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Van de redactie 
Rijkswaterstaat is bezig met het opstellen van het Beheerplan voor 
de Rijkswateren 20092015. 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 scheep
vaartbeleid. 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. Deze 
nieuwsbrief is bedoeld om die externe partners op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen rond het BPRW. Stuur hem daarom 
door naar relaties buiten Rijkswaterstaat!

Plan MER voor BPRW levert 
geen verrassingen op
Tegelijkertijd met het BPRW moet eind dit jaar het Plan MER voor dit beheerplan 

er liggen. Volgens de coördinator gaat dit lukken. 

Op 8 augustus stond in Staatscourant dat het ministerie van VenW is begonnen met de opstelling van 
het BPRW en het bijbehorende Plan MER. ‘Tegelijk is de notitie Reikwijdte en detailniveau voor het 
Plan MER uitgebracht, waarover de bestuursorganen hun mening konden geven’, vertelt Gerbrand 
Naeff, coördinator van het Plan MER binnen het BPRWteam. ‘Die notitie is zelfs vertaald in het  
Engels, Frans en Duits, zodat ook de bestuurders in de buurlanden er kennis van konden nemen.  
De reacties noopten niet tot grote bijstellingen, dus in september kon het echte werk beginnen.’
Bij de regionale diensten van RWS is voor de vier grote watersystemen – IJsselmeergebied, Zuid
westelijke Delta, rivieren en kanalen, en Noordzee plus Waddenzee – nagegaan welke effecten zijn  
te verwachten van de maatregelen die voor het BPRW zijn bedacht.
Daartoe horen maatregelen die de doelstellingen van de KRW als van Natura 2000 en WB21 dichterbij 
moeten brengen. ‘Daarnaast gaat het om voorzetting van het bestaand beheer en om projecten die al 
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in gang waren gezet’, vervolgt Naeff. ‘Denk daarbij aan Ruimte voor de Rivier. Voor die projecten zijn 
al MERrapportages uitgevoerd, dus die gaan we niet nog eens overdoen.’
Naeff denkt dat het gaat lukken om het Plan MER op tijd af te ronden. Dat is 22 december, de datum 
waarop ook het BPRW zal worden gepubliceerd. ‘Veel van de nieuwe maatregelen in het BPRW zijn 
tenslotte bedoeld om de waterkwaliteit en de natuur te verbeteren, dus het moet wel raar lopen,  
willen die maatregelen nadelige milieueffecten opleveren.’ 

Meer informatie: gerbrand.naeff@minvenw.nl

mailto:gerbrand.naeff@minvenw.nl
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Definitieve BPRW moet wachten 
op inspraakresultaten SGBP’s
Het BPRW levert het basismateriaal voor de vier stroomgebiedbeheerplannen 

(SGBP’s) die Nederland voor de Kaderrichtlijn Water moet opstellen. Op  

22 december 2008 gaan zowel het BPRW als de SGBP’s de inspraak in. Maar  

de termijn voor de SGBP’s is veel langer dan die voor het BPRW: zes maanden 

tegenover zes weken. Daarom duurt het tot na de zomer van 2009 voordat het 

BPRW definitief kan worden vastgesteld.

Eind 2009 moeten de eerste stroomgebiedbeheerplannen in Brussel zijn ingediend. ‘Nu is het zo dat  
de maatregelen voor de stroomgebiedbeheerplannen komen uit de beheerplannen voor de rijks en 
regionale wateren en – wat het grondwater betreft – uit de provinciale waterhuishoudingsplannen’, 
zegt Fred Wagemaker van de Waterdienst. ‘Het BPRW levert met andere woorden het basismateriaal 
voor de SGBP’s.’

Afstemming
Tussen beide plannen kan dus geen licht zitten. Daarom is het van belang dat de inspraakresultaten 
van beide ontwerpen op elkaar worden afgestemd. Wagemaker: ‘Daarbij wringt dat de stroomgebied
beheerplannen zes maanden ter inzage liggen en het BPRW maar zes weken. De begindatum is voor 
beide dezelfde: 22 december 2008 (al zal die datum wel verschoven worden tot begin januari), maar 
de einddatum dus duidelijk niet. Om er nu voor te zorgen dat de resultaten van de ene inspraakronde 
doorwerken in de andere en omgekeerd, heeft DG Water een rapport geschreven met procedures en 
tijdvensters.’ 
In juni 2009 sluit de inspraaktermijn voor de SGBP’s en kan de afweging beginnen welke voorstellen, 
opmerkingen en zienswijzen gehonoreerd moeten worden. Daar heeft DG Water tot 22 december 
2009 de tijd voor, want dan moet de SGBP’s definitief worden vastgesteld, zodat ze nog net op tijd 
naar Brussel kunnen worden opgestuurd. 

Meer informatie: f.wagemaker02@rws.nl

mailto:f.wagemaker02@rws.nl
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Het beheer voor Natura 2000 
krijgt plek in BPRW
Het beheer voor Natura 2000 krijgt een plek in het BPRW, zo heeft de stuurgroep 

BPRW onlangs besloten. Externe partijen moeten zich ervan bewust zijn dat de 

uitkomsten van de inspraak op het Ontwerp-BPRW belangrijk kunnen zijn voor 

Natura 2000.

In de op te stellen gebiedsgerichte N2000beheerplannen wordt het gedeelte over RWSbeheer en 
maatregelen letterlijk overgenomen uit het BPRW. Dit betekent dat externe partijen zich ervan bewust 
moeten zijn dat de uitkomsten van de inspraak op het Ontwerp BPRW belangrijk kunnen zijn voor 
N2000. Anderzijds is het zo dat het N2000beheerplan tot wijziging van het BPRW kan leiden. Tegen 
een N2000beheerplan kan immers volgens de Nbwet beroep worden aangetekend, wat tot aan
passing van het beheerplan kan leiden en dientengevolge tot wijziging van het BPRW. 

Intentieverklaring
Overigens is op 8 september de intentieverklaring ondertekend waarin het Rijk aangeeft met welke 
partijen en op welke manier wordt samengewerkt aan de opstelling van de beheerplannen voor  
Natura 2000. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Natura 2000gebied Meijendel zette minister 
Verburg van LNV haar handtekening onder de verklaring. Zij sprak daarbij de hoop uit dat de samen
werking constructief zal zijn.
 
Meer informatie: saskia.van.gool@rws.nl

mailto:saskia.van.gool@rws.nl

