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JAARVERSLAG VERENIGING REGIO WATER (VRW) 2015

1.

Voorwoord en bestuurlijke verantwoording

Uitvoering geven aan een visie was vorig jaar een belangrijk thema. Het is makkelijk om met elkaar een visie te
hebben; we willen allemaal een groene en blauwe woonomgeving, waar je kunt ontspannen en waar je niet
hoeft te wachten omdat het druk is. Wanneer je in je vrije tijd stil staat, doe je dat omdat je dat op dat moment
wilt. Dan kun je extra genieten van de omgeving en weer energie opdoen voor de dag die komen gaat. Water
zorgt ervoor dat mensen kunnen bewegen in die blauwgroene omgeving. Ze wandelen, fietsen, rennen of
varen over de binnenwateren. Dat kan langs historische trekvaarten of over een sloepennetwerk.
Zoiets vraagt samenwerking. Om resultaten te bereiken, moet je samenwerken en elkaar wat gunnen. In ieder
geval werd duidelijk dat een visie realiseren meer is dan een tekening van een trekvaart. Een visie moet
antwoord geven op de vraag: hoe houden we het hier met elkaar leefbaar, hoe versterken we het economisch
vestigingsklimaat en hoe maken we van het aanwezige water daarbij een natuurlijke bondgenoot. Een aantal in
2015 gerealiseerde projecten toont onder meer de kracht, de werkwijze en het effect van de vereniging aan.
Daarvan profiteren de leden en hun inwoners op korte en lange termijn.
Veel tijd en energie is gestoken in het binnenhalen van een Europees INTERREG project: SWARE1. Doel van dit
project is de economie te stimuleren via natuur- en cultureel erfgoed op en langs het water. Leden kunnen
hiervan leren en daarbij kennis uitwisselen met de regio Milaan, Provincie Zuid-Holland, Hongarije/Slowakije,
Ierland en Letland. VRW zorgt voor inhoudelijke en procesmatige afstemming, samenwerking en verbinding
tussen partijen, versnelling van procedures en kennisuitwisseling. VRW hoorde in november 2015 door te
mogen naar de volgende ronde. Van de ca. 260 indieners zijn er destijds ongeveer 70 afgevallen.
Meer dan eens werd duidelijk dat recreatie een van de ingewikkeldste portefeuilles is: het is integraal (water,
milieu, ruimtelijke ontwikkeling, infra, mobiliteit, Europa, groen, wonen, sociale zaken, economie, participatie,
etc.), waardoor het samenwerking vergt tussen diverse portefeuille(houder)s binnen een bestuurlijke
organisatie (horizontaal, diagonaal en verticaal) en het vraagt samenwerking tussen rijk, provincie en
verschillende gemeenten. En dan ook nog eens met organisaties en ondernemers. Het EU project biedt
mogelijkheden hiervoor meer aandacht te wekken bij betrokkenen en hen daarbij te ondersteunen.
Uiteindelijk gaat het erom de doelstellingen uit de diverse coalitieakkoorden te bereiken.
Bestuurlijke Conferentie
Een aantal lokale projecten, die mede met behulp van VRW zijn gerealiseerd, is gepresenteerd en besproken op
de -wederom drukbezochte- Bestuurlijke Conferentie over de Economische Waarde van Waterrecreatie begin
dit jaar. Een belangrijk thema daarbij was en is het recreatief (mede) gebruik van water en de rol van
ondernemers, provincie, gemeenten en waterschappen bij het Vaarwegbeheer. Actueel ook vanwege de
wijziging van de oude Vaarwegverordening die aanstaande was en de input voor de Verordening Ruimte en
Mobiliteit, waar dit onderwerp door de provincie in ondergebracht is. Studenten en sprekers (Elisabeth
Ruijgrok, Loek Hermans, Jaap Smit, Jeroen Drabbe) lieten zien dat door samenwerken en volhouden vanuit een
visie concreet de ruimtelijke kwaliteit en economie langs het water verbetert. Samenwerken vereist
vertrouwen, elkaar successen gunnen en die gezamenlijk vieren. In Friesland heeft dat gewerkt, evenals in
Midden-Delfland.
Meer dan ooit horen we de vraag rondom het lidmaatschap ‘Wat betekent het voor mij’. Dit terwijl meer dan
ooit samenwerking noodzakelijk is om een agenda te realiseren. Vast staat dat wij primair een
samenwerkingsverband vormen waarbij een ingreep bij de één ook betekenis heeft voor de ander
1

Sustainable heritage management of WAterway REgions
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(‘Aquapunctuur’). Het gaat, zoals ook in de conferentie naar voren kwam, vooral om lange termijn successen.
Dus volhouden. Dat is steeds de boodschap die wij uitdragen. Zo is ook Midden-Delfland tot stand gekomen 2.
En dat is ook terug te lezen in de beschrijving van de projecten in paragraaf 4 waaraan VRW heeft meegewerkt.
Het mag inmiddels duidelijk zijn dat de 1-loketfunctie, de regionale afstemming, de processturing, de
agendering, de lobby, de opties voor cofinanciering en het enthousiasmeren en activeren van de benodigde
partijen het best door ons allen, verenigd in VRW gedaan kan worden. De meerwaarde zit in het gegeven dat
de gezamenlijke projecten en resultaten op regionaal en provinciaal niveau voor ieder lid afzonderlijk en hun
bewoners ook tot vele vormen van ‘klein geluk’3 leiden.

Arnoud Rodenburg,

Voorzitter VRW

2

De visie op het gebied Midden Delfland ontstond in de jaren zestig van de vorige eeuw en resulteerde (1977) in de
Reconstructiewet Midden Delfland. Alle partijen die enigszins belang hadden, zaten aan tafel bij de Reconstructiecommissie
of in adviescommissies. Het resulteerde na jaren van volhouden in het huidige gebied waarin velen kunnen wandelen,
fietsen, varen, skaten, vogels kijken en andere buitensporten kunnen beoefenen. Het voegt nu veel waarde toe aan het
vestigingsklimaat in de Zuidvleugel. Het gebied is nooit af; behalve beheren moeten betrokkenen steeds blijven werken aan
de gebruikswaarde (opheffen van knelpunten) en toekomstwaarde (ruimtelijke kwaliteit).

Elisatbeth Ruijgrok: “Klein geluk voor bewoners is een belangrijke opbrengst van samenwerking.” Conferentie VRW 29
januari 2015.

3
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2.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Minstens de helft van het aantal bestuursleden bestaat uit
een wethouder van een openbaar lichaam of een vertegenwoordiger van een hoogheemraadschap. Een
bestuurslid wordt benoemd door de Algemene Vergadering. Het bestuur stelt een Verenigingsbureau in dat de
werkzaamheden van de vereniging uitvoert of doet uitvoeren, onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
In 2015 vormden Arnoud Rodenburg (voorzitter), Hans Pluckel (penningmeester) en Ko Droogers (extern
adviseur) het bestuur. Wethouder Bergman heeft aangegeven in 2015 te moeten stoppen als bestuurslid
wegens drukke werkzaamheden vanuit haar portefeuille in de gemeente Gouda. Er is daarom op dit moment
een vacature in het bestuur. Peter Ouwendijk, wethouder gemeente Westland en Robin Paalvast, wethouder
gemeente Zoetermeer hebben aangegeven te willen toetreden.

Leden Bestuur

Arnoud Rodenburg

Hans Pluckel

Ko Droogers
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3.

Leden

In 2015 had VRW 12 gemeentelijke leden, en de provincie Zuid-Holland als ondersteunende
‘buitenboordmotor’. Daarnaast is de ANWB adviserend lid, en wordt samengewerkt met onder meer
ingenieursbureau Witteveen + Bos, het Programmabureau Groene Hart, de Metropoolregio RotterdamHaaglanden en Waterrecreatie Nederland en waterschappen.
Kennis wordt uitgewisseld met onder meer de Unie van Waterschappen, de Hogeschool Rotterdam, de Hiswa,
ANWB, Vereniging Deltametropool, MRDH, Provincie Zuid-Holland, Vereniging van Binnenhavens en andere
organisaties.
Lid zijn in 2015 de gemeenten Den Haag, Maassluis, Midden-Delfland, Rotterdam, Gouda, Schiedam,
Vlaardingen, Westland, Zoetermeer. De Unie van Waterschappen heeft aangegeven lid te willen worden per 1
januari 2016. Het is de bedoeling het aantal leden weer uit te breiden nu de financiële crisis uit het dal lijkt te
kruipen en het EU project perspectieven biedt.

Vaarkaart werkingsgebied VRW (waarbij de rand van de kaart geen toekomstige begrenzing is)
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4.

Algemeen

Dit Jaarverslag beschrijft de activiteiten van het afgelopen jaar zoals opgenomen in het Werkplan 2015, dat
eind 2014 door de leden in de ALV is vastgesteld. In het Jaarverslag wordt aandacht besteed aan de waarden
van de activiteiten voor de vereniging als geheel, voor de individuele leden en groepen van leden, de bijdrage
aan vastgestelde doelstellingen, en aan de ruimtelijk- economische kwaliteit van de waterrecreatie en de
toervaart in het werkingsgebied van VRW.
Uitgangspunten
VRW zet zich in voor projecten die in het belang zijn van de leden en van de vereniging, met name projecten
die bijdragen aan het bevorderen van de watergebonden recreatie en de toervaart. Projecten die (onder meer)
de lokale en regionale economie ondersteunen, stad en land verbinden, cultureel historisch erfgoed over water
ontsluiten, ruimtelijke kwaliteit versterken, toerisme bevorderen en het vestigingsklimaat versterken.
Werkwijze
VRW agendeert, initieert, stimuleert, organiseert en participeert in projecten die daaraan voldoen en gaat daar
de komende jaren mee door. Tevens zet VRW zich in om haar ledental te laten groeien en haar positie als
centraal aanspreekpunt en partner te verstevigen. Dit zal mede gebeuren door samenwerking te continueren
en te zoeken met partners die eveneens werkzaam zijn op dit gebied. Recreatief gebruik is in wezen de uiting
van goed ruimtelijk economisch beleid en samenwerking daarin.
Financiën
VRW verkrijgt haar middelen grotendeels vanuit contributies van de leden en bijdragen van derden. Alle
werkzaamheden worden van dit bedrag gedaan met een klein team. Dit is mogelijk mede dankzij veel inzet in
eigen tijd door alle betrokkenen. De salarissen en contributies zijn sinds 2010 niet verhoogd. Mede door de
extra eigen inzet en jarenlange 0-lijn sloot de Jaarrekening 2015 af met een klein positief saldo van € 63.413.
Dit is nodig omdat VRW alles moet voorfinancieren voor SWARE. Dat zijn met name activiteiten ten gunste van
de leden. Pas na een jaar krijgt VRW 85% van de voorfinanciering terug. Het is daarom van het grootste belang
dat nu Europa goedkeuring voor het INTERREG project heeft gegeven, het commitment van allen is geborgd,
opdat de vereniging haar verplichtingen kan nakomen. Gezien de aangegane verplichtingen, waarover iedereen
is geïnformeerd en waaraan goedkeuring is verleend, is een meerjarig lidmaatschap nu extra belangrijk. Het
enige risico is vooralsnog dat gemeenten hun contributie niet op tijd betalen dan wel opzeggen. Dit risico
hebben de leden zelf in de hand.
Aanspreekpunt en loketfunctie
Een van de belangrijkste aspecten van het verenigingswerk van VRW is dat zij een centraal aanspreekpunt en
loket is, waar alle bij de recreatieve toervaart betrokken partijen, ondernemers en belanghebbenden terecht
kunnen. Vanuit deze relatief vrije positie bestrijkt VRW het hele speelveld en kan zij bij alle overheden en
bestuurslagen, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan tafel aanschuiven voor overleg, advies en
overreding. Op deze manier zorgt VRW voor inhoudelijke afstemming, samenwerking en verbinding tussen
partijen, versnelling van procedures, en het aanboren van financiële stromen. Allemaal broodnodige en
onlosmakelijke ingrediënten om tot de uitvoering van projecten te komen.
Een aantal in 2015 gerealiseerde projecten bewijzen het nut en het belang van de rol en de positie die VRW
heeft. Dit toont exact de kracht, het effect en het succes, en de werkwijze van de vereniging aan. Daar
profiteren de leden direct van.
Samenwerking met andere partijen
Ook in 2015 is een groot aantal projecten opgepakt samen met andere partijen, zoals de provincie Zuid-Holland
(PZH) en het Programmabureau Groene Hart (Pb GH) en de Hogeschool Rotterdam, de landschapstafel en de
MRDH. Deze projecten zijn ook voor die partijen van belang, bij het uitwerken en uitvoeren van hun eigen
werkplannen en programma’s. Daarnaast is er een aantal projecten dat op verzoek van (individuele) leden en
op eigen initiatief (in het belang van de leden) is opgepakt, zoals HOREO en de brug over de Gaag bij Delft en
Midden-Delfland.
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Met PZH is als vervolg op het Programma Hof van Delfland en de Congressen bij PZH eind 2012 en begin 2015
een uitgebreide verdere samenwerking ontstaan op drie à vier (samenhangende) beleidsterreinen. Vrije Tijd en
Recreatie als onderdeel van Economie (EZ); Water en Groen als onderdeel van Landelijk Gebied (Groen);
Ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit (RO); en Cultuur Historie.
Bestuurlijke programma’s
Van belang waren de waterschap- en provinciale verkiezingen op 18 maart 2015. Voor zowel de Unie van
Waterschappen als –en vooral- voor het Collegeprogramma van de provincie heeft VRW stevige input geleverd.
Dat heeft onder meer geresulteerd in een aparte paragraaf over behoud en versterking van de waterrecreatie
in de provincie Zuid-Holland
Bestuurlijk en door de organisatie heen is de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) en de daarbij behorende
Verordening Ruimte en Mobiliteit leidend voor het beleid van de provincie Zuid-Holland. VRW heeft ruime
inhoudelijke inbreng geleverd in deze visie en zal dat ook blijven doen bij komende evaluaties en herzieningen.
Onder de VRM valt ook de (nieuwe) Vaarwegverordening, die belangrijk is voor de waterrecreatie.
Regiobijeenkomsten
Door het wegvallen van de oude Vaarwegenverordening uit 1984 is een nieuwe juridische situatie ontstaan bij
het Vaarwegbeheer. VRW heeft hierover samen met PZH en met medewerking van haar leden en de betrokken
waterschappen vier regionale bijeenkomsten georganiseerd. Daarin is besproken en uitgewerkt wie nu welke
taken en verantwoordelijkheden heeft bij het vaarwegen beheer en op welke wijze gemeenten, provincie en
waterschappen dat in gezamenlijk overleg het beste kunnen oppakken. Hierop komt een vervolg, sowieso in de
Regionale Analyse die toch al nodig is voor SWARE

Vaarwegen in de Randstad tussen stad en land
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5.

Overzicht van projecten en activiteiten in 2015

Naast de reguliere werkzaamheden en lopende projecten, zoals in de verantwoording en inleiding vermeld,
stond 2015 voor een groot deel in het teken van de aanvraag voor een nieuw INTERREG Europe Project.
De EU heeft voor het gebruik van vaarwater de vraag gesteld:
“Hoe kunnen maatregelen vanuit Europa, vanuit het Rijk, vanuit andere overheden een bijdrage leveren aan de
recreatieve economie van de regio?” In het verlengde daarvan stelt zij de vraag: “Hoe draagt cultuur historisch
en natuurlijk erfgoed rond het water bij aan de economie.”
Voor VRW aanleiding om zich in dit komende EU-traject SWARE (Sustainable heritage management of
WAterway REgions) te verdiepen en de vertaalslag te maken naar de bijdrage aan de economie van onze leden.
Hoe kunnen wij, gemeenten individueel en gezamenlijk, met partners een bijdrage leveren aan het economisch
vestigingsklimaat? Belangrijke factor van dit vestigingsklimaat is ruimtelijke kwaliteit, de mogelijkheid om te
werken, te recreëren en contacten te maken. Water is in Nederland een belangrijke drager van de ruimtelijke
inrichting en de economie. Om die reden heeft VRW zich in 2013, 2014 en 2015 hard gemaakt om als
leadpartner in aanmerking te komen voor dit project, samen met de provincie Zuid-Holland. Veel lopende en
komende activiteiten van VRW passen ook uitstekend onder de vlag van SWARE.
In 2015 heeft VRW zich voor een groot deel bezig gehouden met onderstaande projecten. Ze zijn enerzijds
onder te verdelen in algemene activiteiten, activiteiten voor groepen van leden en werkzaamheden voor leden
individueel. Alle werkzaamheden vallen onder bepaalde categorieën, die weer corresponderen met en gebruik
kunnen maken van de op te richten werkgroepen. Werkgroepen worden ingericht na 21 september 2016, de
startconferentie. Omdat de activiteiten worden verricht door een zeer kleine groep mensen, is geen
specificatie gemaakt naar uren noch kostentoedeling. Veel werkzaamheden worden gezien het budget verricht
in eigen tijd.

Overzicht projecten en activiteiten

I.

Voor vereniging totaal

Aanvraag Europees project, inclusies alle
voorbereidingen, bezoeken afleggen en
ontvangen, contacten met EU, Rijk, partners
Ontvangst EU partners in Interreg Europe
project
Input in coalitie-akkoorden
Regiobijeenkomsten / werkgroepen
voorbereiden en houden i.s.m. leden,
potentiele leden, waterschappen, gebruikers
en PZH
Bestuurlijke Conferentie januari 2015
Organiseren vergaderingen (ALV’s,
bestuursoverleggen)
Opstellen financieel jaarverslag en
jaarverantwoording
Bijhouden website
Opstellen en versturen nieuwsbrieven
Tweets
Opstellen stage-projecten
Administratie
Facturatie, herinneringen en incasso

Werk
Europa
X

Groep
Erfgoed en
economie
X

type
Ledenzorg
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
x
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Ontvangst Bosnische delegatie i.s.m. Unie
van Waterschappen
Houden van prestentaties over VRW
Overleggen PZH
Overleg strategische partners, zoals
provincie, Groene Hart, Waterrecreatie
Nederland, Unie van Waterschappen
Aanvragen Rijksbijdrage EU project

II.

Voor groepen van leden

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

Werk Europa

Lobby brug over de Gaag: notities opstellen,
bellen, bezoeken, presentatie
Landschapstafel, bijeenkomsten bezoeken
waar beleidsbeïnvloeders en beslissers
komen, afspraken maken, brieven opstellen
Opening verhoogde Oosterleese brug in De
Lier, gemeente Westland
Bijwonen diverse bijeenkomsten, waarbij we
belangen van onze leden hebben verdedigd
trekvaarten), input in plannen van andere
overheden
Lobby open houden brug A44 over Oude Rijn
Studie Erasmuszone en verbinding Den Haag
– Rijswijk - Westland
Beleidsbeïnvloeding

III.

Voor leden individueel

Vaarkom in Monster als verbinding kust - land
Bezoeken leden en potentiele leden
Bijwonen bijeenkomsten, in- en externe
vertegenwoordiging VRW, onderhouden
contacten
Onderzoek Blauwe Verbinding Rotterdam ism
Hogeschool Rotterdam
Houden presentaties over VRW (Rotaryclubs,
Unie van Waterschappen, gemeenten, etc.)
Input geven in beleidsnotities en
coalitieakkoorden, beleidsbeïnvloeding
Leiden van workshops, informatie-avonden
Inspreken
Beantwoorden vragen
Facturatie, herinneringen en incasso

Werk Europa

X

groep Erfgoed en
economie
X

X

type
Ledenzorg
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

groep Erfgoed en
economie
X
X

type
Ledenzorg
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
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Toelichting bij een aantal projecten en activiteiten:
SWARE
Vereniging Regio Water heeft voor een bedrag van ca € 1,5 miljoen subsidie aangevraagd bij de Europese Unie.
Hiermee kan het duurzame gebruik van natuurlijk en cultuur historisch erfgoed op en nabij vaarwegen worden
bevorderd. Begin 2016 is de definitieve beslissing gekomen en de aanvraag van VRW is met een ombuiging
goedgekeurd! Daardoor kan het project in 2016 van start en het loopt door tot 2020. De provincie Zuid-Holland
is partner van VRW, naast Ierland, Italië, Letland en Slowakije/Hongarije4. Het bedrag moet over deze partijen
worden verdeeld, waarvan iedereen 15% zelf moet bijdragen.
Direct na de start van het project SWARE , wordt bij de leden langsgegaan om onder meer te inventariseren
welke lokale en regionale cultuur- en natuurhistorische elementen rond binnenlandse vaarwegen ingebracht
zouden kunnen worden. Ook wordt gekeken hoe deze kansen in de coalitieakkoorden staan beschreven, hoe
zaken lopen, hoe het georganiseerd wordt, met welke in- en externe betrokkenen, hoe en met wie wordt
samengewerkt, wat de voor- en nadelen zijn van samenwerking, etc. Kortom: de governance.
Wanneer verschillende gemeenten samenwerken, kunnen zaken sneller gereed komen en kan dat tevens de
kans versterken op cofinanciering van andere partijen.
Voor Nederland is dat het gebied waarin de VRW-leden actief zijn (ongeveer de Zuidvleugel) en de Oude Rijn
zone tussen Utrecht en Katwijk. Het streven is dat gemeenten die willen meedoen, aangesloten zijn bij VRW.
Hoofddoelstelling
De aanvraag voor SWARE richt zich op Interreg Europe doelstellingen en financiën. De doelstelling van het
project is integraal management voor het duurzame gebruik van natuurlijk en cultuur historisch erfgoed op en
nabij vaarwegen. Het gaat daarbij enerzijds om bescherming en anderzijds duurzame exploitatie van unieke
natuurlijke kenmerken en culturele ‘troeven’ van de binnenwateren en aangrenzende gebieden. Gedacht kan
worden aan sluizen, historisch waardevolle objecten, bruggen, dijken, vaarwegen zelf, het bestuurlijk systeem
en andere elementen die het gebied voor de bewoners, bezoekers en bedrijven aantrekkelijk maken.
De bedoeling is om afspraken te maken over de manier waarop de doelen bereikt kunnen worden en wat
ieders rol daarin is. Die doelen zijn onder meer de unieke kenmerken van de regio onder de publieke aandacht
brengen zonder dat de balans toerisme-recreatie-bewoners-cultuur en natuur wordt verstoord.
Deze onderwerpen leven ook in andere landen en ‘Europa’ wil dat de regio’s die deelnemen, van elkaar leren.
Alle zes de partners en hun leden (ook die van VRW) willen dat de bewoners, bezoekers en bedrijven de
aantrekkelijkheid van hun regio, hun provincie of hun gemeente waarderen. Unieke culturele en natuurlijke
kenmerken spelen daarbij een belangrijke rol en zullen dan ook in het project voor het voetlicht worden
gebracht, samen met betrokkenen. Uiteraard moet dit leiden tot meer werkgelegenheid en betere energieefficiency in de regio.
Proces
Dit project is voortgekomen uit onder meer European Waterways Foreward en Oude Rijn Romeinse
Waterbaan, een visie op het gebied tussen Katwijk en Utrecht, dat VRW samen met het ministerie van EZ en
Landbouw (DLG) heeft opgesteld en de wens vanuit onder meer het Groene Hart en de inliggende gemeenten
om de visie te realiseren. VRW heeft daartoe in 2013, 2014 en 2015 intensieve inventarisatierondes en plenaire
bijeenkomsten gehouden en gesproken met vele ambtenaren en bestuurders.
Vanaf najaar 2014 heeft VRW actief gezocht naar de juiste partners voor het project die aansloten bij de
thema’s van SWARE. VRW heeft veel stappen ondernomen om SWARE aan de subsidie criteria te laten
voldoen. VRW heeft gespreken gevoerd met onder meer RVO en het gezamenlijk EU technisch secretariaat in

4

Deelnemende partners zijn Vereniging Regio Water- Randstad Waterbaan (leadpartner), provincie ZuidHolland, Slowakije/ Hongarije: Pons Danubii European Grouping for Territorial Cooperation with Limited
Liability (Pons Danubii EGTC), Nitra Regio & Regio Centraal Transdanubie; Ireland: Tipperary County Council
(TCC), Zuid – oostelijk regio; Italia: Metropolitan City of Milan (MCM), Regio Lombardijen; Letland: Vidzeme
Planning Region (VPR), Noordelijke regio.
11

Lille en met de verschillende partners om het project sluitend te krijgen. De volgende stap is de goedkeuring
van SWARE begin 2016.
Overige projecten
Naast SWARE zijn er meerdere langlopende projecten in 2015 afgerond en tot een goed einde gebracht. Een
aantal daarvan staat hieronder kort toegelicht.
Lobby verhoging brug over de Gaag
Een zeer intensief en belangwekkend proces was de lobby voor de verhoging van de brug over De Gaag.
Tijdens een werkbijeenkomst in Maasland werd bij het opstellen van het Meerjaren Uitvoeringsplan Midden
Delfland zeer duidelijk dat de brug over De Gaag de majeure stad-land verbinding gaat belemmeren. Deze brug
ligt bij de kern Den Hoorn en gaat de toe- en afrit vormen naar en van de A4. De zaak kwam in een
stroomversnelling door de uitspraken van burgemeesters Aboutaleb van Rotterdam en Van Aartsen van Den
Haag waarin zij het belang van het groenblauwe gebied onderstreepten voor de hele metropoolregio. Een
verhoogde brug kost 27,5 miljoen euro, de beweegbare lage brug 24. De gemeente Midden-Delfland verzocht
VRW de lobby voor de meerkosten op zich te nemen. Midden Delfland zelf was bereid de meerdere
proceskosten voor haar rekening te nemen. De voordelen van een hoge brug waren evident voor een
ongehinderde doorvaart en doorrit en voor de uitvoering van de visie op het gebied.
In het najaar kwam het bericht ambtelijk door dat de metropoolregio 1,75 miljoen euro op tafel wilde leggen,
onder de voorwaarde dat de andere helft van de meerkosten wordt betaald door andere partijen. Voor de
hand ligt dan de provincie Zuid-Holland. Het gehele traject ging gepaard met: notities opstellen, bellen,
bezoeken, presentatie Landschapstafel, bijeenkomsten bezoeken waar beleidsbeïnvloeders en beslissers
komen, afspraken maken, brieven opstellen, bijeenkomsten organiseren en terugrapportages.
De tijdsdruk was groot, gezien de lopende RO procedures. Een intensieve lobby was de moeite waard, gezien
het belang voor veel gemeenten in het gebied (Delft, Midden Delfland, Westland, Schiedam, Maassluis,
Vlaardingen, Rotterdam en uiteraard ook Rijswijk, Den Haag en verder). Niet alleen voor de eigen bewoners,
ook voor de recreatietoervaart en bezoekers in het gebied.
Oosterleese brug vernieuwd en verhoogd
Het verhogen van de te lage Oosterleese brug aan de Oostbuurtweg in De Lier, gemeente Westland, werd eind
2011 door VRW op verzoek van de leden op de agenda gezet van het programma Hof van Delfland. Alle
betrokken partijen naast VRW zagen op een gegeven moment de noodzaak van het vervroegd vervangen en
verhogen van de brug in en maakten geld vrij om de kosten gezamenlijk bijeen te brengen. Zowel de provincie
als de regio Haaglanden gaven projectsubsidie uit hun Groenprogramma’s, het recreatieschap GZH haalde een
reservering uit het Actieplan Waterrecreatie naar voren, en de gemeente Westland vervroegde het onderhoud
aan de weg en de brug en investeerde zo ook mee. Met het jarenlang doorzetten van VRW en gemeente
Westland zijn in 2014 de werkzaamheden begonnen, en is de nieuwe brug in het voorjaar van 2015 geopend.
Nu zijn het Westland en Midden-Delfland weer op goede wijze verbonden over water en profiteren
watersporters, toervaarders en rondvaarders volop van de toegankelijk geworden routes.
Steiger Hofwijck 2e steiger aan de Vliet
Nadat in 2014 de nieuwe aanlegsteiger in de Vliet bij restaurant Vlietzigt in Rijswijk is gerealiseerd, is er nu een
tweede steiger geplaatst en feestelijk geopend bij de buitenplaats Hofwijck in Voorburg. Ook deze steiger is
‘nette-schoenen-vriendelijk’, (‘witte-pump-proof’). Ook hier heeft VRW geholpen de partijen (gemeente,
provincie, Hoogheemraadschap ende ondernemer) bij elkaar te brengen en de mogelijkheden voor
cofinanciering goed in beeld te brengen.
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Sloepennetwerk Delfland
Eén van de laatste wapenfeiten van de regio Haaglanden was het opleveren van het Sloepennetwerk in de
Metropoolregio Rotterdam – Haaglanden en het groene gebied Midden Delfland – Westland. VRW heeft ook
dit proces gestimuleerd en gefaciliteerd, onder meer door de afstemming met het Hollands Plassengebied
(regio Leiden) te verzorgen en met succes de uniformering van de borden bij GZH te bepleiten. Tevens heeft de
inbreng van VRW er mede toe bijgedragen dat zowel PZH en Haaglanden uit hun Groenfondsen de middelen bij
elkaar hebben gelegd. Via inbreng in het overleg met het Programmabureau Groene Hart is tevens de
afstemming en uniformering van het Sloepennetwerk in het Groene Hart een feit. Ook Noord-Holland gaat zich
hierbij aansluiten. Daarmee ligt hier het grootste sloepennetwerk van Nederland (en van de EU en misschien
wel van de wereld).
Bestuurlijke Conferentie
Een aantal van deze projecten is besproken en gepresenteerd op de wederom drukbezochte Bestuurlijke
Conferentie over de Economische Waarde van Waterrecreatie begin dit jaar. Een belangrijk thema daarbij was
en is het recreatief (mede) gebruik van water en de rol van ondernemers, provincie, gemeenten en
waterschappen bij het Vaarwegbeheer. Actueel ook vanwege de wijziging van de oude Vaarwegverordening die
aanstaande was en de input voor de Verordening Ruimte en Mobiliteit waar dit onderwerp door de provincie in
ondergebracht is. Studenten en sprekers (Elisabeth Ruijgrok, Loek Hermans, Jaap Smit, Jeroen Drabbe en
studenten van Hogeschool Rotterdam) lieten zien dat door samenwerken en volhouden vanuit een visie
concreet de ruimtelijke kwaliteit langs het water verbetert. Samenwerken vereist elkaar successen gunnen en
die gezamenlijk vieren. In Friesland heeft dat gewerkt, evenals in Midden-Delfland.
Vaarwegbeheer
VRW heeft samen met PZH in het najaar vijf regiobijeenkomsten georganiseerd over de invulling van het
Vaarwegbeheer onder de nieuwe verhoudingen tussen Rijk, Provincies, gemeenten en waterschappen. De
aanleiding van deze bijeenkomsten was de herziening van de provinciale Vaarwegverordening uit 1987. Met de
invoering van de nieuwe Waterwet zijn per 2014 de provincies verantwoordelijk geworden voor het aanwijzen
van vaarwegen (functie) en vaarwegbeheerders.
In Zuid-Holland hebben GS besloten het toedelen van de vaarwegen en het aanwijzen van vaarwegbeheerders
te beperken tot het doorgaande routenetwerk voor de recreatievaart. De provincie richt zich daarbij op het
BRTN-netwerk en de provinciale vaarwegen, en is daar zelf de vaarwegbeheerder voor. Voor de overige
vaarwegen worden geen vaarwegbeheerders aangewezen. De provincie Zuid-Holland heeft dit vastgelegd in de
Visie Ruimte en Mobiliteit en de Verordening Ruimte.
In de bijeenkomsten is ingegaan op de wijze waarop gemeenten in samenwerking met waterschappen en de
provincie het beheer van de overige Vaarwegen ter hand kan nemen en hoe zij het behoud van de vaarfunctie
kan borgen in haar bestemmingsplannen en algemene verordeningen.
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Bijlage 1:

Regiobijeenkomst Vaarwegbeheer

In december 2015 zijn vier regionale bijeenkomsten gehouden met VRW leden over de toekomst van het
Vaarwegbeheer.

Gespreksnotitie voor de regiobijeenkomsten Waterwegbeheer
De gespreksnotitie was bedoeld als input vooraf voor de regionale bijeenkomst over Vaarwegbeheer, die
Vereniging Regio Water (VRW) samen met de provincie Zuid-Holland organiseert. Met deze bijeenkomst willen
VRW en PZH bijdragen aan een goede en samenhangende invulling van het vaarwegbeheer door provincie,
gemeenten en waterschappen. Een actueel thema binnen het vaarwegbeheer, nu taken en
verantwoordelijkheden zijn verschoven.
Deze notitie beoogd niet een afgerond en volledig beeld van de situatie en de mogelijkheden te schetsen, maar
dient om de discussie te voeden om uiteindelijk tot een goed eindbeeld over het Vaarwegbeheer en de
taakverdeling te komen.
Aanleiding – decentralisatie vaarwegbeheer
Met de invoering van de nieuwe Waterwet zijn per 2014 de provincies verantwoordelijk geworden voor het
aanwijzen van vaarwegen (functie) en vaarwegbeheerders. In Zuid-Holland hebben GS besloten het toedelen
van de vaarwegen en het aanwijzen van vaarwegbeheerders te beperken tot het doorgaande routenetwerk
voor de recreatievaart. De provincie richt zich daarbij op het BRTN-netwerk, de CEMT en de provinciale
vaarwegen, en is daar zelf de vaarwegbeheerder voor. Voor de overige vaarwegen worden geen
vaarwegbeheerders aangewezen. Gemeenten kunnen besluiten om deze taak op te pakken vanuit hun eigen
taakgebied. Waterschappen kunnen deze taak niet uit zich zelf op zich nemen, alleen als de provincie hen deze
toebedeeld.
De regeling van het provinciale vaarwegbeheer inzake het BRTN wordt binnenkort vastgelegd in een nieuwe
provinciale vaarwegverordening, een uitvoeringsbesluit voor vaarwegprofielen en overeenkomsten met de
waterschappen. Van gemeenten wordt waar nodig voor de overige vaarwegen hetzelfde gevraagd, maar dan
op lokaal niveau, met het Bestemmingsplan als instrument. Minimale inzet is daarbij gericht op het behouden
wat je hebt, verbeteren en versterken mag ook. Vaarwegbeheer handelt over het behoud van de vaarweg als
het gaat om diepte, breedte en doorvaarthoogte. Nautisch beheer handelt over vaarbewegingen, dit
onderwerp valt buiten de context van deze bijeenkomst, al mogen er uiteraard wel opmerkingen overgemaakt
worden.

1. Waterwet
Bij het opstellen van de Waterwet beoogt het rijk om de legio wetten die er bestonden samen te voegen tot
één alomvattend juridisch instrumentarium. Hierin is de overheidszorg voor de watersystemen in Nederland
wat betreft de veiligheidsopgave en het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer zoals het vaststellen van de
maatschappelijke functies van water, in één wet geregeld. De Waterwet biedt daarmee de juridische
verankering van een ontwikkeling waar integraal waterbeheer, zoals die zich de afgelopen jaren heeft
voorgedaan. Dit beperkt het aantal overheden in het taakveld wat leidt tot meer doelmatigheid.
2. Taak van de provincie
De Waterwet geeft de provincies de taak om aan wateren de functie van vaarweg toe te kennen en
vaarwegbeheerders aan te wijzen. De provincie kan deze beheerders aanwijzen bij verordening. Voorheen was
dit nog niet zo.
PZH heeft besloten de Vaarwegverordening uit 1987 te herzien en de regels voor wat betreft een aantal
regionale recreatieve vaarwegen op te nemen in de Verordening Ruimte en Mobiliteit, waarin de lijn uit de
(oude) Vaarwegverordening wordt gevolgd. Dat betekent dat de provincie heeft gekozen om de bescherming
van het Vaarwegbeheer (voor deze specifieke wateren) nu te bieden vanuit de ruimtelijke ordening.
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De ongeveer 150 vaarwegen die voorheen onder de provinciale Vaarwegverordening vielen, zijn in de
Verordening Ruimte (2014) opgesplitst. De circa 30 BRTN- en provinciale vaarwegen en het beheer daarvan
zullen onder de provinciale taken blijven vallen. Deze zijn alsnog in een nieuwe Vaarwegenverordening
opgenomen. Voor de overige vaarwegen wijst de provincie geen beheerder aan. Gemeenten kunnen zelf
besluiten om deze taak op te pakken, vanuit hun eigen taakgebieden.
De provinciale Verordening Ruimte 2014 stelt kaders voor de vaarwegen buiten het BRTN. De provincie geeft
hierbij de gemeenten de kaders mee om de bevaarbaarheid van het netwerk:
-

Ruimtelijk te (waar) borgen;
Geen afbraak te doen omtrent de recreatieve bevaarbaarheid (behouden);
De mogelijkheid tot het versterken van de recreatieve vaarfuncties (versterken).

Aangezien de Vaarwegverordening wordt herzien en voor veel vaarwegen vervalt, is er nu geen juridisch
instrumentarium meer op basis van de Waterwet om het vaarwegenbeheer op lokaal niveau te regelen.
Gemeenten kunnen wel gebruik maken van hun bestemmingsplannen en eventueel hun APV. Gelet op de
verschillende functies van watergangen is het van belang dat de gemeenten daarbij tijdig goede afstemming
zoeken met de waterschappen.
3. Gemeenten en Vaarwegbeheer
Het is aan de gemeenten om –indien zij iets willen regelen- in een ruimtelijke verordening (lees: in de
bestemmingsplannen) vaarwegen en hun functies op te nemen. In het Bestemmingsplan kunnen gemeente in
elk geval de huidige functies van de vaarwegen opnemen en vastleggen. Ook de doorvaarthoogten (en
daarmee dus de gewenste brughoogten) kunnen zo geborgd worden. Als dit in overleg met het waterschap
gebeurt, kan zij in haar Keur naar deze verordeningen verwijzen. Dat helpt om vergunningaanvragen bij de
waterschappen -voor (nieuwe) bruggen en andere watergang belemmerende kunstwerken- makkelijker te
kunnen toetsen, zodat deze het huidige recreatieve vaarwegenetwerk niet zullen belemmeren. Het waterschap
kan zelf ook rekening houden met het behouden van het huidige vaarnetwerk, ook als gemeenten zelf niets
regelen.
Lokale of regionale waterrecreatieplannen
Door een regionaal waterrecreatieplan of visie op te stellen kunnen meerdere ambities en doelen, die bij
gemeenten (en evt. waterschappen) aanwezig zijn, worden benoemd, gewaarborgd en verwezenlijkt. Wanneer
vaarwegennetwerken intergemeentelijk en regionaal verbonden worden is het van belang dat gemeenten hun
beleid op elkaar afstemmen. Dit biedt de waterrecreanten de mogelijkheid om gemeentelijke wateren in te
trekken. Door een goede ontsluiting is het mogelijk om de economische en cultuur-historische waarde(n) te
vergroten en beter te belichten. De regels uit het bestemmingsplan hebben dan als doel om deze visie te
ondersteunen en te waarborgen.
Ook kan de gemeente in haar bestemmingsplan verwijzen naar de provinciale visie op waterrecreatie uit het
provinciale waterrecreatieplan. Dit plan uit de oude verordening verliest weliswaar haar juridische status, maar
kan nog steeds als beleidskader worden gebruikt.
4. Waterschappen en vergunningverlening
Het opnemen van ruimtelijke bepalingen in het bestemmingsplan biedt gemeenten de mogelijkheid om in het
kader van een omgevingsvergunning het vaarbelang te beoordelen, en al dan niet op basis daarvan de
vergunning te weigeren. Het Waterschap kan in haar Keur verwijzen naar deze gemeentelijke bepalingen en
daar bij vergunningaanvragen rekening mee houden. Vandaar dat overleg en afstemming tussen beide partijen
in deze zo wenselijk en nuttig is. De waterfuncties, bodemprofielen en doorvaarthoogten van de watergangen
worden veelal opgenomen in de Keur.
Hoe het Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard het vaarwegbeheer in haar gebied, voor de wateren
waarvoor het als vaarwegbeheerder is aangewezen door de provincie, in gaat vullen wordt in deze bijeenkomst
uiteraard aangegeven door het Hoogheemraadschap HHSK zelf. Daarnaast gaat zij in op het systeembeheer van
de overige waterwegen en de mogelijkheden tot samenwerking met de (andere) overheden om de vaarfunctie
op peil te houden bij bv baggerwerkzaamheden.
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5. Samenwerken
Juridisch gezien wordt er onderscheidt gemaakt tussen passief en actief beheer. Dit zal tijdens de bijeenkomst
worden toegelicht. Deze verdeling en de bijbehorende verantwoordelijkheden zullen eveneens van toepassing
zijn op het recreatieve vaarwegenbeheer. De Waterwet gaat er van uit dat de betrokken overheden hun inzet
op elkaar af te stemmen en zodoende de samenhang in het waterbeheer te realiseren. Deze ‘opdracht’ staat in
de artikelen 3.7 en 3.8 van de Waterwet.
Het in stand houden en verder ontwikkelen van het recreatieve vaarnetwerk kan alleen maar als afstemming
wordt gezocht met verschillende partijen die gebruik maken van het water. In een watergang vindt immers
meer plaats dan alleen vaarverkeer; er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd, vispaaiplaatsen
ontwikkeld, het wordt gebruikt om het waterpeil te regelen, de oevers worden gebruikt om het achterliggende
land te beschermen, het is van belang dat het water schoon is, etc. Afstemming moet ook gezocht worden
omdat de verantwoordelijkheid voor een veilig en plezierige vaarrecreatie een gedeeld belang is; het
waterschap is immers de nautische toezichthouder. In overleg met gemeenten bepaalt het waterschap op
welke wateren gemotoriseerd gevaren kan worden. Samenwerken zorgt ervoor dat we een heldere en
duidelijke boodschap richting de vaarrecreant kunnen brengen.
6. Nautisch beheer
Het nautisch beheer valt onder de Scheepvaartverkeerswet en is geen onderdeel van de Waterwet. Het
nautisch beheer gaat over vaarbewegingen en omvat de regels en de bijbehorende bevoegdheid om
verkeerstekens en dergelijke op het water te plaatsen. De provincie Zuid-Holland heeft het waterschap en een
aantal gemeenten aangewezen als nautisch beheerder.
Dit onderwerp valt buiten het gespreksonderwerp van deze bijeenkomst(en), al zal er wel enige aandacht
geschonken kunnen worden aan noties hierover voor de toekomst.

Tot slot
Belangrijk onderdeel van deze bijeenkomst is de notie dat er van gemeenten (in overleg met de
waterschappen) een rol verwacht wordt met betrekking tot het vaarwegbeheer voor de overige vaarwegen.
Doel is deze taken helder te krijgen, onderlinge afstemming te bevorderen, en regels mogelijk te maken ter
bescherming van de vaarfuncties.
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Bijlage 2:

Bestuurlijke Conferentie 2015

Bestuurlijke Conferentie VRW “De Economische Waarde van Waterrecreatie”
29 januari 2015, gehouden bij de provincie Zuid-Holland
Het economische belang van waterrecreatie voor gemeenten en regio’s is veel groter dan men denkt. Dat bleek
donderdag 29 januari 2015 op het Congres van de Vereniging Regio Water (VRW) bij de provincie Zuid Holland.
Loek Hermans, voormalig voorzitter van het MKB, gaf als voorbeeld hoe het meerjarenplan Fryslân Waterland
de inzakkende economie daar een flinke boost heeft gegeven. Kern van het succes is een langere termijn visie
en regionale samenwerking, waarbij de deelnemers elkaar ook wat gunnen. En het proces is gebaat bij een
goede regisseur die de spelers beter laat samen spelen. Dat vergt een betrouwbare overheid die continuïteit
garandeert en zo nodig bijstuurt. Anders heeft het voor ondernemers geen zin om te investeren in
voorzieningen voor waterrecreatie. Omdat de kosten en de baten meestal niet in één hand zitten helpt het als
er cofinanciering en dekking komt uit andere bronnen, zodat er een vorm van herverdeling of verevening plaats
vindt.
Elisabeth Ruijgrok van bureau Witteveen & Bos onderbouwde deze stelling in haar toelichting over de
maatschappelijke kosten en baten van investeringen langs doorgaand vaarwater. Weliswaar zijn deze niet over
dezelfde partijen verdeeld, maar vele kleine baten samen wegen wel op tegen de kosten. De baten zijn het
hoogst bij kleine ingrepen voor kleine problemen. Veel kleine ingrepen in een keten zorgen samen voor een
beter netwerk, gelijk aan de theorie van de ‘aquapunctuur’, die voor een goede doorstroming van het hele
systeem zorgt. En ook de kwaliteit van de leefomgeving gaat erdoor omhoog. Koester het kleine geluk, was de
kernboodschap van haar verhaal.
De provincie Zuid-Holland is samen met Friesland en Zeeland de provincie met het meeste binnenwater en
daarom bij uitstek geschikt voor het promoten vaarrecreatie en toerisme, stelde Commissaris van de Koning
Jaap Smit. Dat is voor hem als watersportliefhebber een extra reden om voorwaardenscheppend beleid en
ondersteuning te bieden aan partijen die zich sterk inzetten om deze economische tak verder te ontwikkelen.
Een mooi neveneffect is dat het vestigingsklimaat voor mens en bedrijf hierdoor ook sterk verbetert. En dat
komt de economie weer ten goede. Zo komen de baten via een omweg toch weer terug bij de kostendragers.
Belangrijk is wel dat de verschillende partijen als gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen samenwerken, bij
voorkeur door zich aan te sluiten bij de Vereniging Regio Water, de gastheer van dit Congres.
Jeroen Drabbe van Abellife liet aan de hand van concrete projecten uit de gastvrijheidseconomie zien hoe
activiteiten op en langs het water elkaar kunnen versterken. Daarvoor ontwikkelt hij app’s die te downloaden
zijn met informatie over routes voor sloepen, natuurwaarden, cultureel historische wetenswaardigheden van
het gebied, en horecagelegenheden waar men kan aanleggen en zo. Voorbeelden hiervan zijn ‘De Blauwe
Verbinding’ die de route en bezienswaardigheden in beeld brengt bij Rotterdam Zuid, Barendrecht en het
Buijtenland van Rhoon; en ‘Smakelijke routes in de Hof van Delfland’, die langs historische kassen leidt.
Een aantal studenten van de Hogeschool Rotterdam presenteerden via korte pitches interessante
mogelijkheden voor gemeenten om bijvoorbeeld sluizen te herstellen, verbindingen te verbeteren, en nieuwe
recreatieplassen in woongebieden te ontsluiten. Een nieuw kanaal dwars door Goeree Overflakkee om het
Haringvliet en het Grevelingenmeer beter met elkaar te verbinden levert voldoende baten op om de kosten
ervan te dekken. Dat geldt ook voor de ontsluiting van de nieuwe Woerdense woonwijk Cattenbroek met een
overtoom (boat-conveyor) naar de Oude Rijn. Herstel van de oude schutsluizen in Alblasserdam maakt de
vaarroutes weer toegankelijk en ontsluit daardoor het achterland over water.
Investeren in projecten en voorzieningen langs en op het water dragen niet alleen bij aan het verbinden van
stad, land en natuur en het ontsluiten van het cultureel historisch erfgoed, maar stimuleert ook de lokale en
regionale economie. Watergebonden economie levert een bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit en een beter
vestigingsklimaat, daarnaast biedt het kansen voor allerlei (kleinschalige) bedrijvigheid en ondernemingen.
Daarom is het congres van VRW de kans voor ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen om samen
ideeën en kaartjes uit te wisselen over dit thema.
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De inleidingen van bestuurders, ondernemers en wetenschappers en de projecten die door de studenten zijn
gepresenteerd, werden met groot enthousiasme ontvangen. In de zaal vonden levendige discussies plaats
tussen bestuurders, studenten, wetenschappers, ondernemers, waterrecreanten en andere geïnteresseerden.
Dit toont het belang aan van samenwerken met o.a. onderwijsinstellingen voor kennis- ontwikkeling en kennis
uitwisseling. Een aantal van deze projecten, sommige met steun van de provincie Zuid-Holland, wordt nu
verder uitgewerkt samen met betrokken gemeenten, bewoners, bedrijven en gebruikers.
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Bijlage 3:

De vereniging in het kort

Vereniging Regio Water is ontstaan in 2005 vanuit burgerinitiatief. Inwoners van een aantal gemeenten langs
het doorgaand vaarwater met een visie en samenwerkingsgezindheid sloten de handen ineen; zij vonden dat
het doorgaand vaarwater en de omliggende omgeving veel beter benut kunnen worden om kwaliteit toe te
voegen aan de leefomgeving voor de bewoners. Daarnaast trekt een plezierig gebied bezoekers en bewoners
van en rondom het water, die naar musea willen, inkopen doen of iets gebruiken in de horeca. Tot slot komt
een aantrekkelijk waterfront en aangrenzend gebied de leefbaarheid (en de OG-waarde) in de gemeente ten
goede.
Deze initiatiefnemers kregen de leden van hun gemeenteraden, colleges en hoogheemraden enthousiast; als
een gebied aantrekkelijk wordt voor bewoners en bezoekers, heeft iedereen er baat bij. De regio als geheel, de
individuele gemeenten, de bewoners, bezoekers, bedrijven, iedereen. Zij wilden: “De vaarroute optimaliseren
voor toeristisch-recreatieve doeleinden, de centra van de cultuurhistorische steden en dorpen evenals de
tussenliggende groengebieden beter bereikbaar maken via de vaarverbindingen en een koppeling leggen met
de recreatieve en reguliere infrastructuur. Daarnaast dient de nautische veiligheid gewaarborgd te zijn en
maatregelen getroffen te worden met betrekking tot waterkwantiteit en waterkwaliteit. Dat betekent onder
meer de aanleg van hooggekwalificeerde aanmeerplaatsen met de bijbehorende voorzieningen. Belangrijk
aandachtspunt is tevens de afstemming van het commerciële transport van goederen met het toeristischrecreatieve verkeer.”
Wanneer mensen een plek uitkiezen om te wonen, te werken en hun vrije tijd door te brengen, betekent het
dat de verschillende partijen, groot en klein, overheid en ondernemers, bezoekers en bewoners, in staat waren
en zijn samen te werken aan duurzame kwaliteit. Op 15 september 2006 presenteerden de initiatiefnemers aan
de deelnemers daarom een Intentieverklaring. Daarin spraken zij af zich gezamenlijk in te zetten voor een
nadere samenwerking tussen de overheden, bedrijfsleven, instellingen en andere relevante partijen. Er werd
gestart met een strategie Waterrecreatie voor de regio en ieder zou een bijdrage leveren aan het realiseren
van een adequate infrastructuur voor de recreatievaarders. Verbeteren van de waterinfrastructuur vergroot in
feite het gebied dat over water bereikbaar is.
Schematisch weergegeven ziet dit er als volgt uit:
Doel
1.

2.

3.
4.
5.

Het optimaal benutten van het economisch potentieel van doorgaand vaarwater en de direct daarop
aangesloten wateren, in relatie tot het toeristisch-recreatief gebruik in de ruimste zin des woords en
het daarbij opheffen van bestaande belemmeringen, met speciale aandacht voor de wisselwerking
tussen water, stad en land;
Het leveren van een bijdrage aan het realiseren van een adequate infrastructuur en het beheer ervan
teneinde het toeristisch-recreatief gebruik van de waterwegen en aanliggende gebieden te
optimaliseren;
Het ontwikkelen van een gezamenlijk promotie- en marketingbeleid voor watertoerisme en -recreatie
met het accent op de wisselwerking tussen water – stad – land;
Het vormen van een kennisnetwerk tussen de leden en personen die tot hun organisaties behoren,
teneinde optimaal en voortdurend van elkaars kennis en ervaring te kunnen profiteren.
Het bewerkstelligen van samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, instellingen en andere
relevante partijen om dit te realiseren en dit regionale samenwerkingsverband uit te bouwen tot een
doelgerichte netwerkorganisatie.

Op 14 mei 2008 vertegenwoordigden verschillende bestuurders van gemeenten en een van de initiatiefnemers
de deelnemers aan de vereniging en passeerde de oprichtingsakte bij de notaris, formeel onder de naam
Vereniging Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land. De verkorte naam luidt: Vereniging Regio
Water en in de loop van de tijd zijn de activiteiten onder de naam Randstad Waterbaan gaan vallen.
Aanvankelijk hield de vereniging kantoor in de noodgebouwen aan het Crommelinplein te Delft. In 2010 is de
19

vereniging verhuisd van Delft naar Den Haag en heeft onderdak gekregen bij de Unie van Waterschappen aan
de Koningskade 40. Nadat het (voormalige) ministerie van VROM met VRW een alliantie is aangegaan in het
kader van Randstad Urgent/ Randstad 2040, heeft VRW haar scope voor het bevorderen van waterrecreatie en
kwalitatieve gebiedsontwikkeling langs het water uitgebreid tot de gehele Randstad. Het gaat immers om
doelen die allen aangaan over een middellange en langere termijn. Water houdt zich niet aan
gemeentegrenzen en wandelaars, joggers, fietsers, kanoërs en andere waterrecreanten stoppen evenmin hun
tochtje bij het bord ‘einde bebouwde kom’.
Het succes van de samenwerking wordt groter naarmate er meer bestemmingen bij betrokken worden. Het is
hierbij noodzakelijk om toereikende aanmeerfaciliteiten te realiseren en vanaf het water toegankelijke
voorzieningen te ontwikkelen en te markeren langs die vaarwegen. Dit moet in synergie worden gebracht met
onder andere de recreatieve mogelijkheden in de historische dorpen en steden en in de verscheidene
aangrenzende recreatiegebieden. Ook moet er een samenhang zijn met andere vervoersbehoeften en voorzieningen, waaronder wandel- en fietspaden en parkeerplaatsen. Daarbij behoort evenzeer het normale
economische en sociale verkeer langs, op en over het water. De economische belangen gepaard gaande met
toerisme en recreatie zijn evident.
Aanleg, onderhoud en beheer van de vaarwegen vormen samen uiteraard een belangrijke factor, waaronder
begrepen oeveronderhoud en baggerregime. Bij het realiseren en het vervangen van bruggen dient rekening
gehouden te worden met voldoende doorvaarthoogte. Brugopeningstijden behoren op elkaar en op het
kruisende wegverkeer te worden afgestemd. Dit kan met innovatieve methoden en technieken (GPS), in
samenwerking met kennisinstituten.
Speciale aandacht bij dit alles is vereist voor de ruimtelijke inrichting en kwaliteitsborging van de waterfronten
en het gebied erachter langs de verbindende vaarwegen. Dit kan in relatie worden gebracht met de
structuurvisies van de provincies, gemeenten en bestemmingsplannen.
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Bijlage 4:

Missie, doelstelling en strategie

Missie

Doelstelling

Strategie

VRW zet zich in voor de regio en
het haar leden en doet dit vanuit
de volgende gedachten:

VRW heeft zich het afgelopen jaar
inzet voor het bevorderen van
waterrecreatie en
recreatietoervaart om zo de lokale
economie en het toerisme in de
provincie Zuid-Holland te
stimuleren. Bij het versterken
recreatie, toervaart en de
ruimtelijke kwaliteit is de
verbinding gezocht tussen stad en
land. Daarnaast is het afgelopen
jaar ingezet om cultureel erfgoed
via water toegankelijker te maken.

Om de doelstelling te realiseren
heeft VRW ingezet op:

•
•
•
•
•
•
•

•

Ruimtelijke kwaliteit in de
regio stimuleren
Cultuur historisch erfgoed
ontsluiten via water
Platform voor
kennisuitwisseling
Uitvoering van projecten
stimuleren
Concurrentiekracht van de
regio stimuleren
Watergebonden
recreatieve economie
versterken
Samenhang creëren
tussen stedelijke en
landschappelijke
netwerken
Draagvlak tussen
deelnemende partijen aan
projecten stimuleren











Samenwerking met
partijen
Ontwikkelingen op de
agenda zien te krijgen
en houden
Lobbytraject uitvoeren
voor leden en behalen
doelstelling
Libero functie binnen
het speelveld
Kennis uitwisselen
tussen partijen en
bestuurslagen
Projecten in gang zetten
voor leden

Trekschuit langs de Vliet bij Leidschendam
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