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Waterkracht 
Nieuwsbrief over het Beheerplan voor de Rijkswateren

Externe versie, nummer 7, december 2008

Van de redactie 
Rijkswaterstaat heeft het Beheerplan voor de Rijkswateren 2010-2015 
opgesteld. 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, heeft Rijkswaterstaat een visie 
ontwikkeld 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. 

Twee plannen, één pakket

Tegelijk met het BPRW wordt op 22 december het Nationaal Waterplan (NWP) 

gepubliceerd, hét waterbeleidsplan voor de komende zes jaar. In het voortraject 

hebben de teams van BPRW en Nationaal Waterplan goed samengewerkt, zodat 

beide plannen straks als één pakket kunnen worden beoordeeld.

In de praktijk betekent dit dat de totstandkoming van het Nationaal Waterplan en het BPRW gelijk 
op is gegaan. De teams hebben samen bekeken waar de plannen nog niet op elkaar aansloten. Zaken 
die politiek zijn afgesproken en waar al geld voor is, moet RWS in het BPRW opnemen. De KRW-
maatregelen vormen het grootste pakket nieuwe maatregelen in het beheerplan. Maar de maatregelen 
van de Deltacommissie bijvoorbeeld komen er nog niet in terug. Die moeten eerst nog verder worden 
uitgewerkt in het Deltaprogramma. 
Ook al worden het Nationaal Waterplan en het BPRW gelijktijdig gepubliceerd, de inspraakperiodes 
verschillen. Die van het BPRW is in januari-februari, op het Nationaal Waterplan kan in mei-juni worden 
ingesproken. De beide teams leggen de inspraakreacties te zijner tijd naast elkaar om te zien waar de 
inspraak op de plannen elkaar raakt.

Meer informatie:

jos.van.dalen@minvenw.nl
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Veel waterplannen  
tegelijk de inspraak in

Vanaf nu gaan tal van waterplannen de inspraak in. Nog dit jaar worden de 

stroomgebiedbeheerplannen ter inzage gelegd. In januari volgen het Beheerplan 

voor de Rijkswateren en de waterplannen van provincies, waterschappen en 

gemeentes. 

De verschillende termijnen maken het inspraak- en besluitvormingsproces complex. Want de reacties 
kunnen betrekking hebben op meerdere plannen of doorwerken op een onder- of bovenliggend plan. 
Om ervoor te zorgen dat alle waterplannen na de inspraakprocedures nog op elkaar aansluiten,  
heeft het Landelijke Bestuurlijk Overleg Water een gezamenlijke planning en werkwijze gemaakt, het 
‘Uitvoeringsprogramma KRW Inspraak’. Het programma richt zich op die delen van de plannen die 
van doen hebben met de doelen en maatregelen van de Kaderrichtlijn Water. 

Vanaf 22 december 2008 is op de website van de campagne Nederland leeft met Water  
(www.nederlandleeftmetwater.nl/inspraak) een overzicht te raadplegen van alle plannen die de 
inspraak ingaan. Om het begin van de inspraakperiode soepel te laten verlopen, is op alle locaties 
waar de plannen ter inzage worden gelegd een Inspraakwijzer beschikbaar.
In januari 2009 wordt op zeven plaatsen in het land een inspraakbijeenkomst annex hoorzitting 
gehouden over de waterplannen, inclusief die van het rijk. 

De data van de inspraakbijeenkomsten zijn:
Dinsdag 20 januari : Roermond (Theater De Oranjerie)
Woensdag 21 januari : Goes (Hotel Goes)
Donderdag 22 januari : Deventer (Stadsschouwburg)
Maandag 26 januari : Amersfoort (De Flint)
Dinsdag 27 januari : Zoetermeer (Dekker Zalenverhuur) 
Woensdag 28 januari : Heerenveen (Abe Lenstra stadion)
Donderdag 29 januari : Hoogezand (Hotel Faber)

Meer informatie:

leontien.bos@rws.nl 
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Wisseling van de wacht  
bij stuurgroep BPRW

Plaatsvervangend DG Luc Kohsiek neemt afscheid van Rijkswaterstaat. Hij wordt dijkgraaf van 
het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier. Dat betekent ook het einde van zijn 
voorzitterschap van de stuurgroep BPRW, net op het moment dat het concept-beheerplan er ligt.  
Wat vindt hij van het document? Kohsiek: ‘Het nieuwe BPRW is echt een integraal document 
geworden. Dat komt bijvoorbeeld goed tot uiting in de maatregelen die Rijkswaterstaat neemt op  
het gebied van de KRW en N2000.’ 
Luc Kohsiek wordt opgevolgd door Theo van de Gazelle, nu nog HID van RWS Oost-Nederland. 
Gevraagd naar zijn ambities zegt Van de Gazelle: ‘Ik wil ervoor zorgen dat het BPRW een levend 
document wordt dat  bij de prioriteitstelling van Beheer en Onderhoud wordt gebruikt en dat 
een houvast is bij de samenwerking en afstemming rond Natura 2000.’ Het moeilijkste probleem 
waarvoor Kohsiek en met hem de stuurgroep heeft gestaan was om de redeneerlijn van RWS voor 
de KRW scherp te krijgen en binnen de organisatie voor het voetlicht te brengen. Hij vindt toch dat 
er uiteindelijk een samenhangend pakket KRW-maatregelen is uitgekomen. Kohsiek trekt hieruit de 
les dat het belangrijk is om aan het begin van een proces duidelijke kaders te stellen en deze te delen 
met de diensten en met externe partijen. Kohsiek en Van de Gazelle zien dat de samenhang tussen het 
hoofdwatersysteem en de regionale wateren steeds meer wordt erkend. Dat leidt in de praktijk tot 
betere regionale samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen, denken ze. 

volgende pagina >
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Buitenstaanders schatten  
belang BPRW wisselend in

Iedereen wil dat de rijkswateren goed worden beheerd, maar over de invulling  

van het BPRW wordt verschillend gedacht. 

Directeur Kees de Vries van schippersvereniging Schuttevaer is goed te spreken over het concept-
beheerplan. Hij vindt dat er is geluisterd naar zijn inbreng, en het plan leidt tot minder stremmingen 
voor schippers. 
Voor Jan van der Veen, projectleider van de provincie Zuid-Holland, is het onderwerp 
drinkwateronttrekking langs de oevers van de grote rivieren het enige echte aanknopingspunt 
tussen het BPRW en het provinciale waterplan. ‘Wat dat betreft zijn voor ons de contacten met de 
waterschappen belangrijker dan die met Rijkswaterstaat.’
Voor Natuurmonumenten ligt de zaak anders. Het belang van het BPRW is voor een organisatie die 
veel grond langs grote wateren bezit evident. Maar over het tijdstip waarop zijn vereniging inbreng 
kon leveren, is Paul Vertegaal van Natuurmonumenten minder te spreken. Dat kwam te laat. ‘Echte 
keuzes zijn nu al gemaakt.’ Ook denkt Vertegaal dat RWS blijft steken in het halen van de doelen 
voor Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur omdat de organisatie de verantwoordelijkheid 
daarvoor afschuift naar LNV. ‘Wij hebben gevraagd dit probleem open en eerlijk aan de politiek voor 
te leggen.’

Meer informatie:

keesdevries@ 

ksvschuttevaer.nl

j.vander.veen@pzh.nl

p.vertegaal@

natuurmonumenten.nl
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Regiegroep N2000 en 
maatschappelijke organisaties 
houden vinger aan de pols

Zo’n zes keer per jaar vindt er overleg plaats in de regiegroep Natura 2000. 

Soms worden daar maatschappelijke organisaties bij uitgenodigd. Het overleg 

is bedoeld om vroegtijdig problemen rond de beheerplannen Natura 2000 te 

onderkennen en daarvoor samen oplossingen te zoeken. 

In de regiegroep zijn de ministeries van VenW, LNV en Defensie en de provincies vertegenwoordigd, 
de overheden die gebieden beheren waarvoor de beheerplannen Natura 2000 moeten worden 
gemaakt. LNV is er bovendien verantwoordelijk voor dat die beheerplannen er op tijd komen.  
De regiegroep is opgericht om de uitvoering van dat proces in goede banen te leiden. Een regiebureau 
helpt daarbij. Zo heeft het bureau na gesprekken met veel partijen een top 10 van risico’s opgesteld. 
Eén van de punten is de financiering van natuurmaatregelen. Wie is verantwoordelijk voor wat? In het 
laatste overleg van de regiegroep, half november, is afgesproken daar in december of januari in een 
notitie duidelijkheid over te geven. Een ander punt is de monitoring. In alle beheerplannen moet staan 
hoe die wordt uitgevoerd, maar men is daar landelijk nog steeds niet mee bezig. 
Het regiebureau organiseert ook bijeenkomsten met (koepels van) maatschappelijke organisaties. 
Sjaak de Wit topadviseur waterbeheer van de Waterdienst heeft op de laatste bijeenkomst een 
toelichting gegeven op de relatie tussen het BPRW en het Natura 2000-proces. ‘Tijdens zo’n overleg 
heb je de gelegenheid om misverstanden op te helderen.’ De maatschappelijke organisaties gebruiken 
deze overleggen om de vinger aan de pols te houden. Wat betekenen de beheerplannen voor hen? 
De Wit: ‘Zo heeft Natuurmonumenten aangegeven geen tijd en middelen te hebben om voor de 
beheerplannen informatie te geven over haar terreinen in de rijkswateren. We werken nu aan de 
oplossing van dat probleem.’ 

Meer informatie:

sjaak.de.wit@rws.nl
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Vervolgonderzoek naar  
effecten bestaand gebruik  
in N2000-beheergebieden

De voortoetsen naar de effecten van bestaand gebruik op de instandhoudings

doelen in de Natura 2000gebieden die Rijkswaterstaat beheert, zijn afgerond.  

Nu is het tijd voor vervolgonderzoek. 

Het bestaand gebruik van de Natura 2000-gebieden mag het realiseren van de instandhoudingsdoelen 
niet in de weg staan. Daarom worden alle vormen van bestaand gebruik die mogelijk effect kunnen 
hebben nader onderzocht. Ook moet het vervolgonderzoek aangeven met welke maatregelen de 
effecten alsnog zijn te voorkomen. Het onderzoek Onderzoek nadere effectanalyse neemt een groot 
deel van 2009 in beslag. Van de 19 N2000-beheergebieden worden er twee niet meegenomen.  
Voor de Voordelta ligt er al een beheerplan en voor de Grensmaas bijna. 
Het onderzoek kan nog gevolgen hebben voor het BPRW. Maarten Platteeuw, een van de 
projectleiders: ‘Als na september 2009 blijkt dat Rijkswaterstaat vanwege de uitkomsten activiteiten 
moet veranderen, moet het BPRW in details worden aangepast.’ 

Meer informatie:

maarten.platteeuw@rws.nl
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Publieksfolder over 
BPRW verschenen

Rijkswaterstaat heeft een publieksfolder gemaakt over de hoofdlijnen van het BPRW. De folder 
is bestemd voor de informatiebijeenkomsten die in januari op zeven plaatsen in het land worden 
gehouden, maar kan ook bij andere gelegenheden worden gebruikt. De publieksfolder is aan te vragen 
door een e-mail te sturen naar bprw@rws.nl.
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