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Van de redactie
Rijkswaterstaat is bezig met het opstellen van het Beheerplan voor
de Rijkswateren 2009-2015. Het BPRW laat zien wat Rijkswaterstaat
gaat doen om de rijkswateren op orde te houden, hoe dat gebeurt
en tegen welke kosten. In het beheerplan staat welke maatregelen
Rijkswaterstaat uitvoert voor de Kaderrichtlijn Water en Natura
2000 en hoe RWS invulling geeft aan de Watervisie en het
scheepvaartbeleid. Om een goed beheerplan te kunnen maken,
ontwikkelt Rijkswaterstaat een visie op het meerjarig beheer en
onderhoud van het netwerk van de rijkswateren. Dat gebeurt in
goede afstemming met de eigen diensten en met externe
samenwerkingspartners.
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Eerste ruwe versie BPRW
besproken in stuurgroep
De stuurgroep BPRW heeft op 30 mei een eerste aanzet voor het nieuwe BPRW
besproken. Andere belangrijke agendapunten op de stuurgroepvergadering waren
de scope en aanpak van de Plan m.e.r., de concept-Bijlage Water en Natuur
IJsselmeergbied, en de relatie van het BPRW met de beheerplannen Natura 2000.
Besloten is het huidige BPRW met een jaar te verlengen tot uiterlijk eind 2009.
Meer informatie:
rene.vrugt@rws.nl

Volgens procesmanager René Vrugt is het zaak de komende maand uit de veelheid van onderwerpen
in de eerste versie de punten te benoemen die er echt toe doen. In de stuurgroep zijn bijvoorbeeld
besproken: de link met de ruimtelijke ordening, de vraag of en hoeveel prioriteit de scheepvaart
moet hebben, de internationale component, het rapport van de commissie-Veerman, en de
natuurcomponent. ‘Ja, RWS is beheerder van grote natuurterreinen, maar daarmee zijn we nog geen
natuurbeheerders!’, vond de stuurgroep. ‘RWS moet voor alle functies randvoorwaardenscheppend
zijn.’ De volgende versie van het BPRW moet 7 juli op tafel liggen. Vrugt: ‘De beheerprioriteiten
moeten hierin scherper naar voren komen.’
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Milieueffectrapportage
Veel maatregelen in het BPRW zijn m.e.r.-plichtig. Vrugt: ‘Maatregelen die al zijn vastgesteld,
zoals Ruimte voor de Rivier-maatregelen, benoemen we wel in het BPRW, maar daarvoor gaan we
niet de procedure overdoen. We richten ons op nieuwe maatregelen en dat zijn overwegend KRWmaatregelen. De notitie Reikwijdte en detaillering gaat de procedure in.’
Bijlage Water en Natuur IJsselmeergebied
De eerste Bijlage Water en Natuur – van het IJsselmeergebied – is in concept aan de stuurgroep
voorgelegd. De stuurgroep acht het een geschikt document om te checken of de redeneerlijn goed
is gevolgd en of de inhoudelijke en juridische kwaliteit voldoet. Met de oriënterende bespreking van
deze eerste bijlage is volgens Vrugt een belangrijke stap gezet. Maar de Bijlage is nog niet af.
De volgende mijlpaal voor dit document is op 7 juli. Op 15 augustus moeten alle Bijlagen echt in
concept gereed zijn.
Het Nationale Waterplan
Het huidige BPRW loopt eind dit jaar af. Besloten is de looptijd met een jaar te verlengen. Dit heeft
verder geen gevolgen voor de planning van het nieuwe BPRW. Zoals bekend gaat de totstandkoming
van het BPRW gelijk op met die van het Nationale Waterplan. Het is nog steeds niet duidelijk of beide
plannen ook tegelijk en even lang de inspraak ingaan.
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Waterrecreatie verdient plaats
in BPRW
Van het vaarwegennet maken ook watersporters gebruik. In een nog interne nota
staan vier scenario’s hoe het komende BPRW de toervaart tegemoet zou kunnen
treden.
Meer informatie:
janpaul.kors@rws.nl

Recreatievaart en natuur
(foto: J.U. Brolsma)

Jan Paul Kors van de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) licht toe: ‘In het beleid blijft de
recreatievaart duidelijk achter. Er is in het verleden wel het één en ander gedaan, maar een visie
ontbreekt. Financiële middelen – anders dan voor het neerzetten van een meerpaal – zijn er al
helemaal niet. En ook aan een corporate kader schort het: per regio verschilt de belangstelling
voor recreatie behoorlijk.’ In een intern rapport over het onderwerp, opgesteld door DVS, zijn
de maatregelen uit het verleden nog eens gepresenteerd. Kors: ‘Er zijn gebruikstevredenheids
onderzoeken gehouden, er zijn spiegeldagen gehouden en laatst is de brochure Varen doe je samen
verschenen. Het algemene beeld dat uit deze inventarisatie naar voren komt, is dat het beleid nogal
wisselt.’
Scenario’s
Met het oog op het nieuwe BPRW bevat de nota vier scenario’s voor de houding die Rijkswaterstaat
tegenover de recreatievaart kan innemen. Kors somt ze op. ‘Je kunt de toervaart gedogen, faciliteren,
initiëren of stimuleren.’ De laatste optie valt volgens hem meteen af. ‘Want dat zou betekenen dat we
op de stoel van de provincie gaan zitten.’
Gedogen houdt in dat je niet meer doet dan wat wettelijk nodig, terwijl faciliteren neerkomt op wat
Rijkswaterstaat grosso modo nu doet. ‘Het dichtst bij publieksgericht netwerkmanagement komt
initiëren. Dat houdt in dat je als vaarwegbeheerder contact zoekt met organisaties die op een of
andere manier bij het onderwerp zijn betrokken. Om te kijken wat daar voor wensen leven en hoe
je daar samen iets aan kunt doen.’
Oeverrecreatie
Naast de recreatievaart bestaat er ook nog
‘kleine waterrecreatie’ (jet-ski’s en kitesurfen) en
oeverrecreatie (zwemmen en hengelen).
‘Ook aan die vormen van recreatie willen we
aandacht besteden. De Waterdienst onderzoekt
hoe we in het verleden tegenover deze vormen van
recreatie stonden.’ Als dat onderzoek is afgerond,
worden de uitkomsten gebundeld tot een rapport
over alle aspecten van de waterrecreatie. Het doel
is te komen tot een corporate kader voor de manier
waarop Rijkswaterstaat in het hele land de recreatie
een plaats geeft in het vaarwegbeheer.
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Gebundeld plan voor negen
Natura 2000-gebieden
In zijn rol als voortouwnemer werkt RWS overal in het land aan Natura 2000gebiedsplannen, passend binnen de kaders van het nieuwe BPRW.
Die gebiedsplannen worden zoveel mogelijk gebundeld, zodat het werk efficiënt
kan verlopen en de publieksgerichtheid maximaal is. Zo ook in de Zuid-Westelijke
Delta. Daar liggen negen N2000-gebieden waar RWS het voortouw heeft. De
voordelen van bundeling van de N2000-beheerplannen voor deze gebieden in
één plan zijn legio. Het ‘veld’ hoeft maar één keer te reageren, RWS Zeeland en
RWS Zuid-Holland hoeven geen onderzoeken dubbel te doen en de verschillende
overheden hanteren als bevoegd gezag één en hetzelfde beoordelingskader.
Meer informatie:
Rijkswaterstaat Zeeland
aylin.erkman@rws.nl
Rijkswaterstaat
Zuid-Holland

Op 28 februari viel het besluit. De ministeries van LNV en VenW en de provincies Noord-Brabant,
Zeeland en Zuid-Holland kwamen overeen dat er één beheerplan N2000 moest komen voor de Oude
Maas, het Haringvliet, het Hollandsch Diep, de Grevelingen, het Krammer/Volkerak, het Zoommeer,
de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde. Rijkswaterstaat die als waterbeheerder
het grootste deel van de N2000-gebieden beheert, heeft het voortouw bij het opstellen van het plan.

alexandra.cramer@rws.nl

Voortoets
RWS Zuid-Holland en Zeeland hebben eerst een voortoets van het bestaand gebruik uitgevoerd.
Meer dan de helft van het gebruik heeft geen nadelige gevolgen, van circa een derde van de
gebruiksvormen staat het nog niet vast en in slechts een beperkt aantal gevallen kan mogelijk schade
aan de natuur ontstaan. De voortoets krijgt een vervolg. Ter voorbereiding zijn de commentaren van
de bevoegde instanties op de uitkomsten van de voortoets verzameld. Ook ‘het veld’ kan nog
reageren.
Gebiedsbijeenkomsten
Het erbij betrekken van het veld wordt nog een hele klus, omdat er per gebied al gauw met 50 tot 60
organisaties moet worden overlegd. Het voornemen is om per drie gebieden zo’n bijeenkomst te
houden. En dan telkens met één vertegenwoordiger per sector per gebied. De drie gebiedsbijeenkomsten staan voor juni op het programma. Overigens voert RWS de nadere toetsen niet
zelf uit. Binnenkort wordt de opdracht hiertoe Europees aanbesteed, en dan meteen voor alle
voortouwgebieden van Rijkswaterstaat in heel Nederland.
Doelen uitwerken
Intussen zijn RWS Zeeland en RWS Zuid-Holland begonnen de Natura 2000-doelen uit te werken.
Hiervoor hebben de bevoegde instanties en terreinbeheerders vijf maanden uitgetrokken.
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