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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 WB21, 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. 

René Vrugt: ‘BPRW is voertuig 
om het waterbeheer op orde 
te brengen’
‘Nu we qua reorganisatie de boel op orde hebben, kunnen we ons ten volle op onze visie op het water-
systeem richten’, zegt René Vrugt, manager van het proces dat moet leiden tot het Beheerplan voor de 
Rijkswateren. ‘In die visie willen we vooral aangeven hoe we ons werk gaan doen.’ Er is behoefte aan 
een BPRW. Vrugt: ‘Iedereen wil van alles met het water en dat geeft spanningen. Neem de Noordzee 
waarvoor verschillende ministeries de meest uiteenlopende doelstellingen hebben geformuleerd. Op den 
duur zal het nodig zijn keuzes te maken. Wat mij betreft brengt het BPRW dit soort dilemma’s onder 

de aandacht van beleidmakers. Het BPRW mag een signalerende en agenderende werking 
hebben.’
‘De doelstellingen van het BPRW mogen soms best gewaagd zijn’, vervolgt Vrugt, ‘in de 
betekenis dat lang niet vaststaat dat we ze zullen halen, ondanks alle inspanningen.’ Hij geeft 
als voorbeeld het achterstallig onderhoud van vaarwegen. ‘Het is de bedoeling dat die 
achterstand in 2018 is ingehaald.’ 
De doelstellingen voor beheer en onderhoud zijn volgens Vrugt nog onvoldoende concreet. 
‘Waar ik naar toe wil, is dat elke geïnvesteerde euro een zichtbaar beheerresultaat oplevert.’ 
Nog één jaar en dan moet het BPRW er liggen. Dan is duidelijk wat er in de zes jaar daarna 
moet worden uitgevoerd. Vrugt: ‘Het BPRW moet in samenspraak met anderen tot stand 
komen. We houden voeling met andere ministeries, vooral LNV en VROM, en zoeken 
natuurlijk aansluiting bij maatschappelijke organisaties en collega waterbeheerders: de 
waterschappen, gemeenten en provincies.’ 

Meer informatie:

rene.vrugt@rws.nl
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De speerpuntencollectie van 
het BPRW
In het BPRW komt zo’n beetje alles samen wat de afgelopen jaren aan waterbeleid is geformuleerd: 
WB21, KRW en Natura2000. En dan hebben de rijkswateren ook nog een scheepvaartfunctie. Voor 
alle vier onderdelen zijn speerpunten benoemd. Een overzicht van de speerpunten dit jaar.

Speerpunten WB21: beheerdoelen vaststellen
Arnold Hebbink, senior adviseur Waterkwantiteit bij de Waterdienst, noemt als eerste speerpunt 
het vaststellen van de beheerdoelen wat peil en frequentie betreft voor de rijkswateren in tijden van 
wateroverlast. Het tweede speerpunt is de implementatie van het beleid voor blauwe knooppunten in 
relatie tot de herziening van de (nieuwe) waterakkoorden. Hebbink: ‘In die akkoorden ligt het accent 
op de kwantiteitsaspecten, maar we willen nu ook aandacht gaan besteden aan de kwaliteit, net als 
aan de klimaatontwikkelingen.’
Het derde speerpunt is een studie naar de gevolgen van droogte die volgens KNMI-scenario’s groter 
lijken te zijn dan tot nu toe gedacht. ‘Daarbij zullen we ook bekijken wat de oprukkende verzilting 
voor invloed heeft en of de verdeling van het Rijnwater over de IJssel en de Waal moet blijven zoals 
die nu is.’ Wat de verzilting betreft is er volgens Hebbink consensus over de strategie die zal worden 
gevolgd in het zuidelijke deltabekken. De komende tijd wordt een notitie uitgewerkt met voorstellen 
hoe om te gaan met verzilting. Vooralsnog lijkt het toestaan van verdergaande verzilting de enige 
klimaatsbestendige oplossingsrichting.

Meer informatie: arnold.hebbink@rws.nl

Speerpunten Natura2000: beheerplannen maken
Hopelijk gaat het lukken, maar het wordt nog een hele toer om de eerste beheerplannen 
voor de Natura2000-gebieden op tijd voor inpassing in het BPRW af te hebben. ‘Pas als de 
aanwijzingsbesluiten definitief zijn, kunnen we voor de 19 RWS-gebieden een beheerplan 
maken’, vertelt Saskia van Gool, die samen met Joost Backx en Erik Quené als coördinator van de 
beheerplannen Natura2000 optreedt. De eerste tranche van in totaal 162 Natura2000-gebieden 
waarvoor beheerplannen gemaakt gaan worden, omvat 111 gebieden. Daarvan zijn er weer elf 
waarvoor Rijkswaterstaat het voortouw heeft, omdat ze bijna geheel uit water bestaan (de Voordelta 
en het IJsselmeer bijvoorbeeld). Van Gool: ‘Het zou mooi zijn als die eind 2008 klaar zijn en de 
inspraak in kunnen, want dan houden we gelijke tred met de KRW.’ 

Meer informatie: saskia.van.gool@rws.nl

Speerpunten scheepvaart: achterstallig onderhoud wegwerken
Het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan de vaarwegen is het grootste speerpunt voor 
Rijkswaterstaat in de komende jaren op het gebied van scheepvaart. In het verlengde daarvan 
past het speerpunt om tot corridormanagement van acht belangrijke vaarroutes – waarvan één 
over zee – te komen. Gerard de Winter van de Dienst Verkeer en Scheepvaart: ‘Het zou beter zijn 
als een corridor als één geheel wordt beheerd. Helemaal mooi zou het zijn als ook de regionale 
wateren daarbij worden betrokken.’ Het in ere herstellen van het onderliggend vaarwegnet wordt 
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sowieso tot speerpunt verheven. Als vierde speerpunt noemt De Winter het verbeteren van de 
scheepvaartbegeleiding. ‘Nu al geven scheepvaartposten gegevens aan elkaar door, maar op dat 
gebied is veel meer mogelijk.’ Sluizen bedienen wordt een kantoorbaan, want een laatste speerpunt 
van Rijkswaterstaat is het op afstand gaan bedienen van sluizen. De Winter: ‘Het is veel efficiënter als 
dat vanuit één regionale bediencentrale gebeurt.’ 

Meer informatie: gerard.de.winter@rws.nl

Speerpunten KRW: schrijven en stempels zetten
Voor de KRW is 2008 een cruciaal jaar. ‘De belangrijkste mijlpaal is de formele goedkeuring door de 
staatssecretaris van de vier Stroomgebiedbeheerplannen en het Beheerplan Rijkswateren. Daarin zijn 
per waterlichaam de knelpuntenanalyse, de afleiding van doelen, en de analyse plus afweging van 
maatregelen vastgelegd’, zegt Fred Wagemaker, landelijk projectleider KRW van Rijkswaterstaat. De 
voorgestelde maatregelen zijn realistisch, blijkt uit een uitvoerbaarheidstoets. De grote vraag is volgens 
Wagemaker hoe de RWS-organisatie voldoende capaciteit voor de KRW kan verzekeren.
De tweede mijlpaal in 2008 is het ‘stempels zetten’ op de ecologische doelstellingen. Wagemaker: 
‘Het is een hele klus om te kunnen vaststellen of de doelstellingen voor de rijkswateren een goede 
vertaling zijn van de maatregelen en wat we daarmee willen bereiken.’ Het derde accent in 2008 
ligt op het schrijfproces van de verschillende beheerplannen. Dat moet exact synchroon lopen. De 
vier Stroomgebiedbeheerplannen zijn gezamenlijke plannen van de waterbeheerders: rijk, provincies 
en waterschappen, met bovendien internationale dimensies. Wagemaker: ‘Iedere beheerder voor 
zich maakt een beheerplan voor het eigen beheergebied, maar dat gebeurt in nauwe onderlinge 
afstemming. Het lastige is dat op verschillende niveaus de geëigende besturen de beheerplannen tijdig 
moeten vaststellen.’ 

Meer informatie: fred.wagemaker02@rws.nl
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Leden OWN optimistisch over 
BPRW, zeker na werkbezoek 
Op landelijk niveau zijn er niet zoveel gremia voor overleg van stakeholders met RWS. Eén geschikt 
orgaan is het Overlegorgaan Water en Noordzeeaangelegenheden. Het afgelopen jaar heeft 
RWS een paar keer de stand van zaken over de uitvoering van de KRW en het opstellen van het 
BPRW toegelicht in het OWN. Dat leidde tot uitvoerige gedachtewisselingen, bijvoorbeeld over de 
afstemming met Natura 2000 of over de vraag wat de maximale norm zou moeten zijn voor de 
temperatuur van de grote rivieren. 

Werkbezoek aan de Eems
Op initiatief van het OWN brachten de leden op 17 januari een werkbezoek aan het Eemsgebied. 
Het OWN wilde graag zien wat daar speelt en hoe afwegingen uitpakken voor een concreet 
rijkswaterlichaam. Jan van Dijk van Stichting Reinwater kwalificeerde de Eems als ‘ziek’ als gevolg alle 
baggeractiviteiten die nodig zijn om de vaarweg naar Duitsland op diepte te houden. Hij wees ook 
op de stuw die wordt neergelaten elke keer als op de scheepswerf in Papenburg een groot schip van 
stapel loopt en toonde zich teleurgesteld dat de KRW hier machteloos tegenover staat. Van RWS-
zijde werd benadrukt dat het een grensoverschrijdend probleem is en dus complex en dat de KRW in 
afwegingen over maatregelen ruimte geeft om rekening te houden met economische schade. Juist 
daarom wil Nederland samen met Duitsland een managementplan opstellen voor de Eems, maar dat is 
een zaak van lange adem.
Over het BPRW toonde Van Dijk zich optimistischer. ‘En niet alleen ik, ook mijn collega- 
gesprekspartners binnen het OWN hebben goede verwachtingen van het BPRW. We hebben het idee 
dat we er goed bij worden betrokken. Wél hebben we Rijkswaterstaat het advies gegeven om op tijd 
over de inhoud van het BPRW te komen praten. Tot nu toe krijgen we veel proces gepresenteerd, net 
als bij de KRW.’

Meer informatie: fred.wagemaker02@rws.nl of j.vandijk@reinwater.nl
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