (250
ligplaatsen) aan het Ketelmeer, jachthaven
Regatta Center Medemblik (500 ligplaatsen)
aan het IJsselmeer, en jachthaven Marina
Stellendam (450 ligplaatsen) aan het
Haringvliet.
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Roel van Wolfswinkel:

‘Regionaal en landelijk beleid beter
op elkaar afstemmen’
De provincie Flevoland en het waterschap
Zuiderzeeland zijn verantwoordelijk voor
het beleid en beheer van het water binnen
de dijken van de Noordoostpolder en
de Flevopolders. Rijkswaterstaat heeft
de verantwoordelijkheid voor het
buitendijkse water: het IJsselmeer en
de Randmeren. Dat vraagt om goede
afstemming. Genoeg reden voor Roel van
Wolfswinkel van de provincie Flevoland
om die afstemming graag en gericht met
de betrokken partijen te bereiken.

Als voorbeeld van een concrete situatie
waar de taken van provincie, waterschap
en Rijkswaterstaat samenkomen, noemt
Van Wolfswinkel de gemalen. Om Flevoland
droog te houden, moeten de gemalen nogal
wat water wegpompen. Uit de Noordoost
polder wordt gemiddeld maar liefst 465
miljoen kubieke meter water per jaar weggepompt. In Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland varieert het uitgemalen volume
tussen de 500 en meer dan 900 miljoen
kubieke meter per jaar.
Burenbelangen

Het uitslaan van water beïnvloedt de kwaliteit van het water in het IJsselmeer en de
Randmeren. Van Wolfswinkel: ‘Dat levert
nogal eens discussie op tussen de verschillende waterbeheerders aan weerskanten van
de dijk. Uitgangspunt van het waterbeleid
is dat niet mag worden afgewenteld naar het
watersysteem van de buren. Dan gaat het
om kwantiteit, maar ook om de kwaliteit
van het water. Dat betekent dat in de polder
zoveel mogelijk water moet worden vast
gehouden en geborgen, voordat het waterschap het afvoert naar het IJsselmeer. Maar
in het overleg dat je als goede buren hebt, is
het steeds weer de vraag waar de grens precies ligt en hoeveel water er mag worden
afgewenteld van binnendijks naar buitendijks. Wij proberen als provincie bruggen te
slaan en afstemming te bereiken. Daarvoor
willen we dat Rijkswaterstaat en waterschap
elkaar goed op de hoogte houden over de
”knooppunten tussen hun watersystemen”.
Het gaat erom dat eventuele problemen
worden opgelost, en niet worden door

geschoven naar het bordje van een andere
partij.’
Elkaar blijven spreken schept de beste
verwachtingen

Van Wolfswinkel noemt als voorbeeld de
renovatie en automatisering van gemaal de
Blocq van Kuffeler in Almere. Deze operatie
verbetert in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland
de mogelijkheden van flexibel peilbeheer,
maar verplaatst het uitslaan van polderwater
op rijkswater van Ketelmeer naar Marker
meer. ‘We zijn ook met elkaar in gesprek
over dijkversterking en buitendijkse ontwikkelingen. In al dit soort situaties moeten
we in de driehoek provincie, Rijkswaterstaat
en waterschap beleid maken, normen en
randvoorwaarden vaststellen en uiteindelijk
de procedures rond de planvorming regelen.’
Ook in verband met de discussies over
peilverhoging van het IJsselmeer, zoals de
Commissie-Veerman adviseert, zullen
de regionale overheden dikwijls met
Rijkswaterstaat aan tafel zitten. Elkaar
blijven zien en spreken schept volgens
Van Wolfswinkel de beste verwachtingen
als je moet samenwerken. ‘Ik stel het bijvoorbeeld erg op prijs dat Rijkswaterstaat
aanwezig is bij het Bestuurlijk Overleg Water
in Flevoland, met alle waterpartijen. Ook al
gaat het lang niet altijd over hun dossiers.
We moeten elkaar blijven ontmoeten zodat
we het tijdig ontdekken als we elkaar nodig
hebben.’
Betere link met beleid

In het algemeen verloopt het contact met de
Dienst IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat
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goed. Soms is het voor de provincie verwarrend voor welke onderwerpen ze bij de
regionale dienst terecht kan en wanneer ze
bij de landelijke beleidsdirectie moet aankloppen. Van Wolfswinkel: ‘Ik wil graag
meer inzicht hebben in hoe de positie en
taken van de regionale dienst zich verhouden
tot ‘’Den Haag’’. Ik merk bovendien dat het
regionale geluid niet altijd overeenkomt
met het landelijke geluid. Op nationaal
niveau werd bijvoorbeeld al lang gesproken
over 1 à 1,5 meter peilverhoging van het
IJsselmeer. Dat is ook opgenomen in het
Nationaal Waterplan. Maar de regionale
dienst adviseerde lange tijd 30 centimeter
peilverhoging en later 70 centimeter.
Wij hielden in onze beleidslijn al rekening
met een meter. Ik merkte dat regionaal
beleid en landelijk beleid op dit dossier
niet goed waren afgestemd. Dat is een
aandachtspunt.’

schappelijke organisaties samengebracht.
Dat heeft geleid tot een visie en een uitvoeringsprogramma. Ik vraag me af of ze zo’n
rol op dit moment weer op zich zouden
kunnen nemen; of dat zou passen bij hun
huidige taakopvatting.’
Beoordeling

Rijkswaterstaat krijgt van Van Wolfswinkel
een ruime voldoende. ‘De medewerkers zijn
altijd coöperatief, maar ze zouden zichzelf
wat bewuster kunnen neerzetten. Waar
staan we voor, wat vinden we belangrijk en
wat gaan we ervoor doen? Ook in bijeenkomsten mogen ze best wat meer kleur
bekennen.´

Marco Kraal:
Gebiedsontwikkeling

Van Wolfswinkel vindt dat Rijkswaterstaat
ontwikkelingsgericht is en zich duidelijk
verantwoordelijk voelt voor een gebied.
Rijkswaterstaat kijkt met een maatschappelijke bril, en niet alleen met een beheerdersbril. Van Wolfwinkel ziet dat het soms een
worsteling is om te bepalen welke taken en
verantwoordelijkheden ze daarbij precies
hebben. ‘Maar hun houding is positief en
open. Ik vind dat Rijkswaterstaat ook uit
stekend werk heeft gedaan bij de gebiedsontwikkeling Integrale Inrichting
Veluwerandmeren (IIVR). Samen met
gemeenten en provincie heeft Rijks
waterstaat heel veel overheden en maat40 | Rijkswaterstaat

‘Rijkswaterstaat moet zich meer
bekommeren om vis’
Waterbeheer betekent ook verantwoorde
lijkheid voor de visstand. Rijkswaterstaat
moet daar meer aan doen, vindt Marco
Kraal, beleidsmedewerker bij Sport
visserij Nederland en presentator van het
televisieprogramma VIS-TV.
‘Waterbeheer is meer dan zorgen voor de
waterkwaliteit en -kwantiteit. Het gaat ook
om vis, want vis maakt deel uit van het
water’, zegt Kraal. ‘De Kaderrichtlijn Water
zegt expliciet dat de waterbeheerder een
verantwoordelijkheid heeft op het gebied

van visstandbeheer. Rijkswaterstaat moet
die verantwoordelijkheid voor vis gaan
nemen. Dat doet RWS nu onvoldoende.’
Overbevissing

Kraal ziet het als een fundamenteel probleem dat de ministeries van VenW en LNV
maar blijven steggelen over de verdeling
van taken en verantwoordelijkheden.
‘Als niemand zich verantwoordelijk voelt
voor visbeheer, kunnen we niet efficiënt
optreden tegen overbevissing. Het is bijvoorbeeld toch te gek voor woorden dat het
IJsselmeer een van de meest overbeviste
wateren ter wereld is? Een beroepsvisser
kan doen en laten wat ‘ie wil, ongeacht of
hij het water leeg schept en doelsoorten
wegvangt. Een triest gebeuren, en het gáát

maar door. Puur wanbeleid. De Visstand
Beheercommissies (VBC’s) waarin sportvisserij, beroepsvisserij, waterbeheerders en
soms ook terreinbeheerders samenwerken,
moeten daarin verandering gaan brengen.
Maar die VBC’s functioneren nog niet goed.
Hun status is nog niet duidelijk. Rijkswater
staat mag daar als waterbeheerder wel eens
wat harder aan trekken en zeggen waar het
op staat!’
Belang van goede waterkwaliteit

Kraal is erg te spreken over de waterkwaliteit
in Nederland en het werk dat waterbeheerders hebben verzet. ‘Ik kan me nog herinneren dat vroeger veel water biologisch
gezien dood was. Het stonk en er werd
volop op geloosd. En kijk nou eens. Als je
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bedenkt dat het water belast wordt door
17 miljoen vervuilende burgers en vele
duizenden bedrijven, moet je toegeven dat
onze waterkwaliteit uniek is, mede door
de inspanningen van Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat mag wel eens wat trotser
zijn op hetgeen is bereikt.’
Dat neemt niet weg dat Kraal diepgewortelde kritiek heeft op sommige keuzes die
Rijkswaterstaat omwille van de waterkwaliteit maakt. ‘We zijn in Nederland keurig de
fosfaatbelasting aan het terugdringen.
Maar ook als die afneemt, wordt het water
niet meteen weer helder, dat kost tijd. Die
tijd lijkt er voor Rijkswaterstaat niet te zijn,
en daarom is het zogenaamde actief biologisch beheer uitgevonden. Vissen die de
bodem omwoelen, zoals karpers en brasems,
worden daarbij op grote schaal weggevangen om het water helderder te krijgen.
Ik vind dat pure bullshit en wij zijn er absoluut tegen. Wij vinden principieel dat je een
diersoort niet mag uitroeien vanwege het
feit dat die aanwezig is in water waar we
teveel fosfaat in hebben gedonderd. Als je
gewoon een tijdje wacht, zie je dat het water
óók weer schoon wordt zonder dat er
massaal vis wordt afgevangen.’ Kraal vindt
dat Rijkswaterstaat op dit punt te halsstarrig
vasthoudt aan een fout principe. ‘Actief
biologisch beheer is een soort religie
geworden.’
Niet helemaal tevreden

Kraal ziet nog punten die Rijkswaterstaat
beter zou kunnen regelen in het belang van
de sportvissers. ‘Bij het beheer en onder42 | Rijkswaterstaat

houd van de oevers vergeet Rijkswaterstaat
wel eens de bevisbaarheid van het water.
Een doorsnee natuurvriendelijke oever is
voor de hengelsport niet interessant, behalve dat de visstand er door verbetert. Zorg
dan dat er ook een plek is waar kan worden
gevist, bijvoorbeeld door de aanleg van een
visstoep.’ Ondanks meningsverschillen en
niet vervulde wensen vindt Kraal de communicatie van Rijkswaterstaat met belanghebbenden bij het IJsselmeergebied prima.
‘We worden echt overal bij betrokken.
Je kunt alleen van mening verschillen over
de keuzes die daarna worden gemaakt.
Maar als we daarover met Rijkswaterstaat
in gesprek gaan, wordt er wél naar ons
geluisterd. We worden serieus genomen.’
Beoordeling

Op de vraag hoe Rijkswaterstaat bij de sportvissers scoort, geeft Kraal een ruime voldoende. ‘Wij vinden het over het algemeen
een goede en nuchtere beheerder, al worden er wel eens fouten gemaakt.
Inhoudelijk hebben ze veel kennis op het
gebied van waterbeheer. En daarom vind ik
de braindrain jammer die bij Rijkswaterstaat
plaatsvindt. Mensen met inhoudelijke kennis, bijvoorbeeld over ecologie, verdwijnen.
Het inschakelen van de markt is niet de
oplossing, want die denkt vooral aan het
opknippen van projecten in veel kleine
stukjes, zodat er vaker geld te is verdienen.’

Fred Redeker:

‘Natura 2000 zwaard van Damocles
voor ondernemers’
Fred Redeker, ondernemer en eigenaar
van drie jachthavens aan verschillende
rijkswateren, vindt dat Rijkswaterstaat
het beroerd doet als het gaat om natuur
beheer. ‘De capaciteit die de organisatie
beschikbaar stelt voor de opstellen van
Natura 2000-beheerplannen is ontoe
reikend. Dat werkt verlammend voor
ondernemers die ermee te maken
hebben.’
Redeker heeft veel te maken met
Rijkswaterstaat. De jachthaven die hij in het
Ketelmeer ontwikkelde, was vroeger een
werkhaven van Rijkswaterstaat. Redeker:

‘Het verlenen van aanlegvergunningen,
technisch werk dus, gaat Rijkswaterstaat
over het algemeen prima af. Dat gebeurt
praktisch, oplossingsgericht en snel.
Als waterbeheerder doet Rijkswaterstaat
het goed. Maar ik ken Rijkswaterstaat ook
vanuit een andere rol, als verantwoordelijke
voor het maken van natuurbeheerplannen.
Dat doen ze aanzienlijk slechter.’ Daarmee
doelt Redeker op de uitvoering van de
Natura 2000-wetgeving.
Natura 2000

Nederland kent een netwerk van 162 Natura
2000-gebieden die door het ministerie van
LNV zijn aangewezen. De gebieden zijn
onderdeel van een Europees netwerk dat
op internationale schaal de biodiversiteit
moet waarborgen.
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Bijna 80 procent van het oppervlak aan
Nederlandse Natura 2000-gebied ligt in de
grote rijkswateren, zoals het IJsselmeer,
de Zuidwestelijke Delta, en de Waddenzee.
Rijkswaterstaat coördineert als beheerder
van die grote wateren namens het bevoegd
gezag (LNV en de provincies) het opstellen
van Natura 2000-beheerplannen. Een
belangrijke taak in dit verband is het inventariseren van álle menselijke activiteiten
in de aangewezen gebieden (“bestaande
gebruik”), en het toetsen of dit gebruik
nadelig is voor de natuurdoelen die LNV
per gebied heeft benoemd.
Het belang van ondernemers

Redeker werd geconfronteerd met een uitvloeisel van het Natura 2000-proces waar hij
niets van begreep. De volgens hem ingewikkelde en langdurige procedure om in het
IJsselmeer het bestaand gebruik in kaart te
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brengen, heeft hij niet kunnen volgen.
En zijn jachthaven aan het Haringvliet bleek
ineens binnen de grenzen te liggen van een
aangewezen Natura 2000-gebied. Redeker: ‘
Niemand weet nog precies wat dat betekent.
De politiek heeft namelijk bedacht dat het
goed is om eerst gebieden aan te wijzen, en
pas later beheerplannen te maken. In die
beheerplannen wordt pas duidelijk wat wel
en niet mag. Omdat de consequenties van
de aanwijzing als Natura 2000-gebied niet
bekend zijn, heb ik als ondernemer met veel
onzekere factoren te maken. Mijn erf heeft
een parkeerplaats van 100 bij 80 meter.
Die gebruik ik als winterstalling voor de
boten. Volgens de spelregels van het aan
wijzingsbesluit mogen verharde erven die
zijn afgeschermd niet worden aangewezen
als natuurgebied. Dat is toch gebeurd.
Hoe gaat het als er straks een ambtenaar
langskomt die zegt dat er ik geen boten

meer mag stallen? Dan heb ik een groot
probleem. Een jaar geleden heb ik geïnvesteerd in een nieuwe botenkraan, maar als ik
geen winterstalling meer mag exploiteren,
verdien ik die investering niet terug.’
Financiële gevolgen

Nog meer onzekerheid: ‘Een half jaar geleden heb ik de financiering van mijn haven
naar een andere bank overgedaan. Had ik
die bank moeten vertellen over dit risico?
Had ik dan de financiering nog wel gekregen? Ben ik nu, omdat ik heb gezwegen,
persoonlijk aansprakelijk als er iets misgaat? Ik heb ook een probleem als ik mijn
jachthaven wil verkopen, want de waarde is
verminderd. Het hele gedoe met die Natura
2000-wetgeving hangt als een zwaard van
Damocles boven mijn bedrijf. Het blokkeert
nieuwe activiteiten. Ik heb dan ook bezwaar
gemaakt tegen deze aanwijzing. Daarvoor
had ik precies zes weken de tijd.’

dit tot de laatste rechter uit te vechten.
Als je in Nederland ruim 160 gebieden aanwijst als Natura 2000-gebied, weet je toch
dat je duizenden bezwaren zult krijgen? Ik
verwacht van Rijkswaterstaat dat die tevoren
nadenkt over de menskracht die nodig is om
taken fatsoenlijk te kunnen uitvoeren. Ik
heb als ondernemer niets aan een uitgeholde organisatie. Ik heb graag een professionele, goed functionerende overheid,
zodat ik mijn bedrijf goed kan runnen, niet
een overheid die mij als ondernemer blokkeert vanwege onvoldoende capaciteit.’
Beoordeling

Redeker geeft Rijkswaterstaat een twee
ledige beoordeling: een hoge score voor
het waterbeheer voor wat betreft informatieverstrekking over brugstremmingen,
onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen, aanlegvergunningen en dergelijke, en
een absolute onvoldoende als uitvoerder
van natuurwetgeving.

Verwachtingen? Een fatsoenlijke behandeling!

Redeker vervolgt: ‘Dat is inmiddels 136
weken geleden. Na een half jaar ontving ik
een brief die naar alle 5000 bezwaarmakers
was gestuurd en waarin de minister van
LNV toezegde dat iedereen op zijn gebiedsspecifieke vragen apart antwoord zou
krijgen. Nu, twee jaar later, heb ik nog
niets gehoord. Als ik Rijkswaterstaat om
opheldering vraag, krijg ik te horen dat ze
niet kunnen reageren omdat de minister
van LNV formeel de bezwaren afwikkelt.
Ik word van het kastje naar de muur
gestuurd. Eerst was ik nog moedeloos,
nu ben ik pisnijdig. Ik bereid me voor om

Waterbeheer

Uitvoering natuurwetgeving
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Gebruikers van de rijkswateren

4 Waddenzee
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4 Waddenzee
De Waddenzee is natuur. Die status is nationaal en internationaal vastgelegd. Mensen
die in het waddengebied wonen of recreëren, beleven dat ook zo. Daarmee zijn al direct
twee belangrijke gebruikersgroepen benoemd. Er zijn er meer, zoals beroepsvaart,
grotere recreatievaart, beroepsvisserij, energiewinning, delfstofwinning, en militair
oefengebied.
Het stelsel van geulen, zandbanken en platen in de Waddenzee is nooit in rust. Het hele
gebied slibt geleidelijk op. Op sommige plaatsen schuurt de zee onophoudelijk aan
de waddeneilanden. Die dynamiek van het watersysteem vereist permanente aandacht
van Rijkswaterstaat. Want om de kerntaak ‘zorg voor veiligheid’ goed te kunnen uit
voeren, moet de waterbeheerder weten wat zich in het gebied afspeelt. Houdt de
opslibbing het tempo van de zeespiegelstijging bij? En wat als de bodem onder invloed
van gaswinning meer daalt dan verwacht? Lang niet alle gedragingen van het water
systeem liggen als een open boek op tafel. Zo is enkele jaren geleden een onderzoek
gestart naar de wijze waarop bij storm grote Noordzeegolven zich in de Waddenzee
voortplanten en de dijken van het vasteland aanvallen.
De speciale status als natuurgebied vraagt eveneens grote betrokkenheid van de water
beheerder. Rijkswaterstaat heeft daarom veelvuldig contact en overleg met terrein
beheerders en natuur- en milieuorganisaties. Ook heeft Rijkswaterstaat een taak in
het beheersen van milieueffecten van calamiteiten op zee.
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Drie markante
gebruikersgroepen
Natuur- en milieuorganisaties
De grotere organisaties die in Nederland
opkomen voor de belangen van natuur en
milieu zijn vergaand geprofessionaliseerd.
Ze beschikken over kennis, zeggen vanuit
hun onafhankelijke positie waar het op
staat en houden zo iedereen, ook de
overheid, scherp.

Hidde van Kersen, Waddenvereniging

De Waddenvereniging bestaat bijna 45 jaar
en komt op voor de natuurbelangen van
het waddengebied. Aanvankelijk richtte de
vereniging zich op het behoud van de
Waddenzee, toen er plannen waren om die
in te polderen. Later verbreedden de taken
zich tot bescherming en ontwikkeling van
de kwaliteit van het ecosysteem. Daaronder
vallen ook voorlichting en educatie.

Calamiteitenbeheersing
Langs de hele Nederlandse kust doen het
rijk, de provincies en de kustgemeenten er
samen met gespecialiseerde diensten alles
aan om bij een calamiteit gecoördineerd
te kunnen optreden. Ze willen voorkomen
dat onduidelijkheden over taken en
bevoegdheden snel en adequaat reageren
op een calamiteit in de weg staan.

Joan Stam, voorzitter Stuurgroep Coördinatie
Rampenbestrijding Waddenzee

De overheden in het Waddengebied hebben
hun afspraken over ‘wat te doen bij een
calamiteit’ vastgelegd in het Coördinatie
plan Rampenbestrijding Waddenzee.
De Stuurgroep Coördinatie Rampen
bestrijding Waddenzee zorgt ervoor dat alle
direct betrokken operationele partners,
zoals de hulpverleningsdiensten, vertegenwoordigers van lokale, regionale en landelijke overheden, Rijkswaterstaat en het
eigen secretariaat weten wat de afspraken
zijn én er dankzij oefeningen ook metterdaad naar kunnen handelen.

Grotere watersport
De Waddenzee is een bijzonder waardevol
gebied voor watersporters voor wie het op
de Nederlandse meren net even te druk of
te klein is. Bovendien is de Waddenzee
zogenaamd ‘levend water’, water met getijden en tijstromen. De meer gevorderde
recreatieschipper is hier in zijn element.
De recreatievloot die de Waddenzee en de
waddenhavens bezoekt, is de afgelopen
decennia fors gegroeid. Daarmee is ook de
vraag naar voorzieningen toegenomen.
Voorzieningen die zich verdragen met de
kwetsbaarheid van de Waddenzee.
Berna de Boer, havenmeester Waddenhaven
Texel Oudeschild

Waddenhaven Texel is een passantenhaven
met 250 ligplaatsen en circa 20.000 bezoekende boten per jaar. De haven is vanaf de
eerste ontwerpschets ontwikkeld als duurzame jachthaven. Sinds 2003 ontvangt de
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haven de internationale Blauwe Vlag, een
keurmerk voor milieubewuste exploitatie,
veiligheid en een hoog voorzieningen
niveau. De haven valt (voor een deel) onder
hetzelfde bestuur als de plaatselijke watersportvereniging, waarvan ruim 200 inwoners
van Texel lid zijn.
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Hidde van Kersen:

graag zien dat Rijkswaterstaat die ontwikkeling keert en zich weer meer verantwoordelijk voelt voor het natuurbeheer.’

Hidde van Kersen, algemeen directeur
van de Waddenvereniging, zou graag zien
dat Rijkswaterstaat meer verantwoorde
lijkheid neemt voor de natuur in de
Waddenzee. Dat zou de Waddenvereniging
ondersteunen bij haar streven naar
behoud, herstel en goed beheer van dit
unieke natuurgebied.

Een lange lijst met belangen

’Waar is de natuurbeheerder van
het Waddengebied?’

Zes ministeries, drie provincies, vier waterschappen, zo’n dertien gemeenten en
enkele havenbedrijven: het beheer van de
Waddenzee is enorm versnipperd. Volgens
Van Kersen dreigt het natuurbelang tussen
wal en schip te raken. ‘Iedereen voert zijn
eigen taken uit, maar de natuur is eigenlijk
van niemand. Rijkswaterstaat richt zich
eenzijdig op kustverdediging en vaarweg
onderhoud en het ministerie van LNV
beheert de visgronden. Maar een integrale
beheerder, die zich ook verantwoordelijk
voelt voor het natuurbeheer, is er niet.’
Van Kersen vindt het bizar dat het waddengebied volgens alle beleidsteksten primair
een natuurgebied is, maar dat een natuurbeheerder ontbreekt. Terwijl het niet goed
gaat met het waddengebied en het aantal
soorten planten, vogels en vissen blijft
afnemen.
‘Vroeger voerde Rijkswaterstaat veel taken
uit op het gebied van natuurbeheer en was
er veel kennis en expertise op dat gebied.
Maar die tijden zijn voorbij. Wij zouden

Het geschetste ontbreken van een beheerder die ook de natuurdoelen meeneemt,
staat bovenaan de lijst van onderwerpen die
voor het ecosysteem van de Waddenzee van
belang zijn. Rijkswaterstaat vervult volgens
Kersen vaak een goede rol, maar soms ook
niet. Zo botst het streven van de Wadden
vereniging naar ‘helder water’ – iets wat
Rijkswaterstaat op zich ook hoog in het
vaandel heeft staan – met de RWS-taak om
de vlotte vaart van en naar de havens te
accommoderen. Rijkswaterstaat bedient de
scheepvaart en de havens naar wens, maar
baggerwerk vertroebelt het water. Kersen:
‘Het water in het Eems-estuarium bijvoorbeeld is erg troebel. De Eems wordt soms
al “de gele rivier” genoemd vanwege het slib
in het water. Hoewel Rijkswaterstaat de
troebelheid wel erkent als probleem, doet
niemand er echt iets aan. We hebben hier
duidelijk een geschil. Rijkswaterstaat zegt
eraan te werken, maar noemt het ook een
complex probleem, omdat de Eems deels
Duits grondgebied is. Het duurt allemaal
eindeloos lang en de belasting op de Eems
wordt ondertussen almaar groter. Er komt
steeds meer industrie bij, er varen steeds
grotere cruiseschepen door de Eems en het
programma om de vaargeul op diepte te
houden, blijft maar doorgaan.’
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Gemengde verwachtingen

Welke verwachtingen Kersen van
Rijkswaterstaat heeft, hangt sterk af van de
dienst waarmee hij te maken heeft. ‘Voor
afspraken over de onderzoeksagenda rond
het suppletieprogramma hadden we te
maken met mensen van de Waterdienst.
Die hadden goed door dat je het onderzoeksprogramma niet vanuit een ivoren
toren moet bedenken, maar in dialoog met
vertegenwoordigers van de samenleving,
zoals de Waddenvereniging. Ik vind dat een
voorbeeld van open en modern denken,
zoals ik dat bij Rijkswaterstaat eigenlijk nog
niet kende. De informatievoorziening en
communicatie zijn goed. In deze sfeer zou
ik graag in gesprek gaan met Rijkswaterstaat
over alternatieven voor baggeren. Dan zouden we het bijvoorbeeld kunnen hebben
over mogelijkheden om de veerboten naar
de eilanden alleen bij hoog water te laten
varen. Dat scheelt niet alleen de samen
leving miljoenen euro´s per jaar, maar komt
ook de natuur ten goede.
We komen ook onderdelen van Rijkswater
staat tegen waar nog een echte ingenieursmentaliteit heerst en traditioneel wordt
gedacht. Dat is bijvoorbeeld het geval bij
afdelingen die baggertaken uitvoeren.
Daar gebeuren dingen omdat het zo moet.
Punt uit. De informatievoorziening vanuit
die afdelingen is soms nogal mistig.’
Redelijk tevreden over KRW en kustverdediging

Onder de tevreden stemmende ervaringen
waaraan Kersen positieve verwachtingen
ontleent, valt de uitvoering van de
Kaderrichtlijn Water. De Waddenvereniging
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is het eens met de maatregelen die Rijks
waterstaat voorstelt. Voor de kustverdediging
zitten Rijkswaterstaat en de Wadden
vereniging eveneens op hetzelfde spoor.
De Waddenvereniging is blij met de keuze
voor overwegend zachte en flexibele vormen
van kustverdediging, zoals zandsuppleties.
Want hoe meer de wind en het water het
zand kunnen verplaatsen, hoe duurzamer
de kustverdediging is in de visie van de
vereniging.
Beoordeling

Op het rapport dat Kersen Rijkswaterstaat
geeft, komt gemiddeld een voldoende. Meer
uitgesplitst ontstaat een genuanceerd beeld:
een mooi cijfer voor de positieve ervaringen
met de Waterdienst, zandsuppletie en de
uitvoering van de KRW; een onvoldoende
voor het baggerwerk en iets ertussenin voor
de plaats die Rijkswaterstaat in zijn integraal
beheer aan natuurbeheer geeft.
Collegiaal samenwerken

Baggerpraktijk

Verantwoordelijkheid voor natuur

Joan Stam:

‘Belangrijk dat één partij het
voortouw neemt’
Joan Stam, burgemeester van gemeente
de Marne en voorzitter van de Stuurgroep
Coördinatie Rampenbestrijding
Waddenzee, ziet graag dat Rijkswaterstaat
een voortrekkersrol blijft vervullen in
de rampenbestrijding, vooral bij het
realiseren van een veilige haven in het
Waddengebied.
Even ten noorden van de Waddeneilanden
loopt een belangrijke scheepvaartroute,
en wat verder weg een vaarroute voor heel
grote en diepvarende schepen, zoals
supertankers. Gebeurt op die scheepvaart
routes een calamiteit, dan is de Waddenzee
bij aanlandige wind binnen korte tijd
bedreigd. Maar ook op de Waddenzee zelf

kan van alles misgaan: een neerstortend
vliegtuig, brand op een veerboot, een
vrachtschip dat gevaarlijke lading verliest.
In dergelijke gevallen moeten de juiste
instanties razendsnel in actie komen en
onderling goed samenwerken.
Adequaat optreden belangrijk voor kwetsbare
wadden

De Waddenzee is zeer kwetsbaar voor olie
en gevaarlijke stoffen die bij een calamiteit
kunnen vrijkomen. Op volle zee is olie
vervuiling misschien nog onschadelijk te
maken. Maar als er olie op de zand- of slibplaten in de wadden komt, waar veel vogels
foerageren, krijg je het niet meer weg.
Volgens Stam gebeuren er gelukkig niet zo
veel rampen in het waddengebied. Wel zijn
er ernstige incidenten. De grens tussen
ramp en incident wordt bepaald door de
omvang, de ernst en de ‘uitstraling’ van de
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gebeurtenis. Voor beide gevallen liggen
draaiboeken klaar. Daarin staat wie moet
worden gealarmeerd, hoe die alarmering
gaat en wie dan in actie komt. De manier
van samenwerken bij een ernstig incident
of een ramp verschilt niet zoveel. Volgens
Stam is in alle gevallen adequaat optreden
van het grootste belang. ‘Dat is een hele
klus als je ziet wie er allemaal in touw moeten komen. Dat zijn het Kustwachtcentrum,
de KNRM (reddingsmaatschappij), het KLPD
(Korps Landelijke Politiediensten), het
ministerie van LNV, de veiligheidsregio’s
van Noord-Holland Noord, Groningen en
Friesland, achttien gemeenten en natuurlijk
Rijkswaterstaat, die in dit gezelschap een
belangrijke speler is.
Rol van rijkswaterstaat

Formeel is Rijkswaterstaat verantwoordelijk
voor de zee ten noorden van de eilanden,
want die behoort tot de nationale wateren.
Het gebied tussen de eilanden en het vaste
land valt onder de verantwoordelijkheid
van achttien gemeentelijke besturen. Drie
provincies moeten daarop toezicht houden.
Stam: ‘Met zoveel partijen moet je de voorbereiding van de rampenbestrijding goed
regelen. Bij een calamiteit moet je goed
gecoördineerd optreden.’
Zeven jaar geleden had elke partij nog zijn
eigen oefen- en opleidingsprogramma.
‘Dat moest worden gestroomlijnd’, zegt
Stam. ‘Rijkswaterstaat heeft toen het voortouw genomen om te komen tot een
meerjarig, multidisciplinair opleidings
programma. Het klinkt simpel, maar dat is
het niet. Het vergt van elke partij namelijk
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de bereidheid om anders te gaan werken en
dat kost een paar jaar. Rijkswaterstaat heeft
die voortrekkersrol fantastisch opgepakt.’
Veilige haven

Stam noemt nog een project waarin Rijks
waterstaat een voortrekkersrol vervult: het
realiseren van een veilige haven. Het project
is in voorbereiding. Als bijvoorbeeld een
schip met een chemische lading in nood is,
moet ergens in het waddengebied een plek
zijn waar het snel naartoe kan worden
gebracht. Daarvoor zijn een gereserveerde
ruimte en bepaalde voorzieningen in de
haven nodig. Dat kan niet overal. Onder
zocht is welke haven de beste keuze is:
Den Helder, Harlingen of de Eemshaven.
Op papier is elke haven veilig, maar in de
praktijk ligt dat anders. Een schip in nood
met gevaarlijke lading moet niet door het
waddengebied naar Harlingen varen. Stam:
‘De keuze is op de Eemshaven gevallen,
want daar is een directe toegang op zeediepte. Maar het is natuurlijk ook een commerciële haven. Alle ruimte die je reserveert
voor een schip in nood gaat af van de ruimte
voor commerciële exploitatie. Dat vergt
dus nogal wat overleg. Het metterdaad realiseren van zo’n veilige haven vraagt om een
organisatie die er zijn schouders onder zet,
die zich verantwoordelijk voelt en die het
bestuurlijk overleg met alle partijen voert.
Die taak heeft Rijkswaterstaat op zich genomen. Mijn grootste belang is dat Rijkswater
staat die voortouwfunctie blijft vervullen,
en dat die veilige haven er ook echt komt.’

Beoordeling

Stam aarzelt niet bij het invullen van een
beoordeling van het optreden van Rijks
waterstaat op dit dossier. Ze noemt het ‘zeer
goed’. ‘Rijkswaterstaat is er altijd en werkt
op een trouwe en coöperatieve manier.
Met name bij de uitvoering van acties neemt
RWS het voortouw. En daarbij behartigt de
organisatie niet alleen de eigen belangen,
maar ook die van andere partijen.’

Berna de Boer:

‘Rijkswaterstaat, laat beter zien
wat je doet’
Voor Berna de Boer, havenmeester van
Waddenhaven Texel in Oudeschild, staan
de veiligheid en de aantrekkelijkheid van
de haven voorop. Waddenhaven Texel telt
250 ligplaatsen voor passanten en
ontvangt ongeveer 20.000 boten per jaar.
Rond de haven werkt Rijkswaterstaat aan
veiligheid tegen overstromingen en aan
schoon water. De watersporter merkt daar
te weinig van, vindt de Boer.
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De Boer komt Rijkswaterstaat niet dagelijks
tegen als gesprekspartner. ‘Ik weet dat
Rijkswaterstaat voornamelijk een contro
lerende functie heeft. Dat is wat ik meekrijg
en om me heen zie. Ik zie ook dat ze veel
onderhoud doen, tot en met de bestrijding
van ratten toe. Verder heb ik eigenlijk weinig
zicht op wat Rijkswaterstaat nog meer doet.
Daarin sta ik niet alleen. Veel mensen zien
Rijkswaterstaat in een auto rondjes rijden
over het eiland, maar hebben geen idee wat
de mensen in die auto doen. Ik denk dat
het verstandig zou zijn om mensen meer
projecten te laten zien. Maak je werk beter
zichtbaar. Dat zou veel goodwill kweken.’
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Schoon water en een schone omgeving

De passantenhaven Texel is een toeristisch
bedrijf. De belangrijkste activiteit is de
opvang van passanten. Zolang watersporters
de haven schoon en veilig vinden, komen
ze terug. De Boer: ‘Sinds 2003 hebben we de
Blauwe Vlag. Daardoor moeten we voldoen
aan bepaalde kwaliteitscriteria. Het gaat
niet om de kwaliteit van het water zelf, maar
wel bijvoorbeeld om een duurzame bedrijfsvoering, om de hygiëne in de haven, onder
andere van de waterslangen en de steigers
die goed onderhouden moeten zijn.
Het moet allemaal schoon en net zijn, daar
wordt de haven op beoordeeld. Maar ook de
omgeving telt mee, bijvoorbeeld de dijken.

Rijkswaterstaat helpt ons de Blauwe Vlag te
behouden door de dijken schoon te houden.
De dijk is van Rijkswaterstaat, terwijl de
grond van de gemeente is. Het blijkt dan
lastig om vast te stellen wie wat moet doen.
Rijkswaterstaat ruimt het zwerfvuil op als
het op de dijk ligt, wij ruimen het op als het
in de haven ligt. We hebben nu afgesproken
dat we het zwerfvuil al opruimen vóór het
is weggewaaid. Dat is voor beide partijen
gunstig. Maar dat vraagt dus wel om coör
dinatie en overleg.’
Hogere verwachtingen over informatie
voorziening

Voor een jachthaven is het belangrijk dat
watersporters goed geïnformeerd zijn en
blijven, want anders weten ze de weg naar
de haven al snel niet meer te vinden. In het
havenkantoor van De Boer liggen de folders
voor de watersporter dan ook voor het
oprapen. Daarnaast knipt De Boer dagelijks
de berichtgeving voor de scheepvaart op
maat voor de situatie op de wadden.
‘We hebben folders over varen, vaarveiligheid, snelvaargebieden en waterknelpunten. Daar zijn ook folders van Rijkswater
staat bij, maar de mensen nemen ze niet
mee. Dat komt, denk ik, doordat daar dingen
in staan die de watersporters al lang goed
hebben geregeld. En ook doordat het droge
kost is. Als je de gemiddelde watersporter
vraagt wat hij van de Rijkswaterstaatfolders
vindt, krijg je steevast het antwoord dat ze
te saai zijn. Ik zie dat mensen geneigd zijn
om de folders met de mooie plaatjes te pakken, niet met de lange teksten. De folders
van Rijkswaterstaat zouden laagdrempeliger

moeten zijn. En als mensen echt iets willen
weten, dan vragen ze het meestal aan mij. Ik
lees de folders natuurlijk wel.’
Beoordeling

Op het rapport geeft De Boer Rijkswaterstaat
een ruime voldoende. ‘Dat verdienen ze
vooral vanwege de korte communicatielijn
die ik zelf heb met Rijkswaterstaat. Wij hebben een vaste contactpersoon. Als ik een
vraag heb over borden of vuil bel ik die contactpersoon. Dat gaat heel direct, die korte
lijn is prettig. Ik vind de werkhouding constructief. Ook op bestuurlijk niveau is de
samenwerking goed. In 2007 hadden we
bijvoorbeeld veel slib in de haven. Dat werd
veroorzaakt doordat schepen in de voor
malige rijkshaven – nu de gemeentelijke
haven –op de motor draaiden. Dat slib
waaide bij ons de haven in. Wij vonden dat
Rijkswaterstaat het slib moest opruimen,
Rijkswaterstaat wees naar ons. Onze
bestuursleden en Rijkswaterstaat zijn er
toen goed uitgekomen, de kosten zijn
eerlijk verdeeld.’
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Gebruikers van de rijkswateren

5 Zuidwestelijke Delta
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5 Zuidwestelijke Delta
In zijn oorspronkelijke staat zou de Zuidwestelijke Delta ongetwijfeld onderdeel zijn
geweest van het watersysteem ‘rivieren’. Zeker nu het waterbeheer steeds meer onder
werp is van beleidsontwikkeling en uitvoering volgens de stroomgebiedbenadering.
Het karakter van de Zuidwestelijke Delta is door de compartimentering van de
Deltawerken echter radicaal veranderd. De delta is grotendeels van de riviersystemen
Maas en Rijn afgekoppeld. Daar komt bij dat het gebied ruimtelijk, bestuurlijk en
economisch steeds meer een eigen regionale identiteit heeft gekregen: een blauwgroen hart binnen een hoefijzervormige stedelijke agglomeratie.
Dichtbevolkte steden met zware industrie en wereldhavens liggen aan de rand van het
uitgestrekte, dunbevolkte middengebied, waar rust en ruimte alle kansen bieden aan
landbouw, natuur, wonen en recreëren. Dit veelzijdige gebruik vraagt heel wat van
het watersysteem, terwijl het systeem zelf al voor de nodige vraagstukken zorgt: de
verminderde komberging van de Westerschelde, de zandhonger in de Oosterschelde,
de eutrofiëring in het Volkerak-Zoommeer, het onnatuurlijke peilregime in het
Veerse Meer, de dreigende achterwaartse verzilting van Hollandsch Diep en Haringvliet.
Als we meegaan met de trend om vraagstukken en problemen uitdagingen te noemen,
is de Zuidwestelijke Delta een bijzonder uitdagend gebied.
Het kan ook niet anders dan dat Rijkswaterstaat in dit gebied intensief deelneemt
aan vele vormen van samenwerking en overleg, zowel met regionale overheden als
met maatschappelijke organisaties en belanghebbende sectoren.
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Drie markante
gebruikersgroepen
Chemische industrie
Aan de mondingen van grote, bevaarbare
rivieren vestigt zich industrie, overal ter
wereld, ook in Nederland. De bereik
baarheid voor zeeschepen, de connectie
over water met het achterland én de
beschikbaarheid van voldoende proces- en
koelwater zijn aantrekkelijke voorwaarden
voor de ontwikkeling van een op industrie
gerichte stedelijke omgeving.
Clemens Duyvesteijn, milieuadviseur bij
ExxonMobil

ExxonMobil is een van de vier grootste oliemaatschappijen in de wereld, het moederbedrijf van de tankstations Exxon, Mobil en
Esso. In het Rotterdamse havengebied heeft
ExxonMobil een raffinaderij. Vlak daarnaast
staat een fabriek voor aromatische kool
waterstoffen. Verderop in de Botlek heeft
ExxonMobil onder de naam Rotterdam
Plasticizers & Intermediates Plant nog drie
fabrieken voor kunststofgrondstoffen.

Havens en scheepvaart
De vlotte en veilige afhandeling van
scheepsbewegingen naar en van havens
stelt hoge eisen aan het beheer van dit deel
van het watersysteem. De waterweg moet
altijd bevaarbaar zijn. Er is permanent informatie nodig over waterdiepte, stroming,
weer en windcondities. Omgekeerd moeten
haven- en scheepvaartactiviteiten de waarden van het watersysteem respecteren.

Jaap Lems, havenmeester gemeente Rotterdam
(en rijkshavenmeester)

De divisie (rijks)havenmeester valt formeel
onder het Havenbedrijf Rotterdam, maar
vervult ook rijkstaken. De havenmeester
legt elke drie maanden verantwoording af
aan het ministerie van Verkeer en
Waterstaat.

Kleine waterrecreatie
Niet alle rijkswateren zijn groot en druk
bevaren. Waar relatief rustig water aan goed
bereikbare oevers grenst, ontwikkeld zich
de kleine waterrecreatie. Zo vestigden zich
na de afsluiting van het oorspronkelijk ruige
en lastig te bevaren Veerse gat en de aansluitende Zandkreek al snel campings en andere
recreatiecentra op de oevers. In de decennia
die volgden werden ze alleen maar talrijker.
Eenzelfde ontwikkeling is te zien aan de
oevers van de Randmeren. Recreanten
benaderen water vanuit de kansen die het
biedt; ze kijken vooral naar het plezier en de
ontspanning. Ze genieten van rust, ruimte
en weidsheid. Beleidsmakers benaderen
water anders. Het waterbeleid is gericht op
het waarborgen van de veiligheid en het
verminderen van de kansen op overstromingen en wateroverlast. Water is iets dat in
de ogen van beleidsmakers gemanaged en
beheerst moet worden. De aandacht van
beleidsmaker voor de kansen die water
biedt is de afgelopen jaren wel toegenomen.
Uit een enquête in 2008 onder recreanten
aan of op de rijkswateren blijkt dat één op
de drie ondervraagden Rijkswaterstaat
publieksgericht vindt. Daarnaast omschrijven waterrecreanten Rijkswaterstaat vooral
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als dienstbaar en resultaatgericht, en minder
vaak als aanspreekbaar en innovatief.
Bijna de helft van de waterrecreanten
(46 procent) weet dat Rijkswaterstaat de
beheerder is van de rijkswateren.
Madeline Buining, provincie Zeeland

Het beleid voor watersport van de provincie
Zeeland is te lezen in het sociaal-economisch
beleidsplan voor de periode 2009-2012, met
als titel ‘Versterken, Vernieuwen, Verbinden;
een duurzaam perspectief voor de Zeeuwse
economie´. Water is een verbindend thema
in het beleidsplan. De provincie wil de
unieke economische kansen van water
zoveel mogelijk benutten. Wat betreft recreatie en toerisme streeft ze naar een verhoging van bestedingen in de vrijetijdssector
met 10 procent. Daarvoor zet de provincie in
op nieuwe product/marktcombinaties met
een grote potentie voor Zeeland, waaronder
Aqua High Tech Delta. In dit project gaat
het om het vergroten van de capaciteit en
differentiatie van de delta als vaargebied en
om de ontwikkeling van een waterkenniscentrum. Daarbinnen past bijvoorbeeld de
ontwikkeling van de delta als een toplocatie
voor de duiksport.

Clemens Duyvesteijn:

‘Hoor en wederhoor is in de
communicatie cruciaal’
Clemens Duyvesteijn, Environmental
Adviser van ExxonMobil (Raffinaderij en
Chemie), ziet vooral graag een stabiel en
zeker overheidsbeleid. Bij ExxonMobil
legt Duyvesteijn de laatste hand aan de
eerste milieurisicoanalyse voor water in
Nederland. ExxonMobil heeft in het
Botlek/Europoortgebied een raffinaderij
en drie chemische plants.
Raffinaderijen en chemische fabrieken
gebruiken veel water, in sommige gevallen
honderden kuub per uur. Ze hebben het
nodig voor koeling, om te wassen of om
stoom mee te maken. Proceswater dat na
gebruik is verontreinigd, gaat via het riool
naar een waterzuiveringsinstallatie. Ten
slotte wordt het geloosd op het oppervlaktewater. Volgens Duyvesteijn is water dé cruciale parameter van elke industrie. ‘De buitenwereld denkt vaak dat elektriciteit het
belangrijkste is, maar water is minstens zo
belangrijk.’
Zoet water een vaak onderschat belang

Koel- en proceswater moet zoet zijn.
Ontwikkelingen in de waterhuishouding in
de Zuidwestelijke Delta zullen daarom veel
invloed hebben op bedrijven in de Botlek.
Onder invloed van de klimaatveranderingen
zal de zoutdruk in de delta toenemen.
Rijkswaterstaat is een van de belangrijkste
spelers in de discussie over mogelijkheden
om daarop te anticiperen. Duyvesteijn
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beschrijft wat gebeurt als dat niet goed lukt:
‘Parallel aan de Nieuwe Waterweg loopt het
Brielse Meer. Dat wordt gevoed met zoet
water van de Rijn en de Maas. Veel bedrijven
nemen water uit het Brielse Meer in om te
koelen. Als dat water zouter gaat worden,
treedt er meer corrosie op en zullen fabrieks
installaties sneller slijten. Daardoor stijgen
straks de kosten, maar – nog belangrijker
– ook de kansen op veiligheidsincidenten
ten gevolge van het mechanisch falen van
fabrieksonderdelen.’
Andere grote belangen waarbij de chemische
industrie Rijkswaterstaat tegenkomt zijn:
risicobeheersing, vergunningverlening
en handhaving én – met stip – de samenwerking bij het implementeren van nieuwe
(Europese) wetgeving. Duyvesteijn: ‘Het is
voor ons van het grootste belang dat we
op die terreinen met een consequente,
transparante en begrijpende overheid te
maken hebben.’

Verwachtingen hoog gespannen

In deze sfeer liggen ook de verwachtingen
die Duyvesteijn van Rijkswatestaat heeft.
Hij formuleert het bondig: ‘Heel simpel,
vroegtijdig overleg. Op tijd informeren en
“hoor en wederhoor” toepassen, dat is
voor ons cruciaal. We zien dan namelijk het
wederzijds begrip groeien, vooral op een
wat hoger niveau. Langzamerhand sijpelt
dat begrip ook door naar de werkvloer.
Vroeger werd er nauwelijks afgestemd
tussen bedrijfsleven en overheden.
Tegenwoordig zien we daarin verbetering.
De afgelopen jaren is er ook veel overleg
tussen de overheden onderling. Rijkswater
staat en de DCMR (milieudienst Rijnmond)
zijn hiervan een voorbeeld. Dit komt mede
doordat ze naar één vergunning toewerken,
naar één loketfunctie. Dat wordt straks
voor bedrijven een hele verbetering.’
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ExxonMobil (en overigens ook andere industrieën) heeft het grootste belang bij dat
vroegtijdig overleg en bij gelijkheid, stabiliteit en zekerheid. Duyvesteijn: We willen
graag aan een goed milieu en een veilige
omgeving werken, maar we willen ook
zekerheid hebben dat investeringen
gerechtvaardigd zijn. Het kost jaren om een
project, bijvoorbeeld de bouw van een
nieuwe installatie, uit te voeren. De overheid kan daarom niet vandaag zeggen:
“Je moet morgen overgaan van luchtkoeling
op waterkoeling, of andersom”. Ze zou niet
wispelturig mogen zijn in het voorschrijven
van maatregelen, of het nou gaat om de
manier van bemonsteren, of de interpretatie van een vergunning- of NEN-voorschrift.
Dit zijn dan nog kleine zaken, maar bij een
fors traject, zoals de implementatie van
de Kaderrichtlijn Water, is het belang van
een stabiele overheid en gelijkheid binnen
de Europese landen nog veel groter.’

Gelukkig is er bij de Kaderrichtlijn Water
inderdaad pas op de plaats gemaakt.
Wij zijn dus tot nu toe wel tevreden, al kan
er ook nog veel beter. Rijkswaterstaat zou
bijvoorbeeld veel kunnen leren van bedrijven
of overheden met een goed werkend
managementsysteem. Vaak zie ik kleine
dingen misgaan, en dat is dan voor honderd
procent te wijten aan de werking van het
managementsysteem.’
Beoordeling

Duyvesteijn geeft Rijkswaterstaat een ruime
voldoende. ‘Ik vind het op veel vlakken wel
een professionele organisatie. Vooral de
wijze van communiceren over belangrijke
zaken is goed. Ook de uitvoering van wettelijk taken doen ze mijns inziens goed.
De informatievoorziening en de gedetailleerde taken kunnen echter op diverse
vlakken nog veel beter.’

Tot dusver tevreden

‘We hebben als industrie aan Rijkswaterstaat
gevraagd niet te hard van stapel te lopen
met de KRW, want straks heeft het bedrijfsleven allerlei extra voorzieningen getroffen
en dan blijkt het tóch niet te hoeven van
Europa. Soms is Nederland heel sterk in
het vooroplopen. Europa vraagt iets, en
Nederland vraagt dan aan het bedrijfsleven
net iets meer. Dat kost extra geld, en
Europees georiënteerde bedrijven willen
dat niet. Wacht eerst af tot er meer bekend
is over hoe andere landen in Europa een
regeling gaan implementeren, en beslis dan
pas wat je als overheid de bedrijven oplegt.
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Jaap Lems

‘Rijkswaterstaat heeft meer oog
gekregen voor scheepvaartverkeer’
Jaap Lems, gemeentelijk havenmeester
van Rotterdam én rijkshavenmeester,
vindt dat Nederland gezegend is met
een organisatie als Rijkswaterstaat.
Zijn divisie staat 24 uur per dag in contact
met Rijkswaterstaat, om te zorgen
voor een vlot, ordelijk en veilig scheep
vaartverkeer.

Jaarlijks bezoeken 133.000 binnenvaartschepen en 34.000 zeeschepen de Rotterdamse
haven. Dat is een indrukwekkend aantal, en
er is dan ook goede planning en begeleiding
nodig. Daarvoor is havenmeester Jaap Lems
verantwoordelijk. Zonder zijn toestemming
komt geen enkel zeeschip de Rotterdamse
haven binnen. Lems licht toe: ‘We zorgen
voor de verkeerstechnische planning van
de scheepvaart. Welke schepen kunnen
binnenvaren, waar ze kunnen liggen en
welke schepen kunnen uitvaren. We begeleiden de schepen via radarschermen en
zorgen ervoor dat activiteiten zoals laden,
lossen en reparaties volgens de regels

plaatsvinden. De omgeving mag daar geen
last van hebben. Mocht er toch iets gebeuren, dan zijn we partner van veiligheidsregio
Rotterdam Rijnmond.’
Belang bij goede controle op de vaarweg

Lems: ‘We hebben legio raakvlakken met
Rijkswaterstaat. De kwaliteit van het vaarwegennet is voor ons van wezenlijk belang.
Wij houden de kwaliteit van de infrastructuur nauwlettend in de gaten. Als er aanpassingen nodig zijn, nemen we contact op
met de dienstkring Waterweg van Rijks
waterstaat Zuid-Holland. Daarmee hebben
we overigens een samenwerkingsregeling.
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We werken op veertig punten samen. Het
veelvuldige contact varieert van het omgaan
met ondieptes tot het repareren van een
boei. Ook met de Dienst Noordzee hebben
we dagelijks contact. Die levert dieptegegevens van de bodem en doet probabilistische
berekeningen om te bepalen wanneer de
diepst liggende zeeschepen kunnen binnenkomen. Dat zijn ingewikkelde computer
berekeningen waarin zelfs de stand van de
maan wordt meegenomen.’
Waar gevaren wordt, gebeuren ongelukken.
Daarbij komen soms verontreinigingen in
het water terecht. Lems: ‘Denk aan een
aanvaring waarbij er een scheur in het schip
ontstaat of aan het breken van een slang.
Soms komt wel eens natte lading in het
water terecht, bij het lossen en laden van
de zeeschepen. Zodra een verontreiniging
in het havenbekken zich naar de rivier dreigt
te verplaatsen, waarschuwen we Rijkswater
staat. Omgekeerd doet Rijkswaterstaat
dat ook. Zo kunnen we voorkomen dat
eventuele verontreiniging zich verspreidt.’
Dienstverlening Rijkswaterstaat meer dan
verwacht

Het is Lems opgevallen dat Rijkswaterstaat
zich uit efficiency-overwegingen de laatste
jaren minder met inhoudelijke onderwerpen bezighoudt. ‘Maar wie verwacht dat
dit ook voor het scheepvaartverkeer geldt,
wordt verrast. Rijkswaterstaat onderkent
het belang daarvan juist meer dan voorheen
en ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot
een kennismachine. Ik vind dat een prachtige ontwikkeling. Er is een landelijke
manager voor het scheepvaartverkeer en
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iedere regio met vaarwegen heeft een eigen
manager in dienst. Merkte een vaarweg
gebruiker vroeger duidelijk dat hij met
verschillende Rijkswaterstaatdiensten
te maken had als hij van Limburg naar
Groningen reisde, nu is dat niet meer
het geval. Dat komt doordat de verkeers
managers hun beleid op elkaar afstemmen.
Dat is toch fantastisch?’
Lems vindt dat Rijkswaterstaat meestal goed
meedenkt. ‘Soms moeten we flink op onze
strepen staan om dingen gedaan te krijgen.
Maar ik begrijp dat wel, want er is grote druk
om te bezuinigen. Te veel baggeren kost
nu eenmaal geld. Ik vind het terecht om
daar kritisch naar te kijken, maar er zijn
natuurlijk wel minimumeisen.’
Als verbeterpuntje noemt Lems het besluitvormingsproces. Hoewel hij begrijpt dat
Rijkswaterstaat een groot en log orgaan is,
zou dat proces sneller mogen verlopen.
Beoordeling

Lems geeft uit principe nooit een tien.
Rijkswaterstaat scoort daarom net iets daaronder. ‘En dat doe ik omdat we ons gezegend
mogen voelen met een instituut als Rijks
waterstaat. Absoluut. Ik vind dat het goed
geregeld is in Nederland. Kijk eens naar
hoe Rijkswaterstaat continu bezig is met
optimaliseren en innoveren. Petje af.´

Madeline Buining

is met zijn talloze meren, open wateren
en goede voorzieningen een eldorado voor
watersporters.

Watersport is belangrijk voor de Zeeuwse
economie. De provincie wil verdere groei
stimuleren, samen met andere organisa
ties. Ook Madeline Buining, beleidsmede
werker op de afdeling economie van de
provincie Zeeland vindt dat de omzet van
het toerisme omhoog kan. Ze is dan ook
blij dat watersport bij Rijkswaterstaat
tegenwoordig goed op de kaart staat.

Beleid zet in op verdere ontwikkeling

‘Waterrecreatie is serieus onder
deel van RWS- takenpakket’

Voor wie wil kanoën, duiken, surfen, zeilen,
jetskiën of een tochtje wil maken met een
motorjacht, biedt de provincie Zeeland
volop kansen. Water genoeg, zoet en zout,
buitendijks en binnendijks. Het deltagebied

De provincie Zeeland heeft zich tot doel
gesteld de waterrecreatie nog flink te laten
groeien. Buining. ‘Ons nieuwe sociaal-economische beleid heeft onder andere een
omzetverhoging van de Zeeuwse vrijetijdssector tot doel. We proberen vooral jongeren te stimuleren om te gaan watersporten,
want de vergrijzing neemt toe. We hebben
jonge aanwas nodig, via laagdrempelige
“kleine” takken van watersport. Ons primaire
doel is steeds dat de bestedingen in de
watersportsector stijgen. We gaan investeren in vier verschillende product-marktcombinaties: Puur natuurlijk Zeeland, Vitaal vakantie
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gebied, Historisch Zeeland en Aqua High Tech
Delta. Samen met de markt willen we de
delta nog beter op de kaart zetten als watersportgebied. Dat betekent dat we niet alleen
aan promotie moeten doen, maar ook de
infrastructuur voor watersporters moeten
verbeteren en nieuwe aanlegplaatsen
moeten inrichten.’
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Rijkswaterstaat kan veel bijdragen

Rijkswaterstaat is voor de provincie een
belangrijke partner die volgens Buining de
afgelopen jaren al veel heeft bijgedragen
aan de waterrecreatie. ‘Tot voor kort zag
Rijkswaterstaat alleen de beroepsvaart,
maar sinds enkele jaren staat ook de waterrecreatie bij hen op de kaart. En dat niet
alleen, ze zijn ook echt actief. Zo heeft

Rijkswaterstaat binnen de delta een overleg
opgezet met allerlei betrokkenen bij watersport, van de binnenvaartorganisatie
Schuttevaer tot watersportondernemers.
Als provincie vonden we het zo’n goed idee,
dat we dit overleg inmiddels samen met
Rijkswaterstaat trekken. We bespreken
welke ontwikkelingen we zien en waar we
elkaar kunnen helpen, welke knelpunten
we moeten oplossen, waar baggerwerk
nodig is en waar voor de bruine vloot aanlegplaatsen moeten komen. Het meeste
water in Zeeland is in beheer bij Rijkswater
staat. Als afdeling economie van de provincie hebben we geen wettelijke uitvoerende
taken. Wij initiëren en stimuleren vooral,
via subsidies, via de deltagids en door
partijen bij elkaar te brengen.’

de wachttijden alleen maar groter. Dit kan
tot gevolg hebben dat er minder schepen
de jachthaven van Tholen en West-Brabant
aandoen. Over dit soort knelpunten
overlegt de provincie regelmatig met
Rijkswaterstaat.
Beoordeling

Buining kwalificeert de rol en het optreden
van Rijkswaterstaat als goed. ‘Ik zie graag
dat Rijkswaterstaat doorgaat op de huidige
weg, want het gaat goed. Als je eenmaal de
goede contacten met Rijkswaterstaat hebt,
verloopt de samenwerking prima. We kunnen bijvoorbeeld voor technische aspecten
en inhoudelijke kennis altijd bij ze aankloppen. Ik vind dat Rijkswaterstaat een open
houding heeft en goed naar de buiten
wereld kijkt.´

Basistoervaarnet

De provincie Zeeland wil graag dat waterrecreanten onbelemmerd gebruik kunnen
maken van het “basistoervaarnet’’. Buining
licht toe: ‘Dat is een landelijk netwerk van
waterwegen, meren en plassen, gericht op
gebruik door de recreatievaart. Er is een
beleidsvisie (BRTN), die tot doel heeft om
dit netwerk verder te ontwikkelen tot een
knelpuntvrij recreatietoervaartnet. In de
praktijk betekent dat bijvoorbeeld het
oplossen van knelpunten in de doorvaart
bij sluispassages of het bouwen van nieuwe
aanlegplaatsen.’
Als voorbeeld van een knelpunt noemt
Buining de Bergsediepsluis in de
Oesterdam. De capaciteit van die sluis is in
het hoogseizoen onvoldoende. Door het
toenemen van het aantal jachten worden
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Gebruikers van de rijkswateren

6 Noordzee
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6 Noordzee
Eind jaren tachtig liep bij de toenmalige ‘Directie Noordzee’ van Rijkswaterstaat het
project Management Analysis North Sea (MANS). Het was een inventarisering van alle
gebruiksfuncties op het Nederlands deel van de Continentaal Plat. Toen alle data in
grafische beelden waren vertaald, was het schrikken. De Noordzee, die er vanaf het
strand volkomen leeg uitziet, bleek helemaal vol te zijn! Er was niet eens ruimte voor
een averijhaven waarover in die tijd werd gediscussieerd.
Nu, twintig jaar later, is er van alle gebruiksvormen alleen maar meer bijgekomen:
meer scheepvaart, meer off shore, meer druk vanuit natuur- en milieubehoud, wind
parken... het is nóg meer dringen op de Noordzee. En dat terwijl je vanaf de kust nog
steeds die onmetelijke ruimte ziet.
Het beheer van de Noordzee stoelt op het uitgangspunt dat economie en ecologie in
balans moeten zijn. Het vinden van die balans is in de praktijk een voortdurend jong
leren met de werking van internationale verdragen en regels, wensen van specifieke
gebruikers- en belangengroepen én de feiten die blijken uit monitoringprogramma’s
en andere gegevensbronnen. Inhoudelijk gaat het dan steeds om drie hoofdzaken:
veiligheid, natuur en milieu, en het accommoderen van (economische) gebruikers
groepen. Rijkswaterstaat heeft in de processen van beleidsontwikkeling en het uitvoe
rend beheer een sterk coördinerende rol. Immers: wat op en aan de Noordzee gebeurt
valt onder meerdere departementen, verscheidene provincies, vele gemeenten en
diverse samenwerkingsverbanden (zoals bijvoorbeeld de Kustwacht).
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Drie markante
gebruikersgroepen
Beroepsvisserij
Beroepsvisserij op de Noordzee is tegen
woordig een zaak van permanent overleg
over een gezamenlijk vast te stellen
beheerstrategie. Overheid en sector hebben
in de afgelopen decennia geleerd dat ze
elkaar hard nodig hebben om een beleid
te ontwikkelen dat de natuurlijke bronnen
in de zee intact laat, terwijl er voor vissers
toch nog een boterham is te verdienen.

onder contract. De branche van delfstoffenwinners omvat onder anders afzanderijen,
baggerbedrijven, steenbrekerijen, malerijen
(zand, grind, steen), zandsuppleerders en
zandzuigerijen.
Herman Banning, Combinatie Van Oord/
Boskalis

Boskalis en Van Oord zijn internationale
dienstverleners, die wereldwijd bagger- en
grondverzetprojecten uitvoeren. Voor de
uitvoering van de kustversterking Delflandse
kust hebben Boskalis en Van Oord een
combinatie gevormd.

Cora Seip-Markensteijn, Productschap Vis

Windenergie

Het Productschap Vis is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo), een bevoegd
overheidsorgaan dat niet is verbonden aan
een ministerie.
Het productschap werkt nauw samen met
het ministerie van LNV, maar behartigt ook
de belangen van de vissector, bijvoorbeeld
door wensen en ideeën uit te dragen aan
overheid, de politiek en het grote publiek.

Op de Noordzee, maar ook op andere locaties in de hoofdwatersystemen, is de omgeving grotendeels leeg en het waait er altijd
harder dan boven land. Het is dus een logische gedachte om in of aan grote wateren
windturbines te plaatsen. De uitvoering van
die gedachte heeft heel wat voeten in aarde,
omdat deze nieuwe gebruiksfunctie zorgvuldig moet worden ingepast. Rijkswaterstaat
is daardoor intensief bij deze ‘klant’ van het
Noordzeesysteem betrokken.

Aannemerij/ delfstofwinning
De Nederlandse kust heeft een fundament
van zand. De bodem van de Noordzee
bestaat uit een enorm dik pakket zand.
Wat ligt er meer voor de hand dan zwakke
plekken in onze zeewering te versterken
met zand uit de Noordzee. Dit is werk voor
gespecialiseerde bedrijven. Werken met
delfstoffen uit zee, bouwen aan kusten,
havens en kunstmatige eilanden, daar
zijn Nederlandse bedrijven goed in.
Rijkswaterstaat heeft ze dan ook dikwijls

Hans Reintalder, Nederlandse Wind Energie
Associatie (NWEA)

Op www.noordzeeloket.nl houdt
Rijkswaterstaat een overzicht bij van alle
initiatieven voor de bouw van windturbineparken op zee. Ruim 8 kilometer buiten de
kust van Egmond aan Zee is eind 2006 een
proefpark in bedrijf gegaan. Het park telt
36 turbines met een gezamenlijk vermogen
van 108 MW. Inmiddels is ook een tweede
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windturbinepark gebouwd: het prinses
Amalia windpark op 23 kilometer voor de
kust van IJmuiden. Het park heeft een
totaalvermogen van 120 MW en bestaat uit
60 windturbines. Voor de situatie na 2010
zetten overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gezamenlijk
wegen uit. Doel is dat marktpartijen op
commerciële en maatschappelijk gedragen
basis offshore windmolenparken ontwikkelen. Op langere termijn zal offshore windenergie moeten voorzien in een wezenlijk
aandeel van de duurzame energiehuishouding in Nederland. Daarnaast wordt, als
spin-off van deze activiteiten, gestreefd
naar een internationale toppositie voor
Nederland.
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Cora Seip-Markesteijn:

‘We moeten onze activiteiten goed
afstemmen’
Cora Seip-Markensteijn , beleidsmede
werkster Natuur en Ruimte bij het
Productschap Vis, streeft naar een
regulier overleg met Rijkswaterstaat over
visserijzaken. Zo kan het productschap
zijn activiteiten op het raakvlak tussen
de visserijsector en het beleid zo goed
mogelijk uitvoeren.
In zee- en kustgebieden waar de visserijsector actief is, is het ministerie van Verkeer
en Waterstaat het bevoegd gezag. Seip komt

dan ook regelmatig in contact met
Rijkswaterstaat. ‘Ik werk onder andere aan
Natura 2000, windparken en de Kaderricht
lijn Marien. Die onderwerpen hebben direct
te maken met de taken van Rijkswaterstaat.
Voorbeelden van projecten waar we in
het verleden bij betrokken waren zijn het
Nationaal Waterplan en het Beheerplan
Voordelta. In de praktijk komt het contact
met Rijkswaterstaat vooral neer op het
deelnemen aan bijeenkomsten. We zitten
als productschap in allerlei werkgroepen,
klankbordgroepen en bestuurlijke
adviesgroepen.‘
Recht doen aan mens en milieu

Het productschap streeft naar een duurzame
visserij, ofwel naar visserijbeleid en een
bedrijfsvoering die voldoende rekening
houden met mens en milieu, de visbestanden intact laten en dus ook waarborgen
dat de visserijsector kan blijven bestaan.
Seip: ‘Ik vind het belangrijk dat ons werk in
deze richting spoort met het beleid dat
Rijkswaterstaat als waterbeheerder moet
uitvoeren. Het mag niet zo zijn dat we van
alles ondernemen om de vloot te verduurzamen, en dat later blijkt dat we andere acties
hadden moeten nemen. We moeten onze
activiteiten dus goed op de doelen van
Rijkswaterstaat afstemmen, bijvoorbeeld
om de Goede Milieutoestand te behalen
die de Kaderrichtlijn Marien vereist.’
Visserij moet aanhoudend voor zichzelf
opkomen

In het algemeen vindt Seip dat Rijkswater
staat zijn taken goed uitvoert. Ze vindt het

echter wel vervelend dat het productschap
er constant op moet hameren dat visserij
een belangrijke gebruiksfunctie is. Seip:
‘Ik besef dat de visserij een lastige sector is.
Er wordt op veel verschillende plekken
gevist. Er zijn vele deelsectoren met allemaal eigen belangen en eigen visies. De
belangen van visserij zijn dan ook moeilijk
onder één noemer te scharen. Het is dus
soms hard roepen om op te vallen te midden van andere belangen met een veel
eenduidiger verhaal, zoals de windenergiesector. Of sterker, de beheerdersbelangen
van Rijkswaterstaat zelf. Soms hebben we
wel eens het idee dat deze eigen belangen
zwaarder wegen dan al het andere. Neem
de zandwinning. Die kan ons behoorlijk in
de weg zitten, maar dan gaat het voor
Rijkswaterstaat om het ‘‘veiligheidsbelang’’ en naar ons gevoel domineert dat
alles. Of wat te zeggen van de geplande
vooroeverversterking op meerdere plekken
langs de dijk van Schouwen aan de
Oosterschelde. Daar wordt de goedkoopste
oplossing gekozen en wil Rijkswaterstaat
staalslakken gebruiken, terwijl niet duidelijk is of dat geen nadelen heeft voor de
natuur. Heel Zeeland staat op zijn achterste
benen. Ik vind dat Rijkswaterstaat goed
moet beseffen dat ze niet alleen een eigen
belang hebben, maar ook een verantwoordelijkheid voor andere gebruikers en voor
de samenleving in het algemeen.‘
Betere bereikbaarheid gewenst

Juist omdat Seip zoveel waarde hecht aan
permanent goed contact, stoort het haar
dat Rijkswaterstaat minder goed bereikbaar
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is geworden. Het is voor het productschap
niet altijd even gemakkelijk om de juiste
personen en de juiste informatie te vinden.
’Vroeger hadden we veel contact met het
Rijksinstituut voor Kust en Zee van Rijks
waterstaat. Maar dat is bij een reorganisatie
verdwenen en sindsdien is het lastiger om
de weg te vinden. Moeten we bij de
Waterdienst of de Dienst Noordzee van
Rijkswaterstaat zijn, of zijn de taken bij
Deltares terechtgekomen? Rijkswaterstaat
zou zich beter kunnen profileren: waar is
iedereen mee bezig en waar kun je terecht
met vragen? Veel Rijkswaterstaters weten
zelf niet eens welke activiteiten binnen de
eigen organisatie ook de visserijsector
raken. Daar moet RWS beslist iets aan gaan
doen. Temeer omdat het regulier overleg
tussen Verkeer en Waterstaat en het
Productschap Vis is stilgevallen. Vroeger was
er zo’n overleg, maar dat is jaren geleden.
Nu hebben we alleen nog regulier overleg
met LNV. Informatie over consultatierondes
van Rijkswaterstaat moeten we zelf opzoeken
via inspraakpunt.nl. Het zou veel handiger
zijn om onze organisatie daar met een mailtje op attent te maken. Als we eenmaal zijn
betrokken bij een project, zoals bijvoorbeeld
het Nationaal Waterplan, worden we goed
op de hoogte gesteld, maar zodra het project
is afgelopen, wordt het weer stil.’
Beoordeling

Het rapportcijfer dat Seip Rijkswaterstaat
geeft, heeft ze met collega’s van het
productschap besproken. Het is een ruime
voldoende geworden, niet vanwege de
communicatie met de buitenwereld, maar
76 | Rijkswaterstaat

omdat met Rijkswaterstaat wel goed is te
werken. ‘Als je eenmaal de bel hebt gevonden waar je aan moet trekken, wordt er
naar je geluisterd.’

Herman Banning:

‘Nieuwe contractvorm: meer
vrijheid en verantwoordelijkheid’
Bij een aanbesteding volgens het principe
‘design and construct’ is de aannemer
verantwoordelijk voor het ontwerp én
de uitvoering. Dat is niet alleen efficiënt,
maar maakt het werk ook leuk en
afwisselend, is de ervaring van Herman
Banning van de gelegenheidscombinatie
Van Oord/Boskalis, die de grote zandsup
pletie langs de Delflandse kust uitvoert.
Als ‘works manager’ is Banning verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken
rond de zandsuppletie. De natuurcompensatie en de versterking van de Delflandse
kust tussen Hoek van Holland en de haven
van Scheveningen, is met een lengte van
20 kilometer de grootste strandsuppletie
in Nederland ooit. Het project is gestart in
augustus 2008, duurt drie jaar en de aanneemsom is 120 miljoen euro.
Nieuwe contractvorm

Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap
van Delfland zijn samen opdrachtgever voor
het project. Het werk is aanbesteed met een

design and construct-contract. Banning: ‘Dit
type contract komt de laatste jaren steeds
meer voor. De opdrachtnemer heeft meer
verantwoordelijkheid. Wij maken tekeningen en berekeningen en leggen die ter inzage bij diverse instanties, onder andere bij
Rijkswaterstaat. De opdrachtgever kan dan
beoordelen of we voldoen aan de vraag,
want er staat natuurlijk wel een aantal voorwaarden in het contract. Vroeger berekende
en tekende Rijkswaterstaat alles zelf, en
schreef precies voor hoe we een werk moesten uitvoeren. Nu zit er meer vrijheid in,
binnen bepaalde randvoorwaarden.
We vinden dit mooie contracten. Het is een
uitdaging om alles geregeld te krijgen,
zowel op papier als in de praktijk. We zijn
ook verantwoordelijk voor de hele infrastructuur, zoals strandopgangen, toegangswegen, kabels en leidingen van strandtenten en bankjes en prullenbakken in het
nieuwe natuurgebied. Die combinatie van

werkzaamheden maakt het voor ons veel
uitdagender; het is meer dan zand alleen.’
Overleg opdrachtgever en opdrachtnemer.

Voordat de werkzaamheden van start gingen,
hebben Van Oord en Boskalis kwaliteitsplannen ingediend. Daarin staat hoe zij de
werkzaamheden uitvoeren en welke risico’s
er kunnen optreden. Regelmatig komen
de opdrachtgevers bij Banning langs om te
toetsen of het werk volgens plan verloopt.
Dat heet ‘systeemgerichte contractbeheersing’. Dat is een andere aanpak dan vroeger,
toen de opdrachtgever op de letter controleerde of het contract werd gevolgd. Deze
aanpak vraagt ook om een duidelijke rolverdeling. Banning: ‘We werken nauw samen
met Rijkswaterstaat. Sommige vergunningen vragen zij aan. Voor de Delflandse kust
hebben zij bijvoorbeeld een ontgrondingen
vergunning geregeld, om zand te mogen
winnen van de zeebodem. Dat kan niet
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anders, want sommige procedures lopen
jaren. Wij moeten meestal snel starten en
kunnen dan alleen verantwoordelijkheid
nemen voor ‘snellere’ procedures, zoals
bouwvergunningen.
We werken ook samen met Rijkswaterstaat
bij de communicatie. Wij hebben de plicht
om onder andere strandgebruikers en
gemeenten in te lichten over wat we aan het
doen zijn. Maar Rijkswaterstaat informeert
het bredere publiek. Zij hebben een eigen
site en zijn een duidelijker afzender dan wij.
Ik vind de communicatie en informatievoorziening van Rijkswaterstaat prima.’

meer continuïteit willen in de uitvoering
van suppleties. De strandsuppleties moeten
buiten het strandseizoen worden uitgevoerd,
op veel verschillende plekken langs de kust.
Volgens Banning moeten de schepen en
de apparatuur daarvoor telkens worden
verplaatst. ´Wij willen schip en klus beter
op elkaar afstemmen. We zouden daarvoor
graag nog een stap verder willen gaan dan
design and construct en ook willen meepraten
over optimalisaties in de aanbestedingsfase.
We hebben veel know-how en ideeën; daarvan kan ook Rijkswaterstaat profiteren.
Beoordeling

Graag meer continuïteit

Hoewel Banning tevreden is over de samenwerking met Rijkswaterstaat, zou hij graag

78 | Rijkswaterstaat

Banning geeft Rijkswaterstaat een hoge
score. Hij vindt de houding van RWS ten
opzichte van de nieuwe contractvorm mee-

denkend en positief. ´We helpen elkaar om
het contract en het werk tot een goed eind
te brengen. Dat vind ik prettig. Als er problemen zijn, proberen we elkaar te helpen
voordat we het contract induiken.
Natuurlijk hebben we wel eens discussies
over een contract, dat hoort erbij. Maar we
bespreken dat samen op een professionele
manier en lossen het op. We laten het niet
sudderen. Het gaat er om dat de Delflandse
kust straks veilig is. Dat is belangrijker dan
bekvechten.’

Hans Rijntalder

‘Wind op zee biedt perspectief’
Op de Noordzee waait het doorgaans flink
en het enorme wateroppervlak biedt
grote mogelijkheden voor offshore wind
parken. Als het beleid en de regelingen
duidelijk zijn en alle partijen hun verant
woordelijkheid nemen, staat niets een
succesvolle ontwikkeling van windenergie
op zee in de weg. Dat vindt Hans
Rijntalder, adviseur bij Pondera Consult
en voorzitter van de commissie offshore
van de Nederlandse Wind Energie
Associatie (NWEA).
De Nederlandse overheid zet hoog in als
het gaat om windenergie op de Noordzee.
Het vermogen moet groeien van 228 megawatt in mei 2009 tot 6.000 megawatt in
2020. En als Nederland in 2050 echt een

duurzame energiehuishouding heeft,
bedraagt het vermogen aan windenergie
op zee volgens schattingen zelfs 20.000
megawatt. Dat betekent dat er de komende
jaren grote aantallen windturbines moeten
worden geplaatst. Er zijn dan ook legio initiatieven voor nieuwe windparken.
Wie het eerste komt…

Voor de aanvraag van nieuwe vergunningen
voor windenergie op zee geldt letterlijk:
‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.
Degene die als eerste een complete vergunningaanvraag voor een windturbinepark op
de Noordzee indient, inclusief een milieueffectrapportage, krijgt een vergunning om
op de aangevraagde locatie zo’n windturbinepark te mogen bouwen. Maar het aanvragen van een vergunning is geen eenvoudige
klus. De Noordzee is één van de drukste
zeeën van Europa met de meeste claims
op ruimtegebruik. Bovendien is het een
belangrijk ecosysteem, met beschermde
natuurgebieden. Bij de locatiekeuze komen
vele belangen en regels naar voren.
Hulp bij vergunningen

Hans Rijntalder, adviseur bij Pondera
Consult, ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen van duurzame energie en adviseert
bij het verkrijgen van concessies en de
benodigde vergunningen, inclusief milieueffectrapportages. Hij heeft regelmatig
te maken met Rijkswaterstaat, vooral met
de Dienst Noordzee. ‘Rijkswaterstaat is het
bevoegd gezag. Zij geven de vergunningen
uit. Ze baseren zich daarbij op de Wet
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fieke beleidsregels rondom windparken.
Rijkswaterstaat geeft ook de richtlijnen af
voor de MER-procedures.’
Als voorzitter van de Nederlandse Wind
Energie Associatie spreekt Rijntalder niet
alleen Rijkswaterstaters, maar ook medewerkers van de beleidsdirectie DG Water.
Gespreksonderwerpen zijn onder andere
de ruimtelijke invulling van de Noordzee
op de langere termijn, wet- en regelgeving
en vergunningsstelsels in de toekomst.
In 2009 verstrekte staatssecretaris Huizinga
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negen ontwerpvergunningen voor windturbineparken op zee. Rijkswaterstaat beoordeelde de aanvragen op een veilig, doel
matig en rendabel gebruik. Hierbij werd
gekeken of de plannen geen negatief effect
hebben op de veiligheid van de scheepvaart
of de natuur. Belanghebbenden kregen na
het verstrekken van de ontwerpvergunningen zes weken de tijd om zienswijzen in te
dienen.

Overheid moet krachtiger sturen

Waar de private sector verantwoordelijk is
voor het realiseren van de windparken,
moet de overheid het ruimtelijk beleid vaststellen. Ook is de overheid verantwoordelijk
voor de vergunningensystematiek, het
financiële stimuleringsbeleid en de aansluiting op het landelijk elektriciteitsnet.
Volgens Rijntalder is de overheid hierin nog
lang niet helder genoeg. ‘De overheid moet
krachtiger aanduiden wie wat waar mag
doen. Dat is natuurlijk lastig, want er spelen
vele belangen in de Noordzee, die vaak strijdig zijn. We zitten nu nog met een erfenis
aan regels die moeilijk uitvoerbaar zijn. Dat
bemoeilijkt de aanvraag van vergunningen.
Maar ik weet dat Rijkswaterstaat samen
met de marktpartijen hard werkt aan een
nieuw systeem. Ik vind het heel positief, dat
Rijkswaterstaat dat samen met de sector
doet. Nog maar kort geleden werden regels
simpelweg opgelegd. Nu is er veel meer
ruimte voor dialoog. Dat moet worden
doorgezet. Ik vind dat Rijkswaterstaat nu
goed communiceert en ons van voldoende
informatie voorziet.’

het botsen van verschillende belangen,
zoals windenergie en scheepvaart. ‘Maar wij
hebben daar eigenlijk weinig last van.’
Beoordeling

Rijntalder geeft Rijkswaterstaat een goed
beoordeling. ‘Dan praat ik vooral over de
afdeling van de Dienst Noordzee waarmee
ik het meest te maken heb. Windenergie op
zee is een moeilijk dossier en ik zie enorm
veel betrokkenheid bij het onderwerp.
De medewerkers denken actief mee en zijn
creatief.’

Houding van Rijkswaterstaat

Rijntalder vindt de houding van Rijkswater
staat positief en coöperatief. ‘We zouden als
marktpartijen wel graag willen dat de procedures wat sneller gaan. Maar ik begrijp ook
wel weer dat dit lastig is. Het is een complexe
materie en veel milieu-informatie is niet
bekend of moeilijk te interpreteren. Het
kost tijd om daar een goed oordeel over te
geven.’ Soms merkt Rijntalder dat er binnen
het ministerie van VenW discussies zijn over
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Meer informatie
Bij de regionale en landelijke diensten
van Rijkswaterstaat zijn de volgende
watermanagers contactpersonen voor
zaken ‘aan het water’.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland:

Jan-Theo IJnsen,
jan-theo.ijnsen@rws.nl, 058 234 43 44
Rijkswaterstaat Noord-Holland:

Ellen van Mulligen,
ellen.van.mulligen@rws.nl, 023 530 13 01
Rijkswaterstaat Oost-Nederland:

Maaike Ritzen / Mike Waltmans,
maaike.ritzen@rws.nl /
mike.waltmans@rws.nl, 026 368 89 11
Rijkswaterstaat IJsselmeergebied:

Ton Garritsen,
ton.garritsen@rws.nl, 0320 299 111
Rijkswaterstaat Utrecht:

René van den Heuvel,
rene.vanden.heuvel@rws.nl, 088 797 3111
Rijkswaterstaat Zuid-Holland:

Jos Kuijpers, jos.kuijpers@rws.nl,
010 402 62 00
Rijkswaterstaat Zeeland:

Egon Baldal, egon.baldal@rws.nl,
0118 622 000
Rijkswaterstaat Noord-Brabant:

Peter Omvlee,
peter.omvlee@rws.nl, 073 681 78 17
Rijkswaterstaat Limburg:

Aldo Janssen,
aldo.janssen@rws.nl, 043 329 44 44
Rijkswaterstaat Noordzee:

Leo de Vrees,
leo.de.vrees@rws.nl, 070 336 66 00
Landelijk watermanager Waterdienst:

Maarten Hofstra,
maarten.hofstra@rws.nl, 0320 298 411
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