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1.

Voorwoord

Water stroomt over grenzen
Samenwerking met ambitie heeft in 2016 hoog op de agenda van Vereniging Regio Water gestaan. Steeds meer
mensen maken gebruik van het water. Ze wonen aan het water, varen, roeien, zeilen op en fietsen en
(hard)lopen langs het water. Niet alleen de oudere generaties besteden tijd (en geld) op en langs het water,
ook bij de jeugd en middengroepen blijft dit ongekend populair.
De groei van het gebruik van vaarwater en haar omgeving draagt bij aan sterkere beleving van het
watersysteem (awareness). Het versterken van de belevingswaarde vanvaarwater vraagt samenwerking tussen
alle betrokkenen. Zij kunnen hun doel alleen bereiken als zij over grenzen heen kijken en daarnaar handelen.
Vanuit het eigen perspectief en voor de totale regio waarvan zij deel uitmaken.
Niet voor niets heeft VRW de leiding gekregen in het Europese project SWARE 1, waar vraagstukken zoals
bestuur en samenwerking van watergebonden natuur- en cultuurhistorie op de agenda staan. Alle
deelnemende landen werken aan dezelfde uitdagingen rondom het water. Wij veronderstellen dat Nederland
al heel ver is op het gebied van samenwerking; andere landen kunnen daar ook veel praktische oplossingen
voor hebben. Buiten de Nederlandse grenzen blijken vergelijkbare problemen en kansen te bestaan. Het
opkomende populisme bijvoorbeeld wordt in de metropoolregio Milaan gezien als een obstakel om een
langetermijnvisie op te stellen. In de grensregio Hongarije-Slowakije langs de Donau wordt eens te meer
duidelijk dat waterwegen aan gemeente- noch landsgrenzen waarde hechten. En: hoe ga je om met de
‘waarheden’ op social media? Gemeenten, provincies, waterschappen, ondernemers en andere organisaties
hebben elkaar op dit onderwerp daarom hard nodig.
Ook de deelname van VRW aan de Erfgoedtafel over de Trekvaarten samen met de provincie en andere
stakeholders past uitstekend binnen dit thema. Niet alleen zet de Vereniging in op (inter-)lokale ambities, maar
werken we ook, op bestuurlijk en ambtelijk hoog niveau, ambitieus samen met andere overheden. De provincie
Zuid-Holland is daarin een belangrijke partner om de verbindende waarde, de samenwerking met ambitie vorm
en inhoud te geven.
De inhoudelijke aftrap van SWARE tijdens de openingsconferentie op 21 september 2016 in Den Haag
markeerde het officiële begin van samenwerking tussen zes Europese regio’s2 en betrokkenen. Het succesvol
binnenhalen van de Europese subsidie betekent dat de Vereniging naast haar gewone activiteiten ook
deelactiviteiten kan verrichten voor leden. De grote kans voor leden is dat geleerd kan worden van
verschillende Europese regio’s met dezelfde uitdagingen en interessante contacten kunnen worden gelegd. En
het helpt ook om zichtbaar te maken van wat hier in onze regio goed gaat en wat beter kan.
VRW stelt zich niet alleen ten doel een waternetwerk te zijn, maar ook om het waternetwerk in beeld te
brengen en te verstevigen, en daarmee de gebruikswaarde en het leef- en vestigingsklimaat van de regio. De
waterwegen dienen als routes tussen al het groen en de stedelijke knooppunten. Gemeentelijke, lokale
ingrepen in het vaarwegennetwerk hebben vaak intergemeentelijke consequenties. 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 kan het best door ons allen in verenigingsverband
gedaan worden. De waarde voor individuele leden én groepen van leden en hun bewoners zal bovendien
stijgen wanneer meer gemeenten en andere partijen samenwerken binnen een sterk verenigingsverband.
Arnoud Rodenburg,
Voorzitter Vereniging Regio Water

1

Sustainable heritage management of WAterway REgions.
Vereniging Regio Water (NL), Metropoolregio Milaan (It), Pons Danuby (Hongarije/Slowakije), Vidzeme (Letland),
Tipperary County Council (Ir), Provincie Zuid-Holland (NL)
2
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2.

Overzicht projecten en activiteiten 2016

I. Voor Vereniging totaal
Functie als trekker van thema
“water” in landschapstafel Hof
van Delfland gekregen
Lobby spoorwegbrug DelftRijswijk
Input bij projecten en keuzes
trekvaarten
Presentaties ter bevordering
van de doelen van de
Vereniging
Voorbereiden offerte
tracétoets Rondje Rijn-IJssel
Overleggen met BodengravenReeuwijk i.v.m. Rondje Rijn
IJssel
Uitwerking projectopzetten
2017
Uitwerking studentenprojecten
2017
Organiseren vergaderingen
(ALV en bestuurlijke
overleggen)
Overleggen met Provincie ZuidHolland
Overleggen met overige
strategische partners
Functie als lead-partner in
Europese project SWARE
Bestuurlijke Kick-off SWARE
Organisatie
openingsconferentie SWARE
Ontvangst Europese partners
in Europese project SWARE
Voorbereiding Bijeenkomst
Steering Group SWARE
Voorbereiding en organisatie
Thematic Working Group
SWARE
Opstellen state-of-the-art regio
Zuid-Holland i.s.m. PZH
Opstellen Partner en Joint
Level Progress Report SWARE
Organisatie en voorbereiding
Institutionele Bestuurlijke
Denktank (IBD) SWARE
Opstellen financieel jaarverslag
en jaarverantwoording
Opstellen van stageprojecten
Aanvraag realiseren van ANBIcultuur status

Thema
Bestuur

Erfgoed en Economie

Ledenzorg

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Europa

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

4

Vormgeving en opstellen
maandelijkse nieuwsbrief 2017
Bijhouden website
Bouwen van (concept)
overzichtelijke en
gebruiksvriendelijkere website
Aanwezigheid op social-media
Administratie
P&O administratie

II. Voor groepen van leden

x

x

x
x
x
Thema
Europa

Follow-up Verbinding Strijp
Afwikkeling Brug over de Gaag
Beleidsbeïnvloeding
Onderzoeksproject strategisch
baggeren
Onderzoeksproject
Kansenkaart
Zuidvleugel/Midden-Delfland
Bijwonen van diverse
bijeenkomsten, waarbij we
belangen van onze leden
hebben verdedigd
Deelname aan de Erfgoedtafel
Trekvaarten ter stimulering
cultuur-historische projecten
op en langs het water.
Project verbinding Den HaagWestland

III. Voor leden individueel
Onderzoeksproject Maalkom
Monster
Onderzoeksproject Verbinding
Zoetermeer-Rotte
Onderzoeksproject Brug over
de Gaag
Onderzoeksproject Blauwe
verbinding
Bijwonen bijeenkomsten, inen externe
vertegenwoordiging VRW,
onderhouden contacten
Inspreken
Beantwoorden van vragen
Facturatie, herinneringen en
incasso

x
x

Thema
Europa

Erfgoed en Economie

Ledenzorg

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Erfgoed en Economie

Ledenzorg

x

x

x

x

x

x

x

x

Bestuur

Bestuur

x

x
x
x
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3.

Bestuur en leden

3.1
Indeling en mutaties bestuur
Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen en bepaalt zelf het aantal overige bestuursleden.
Ten minste de helft van de bestuursleden is wethouder van een openbaar lichaam of vertegenwoordiger van
een hoogheemraadschap (waterschap). Het bestuur stelt een Verenigingsbureau in dat de werkzaamheden van
de Vereniging uitvoert of doet uitvoeren, onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
In 2016 vormden Arnoud Rodenburg (voorzitter), Hans Pluckel (penningmeester), Ko Droogers (extern
adviseur), Peter Ouwendijk (bestuurder) en Robin Paalvast (bestuurder) het bestuur van de Vereniging. Tijdens
de algemene ledenvergadering van 31 augustus 2016, zijn de twee laatstgenoemden benoemd tot leden van
het bestuur en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Arnoud Rodenburg (voorzitter),
Manita Koop (directeur), Hans
Pluckel (penningmeester), Ko
Droogers (adviseur van het bestuur),
Robin Paalvast (bestuurder), Peter
Ouwendijk (bestuurder) tijdens
Dagelijks Bestuur 16 maart 2017,
Den Haag.

3.2
Ledenbestand en ledenmutaties
In 2016 had de Vereniging Regio Water acht gemeentelijke leden en de Unie van Waterschappen. Tevens geldt
de provincie Zuid-Holland als ondersteunende ‘buitenboordmotor’. Daarnaast is de ANWB adviserend lid en
wordt er samengewerkt danwel kennis uitgewisseld met onder meer ingenieursbureaus, de Landschapstafel,
het Programmabureau Groene Hart, de Metropoolregio Rotterdam-Haaglanden, Waterrecreatie Nederland,
waterschappen, de Hogeschool Rotterdam, ANWB, Vereniging Deltametropool, MRDH, Provincie Zuid-Holland,
Noord-Holland, Vereniging van Binnenhavens en andere organisaties. Uiteraard werkt VRW nauw samen met
de partners in SWARE.
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Gemeenten

Overig
Partnerschap

Den Haag
Maassluis
Midden-Delfland
Rotterdam
Schiedam
Vlaardingen
Westland
Zoetermeer
Unie van Waterschappen
Provincie Zuid-Holland
Pons Danubii EGTC
Vidzeme Planning Region
Tipperary County Council
Metropoolregio Milaan

Er zijn in 2016 partnerschappen aangegaan met vier verschillende Europese regio’s en de provincie ZuidHolland.
De gemeente Schiedam heeft aangegeven per 1 januari 2017 het lidmaatschap op te zeggen. Schiedam is wel
actief in de Institutionele Bestuurlijke Denktank. We gaan ervan uit dat Schiedam weer terugkomt.
Het bestuur en directie zien dat bij sommige gemeenten het lidmaatschap aan landschaps- en erfgoedtafels
vaak wordt gezien als vervanging van het lidmaatschap van de Vereniging. Dit met name omdat daar
provinciaal subsidiegeld te verdelen valt.
De nieuwe positie van Vereniging Regio Water biedt kansen om het lidmaatschap te vernieuwen en
aantrekkelijker te maken. De directie gaat in 2017 het contact met zowel leden als potentiële leden
verstevigen.
Daarbij komt dat de leden hun goedkeuring hebben gegeven tot het aangaan van het EU-project, waarbij
sprake is van 15% cofinanciering. Dit is in principe een meerjarig commitment van leden. Toetreden betekent
delen in de opgebouwde kennis en ervaring en de lobby; uittreden in wezen een vorm van breken van
afspraken.

7

4.

Algemene zaken

4.1
Uitgangspunten
Vereniging Regio Water zet zich in voor projecten die in het belang zijn van de leden en van de leden
gezamenlijk, met name projecten die bijdragen aan het bevorderen van de watergebonden recreatieve
economie op en langs het water. Projecten die (onder meer) de lokale en regionale economie ondersteunen,
stad en land verbinden, watergebonden cultureel historisch erfgoed ontsluiten, ruimtelijke kwaliteit
versterken, toerisme bevorderen en het vestigingsklimaat versterken. Wanneer mensen hun vrije tijd hier
besteden, betekent het dat we met elkaar de ruimtelijke kwaliteit op orde hebben.
4.2
Werkwijze
VRW agendeert, initieert, stimuleert, organiseert en participeert in projecten en gaat daar de komende jaren
mee door. Zij lobbiet, ondersteunt en voert onderzoeken uit naar projecten. Tevens zet VRW zich in om haar
ledental te laten groeien en haar positie als centraal aanspreekpunt en partner als verband van overheden en
andere organisaties te verstevigen. Recreatief gebruik door bewoners en bezoekers is in wezen de uiting van
goed ruimtelijk economisch beleid en de samenwerking tussen mensen.
Alle projecten worden door de Vereniging uitgevoerd door een klein team van bestuurders, directie,
secretariaat, studenten en honorair adviseurs. Een groot aantal studentenprojecten zijn onder begeleiding van
Vereniging Regio Water succesvol afgerond. Daarbij zijn sommige aanleiding geweest voor het agenderen van
nieuwe onderwerpen. VRW zal in het komende jaar verder gaan met lopende projecten en nieuwe starten.
4.3
Aanspreekpunt en loketfunctie
Een van de belangrijkste aspecten van het verenigingswerk van VRW is dat zij een centraal aanspreekpunt en
loket is, waarbij alle watergebonden recreatief- economisch 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 schuiven voor
overleg, advies en (hopelijk) overreding. Op deze manier kan VRW voor inhoudelijke afstemming,
samenwerking en verbinding tussen partijen, versnelling van procedures, en het aanboren van financiële
stromen zorgen allemaal broodnodige en onlosmakelijke ingrediënten om tot uitvoering van projecten te
komen.
4.4
Samenwerking met andere partijen
In 2016 heeft Vereniging Regio Water de samenwerking met andere partijen voortgezet en geïntensiveerd,
onder andere met docenten en studenten van de Hogeschool Rotterdam, de samenwerking met de provincie
Zuid-Holland en externen. Deze samenwerking laat zich zien in projecten die nut hebben voor individuele leden
en het algemene goed. En uiteraard met de partners in SWARE.
4.5
Financiën
VRW verkrijgt haar middelen grotendeels uit contributies van de leden, subsidies en bijdragen van derden.3 Alle
werkzaamheden worden van dit bedrag gedaan met een klein team. Dit is mede mogelijk dankzij veel inzet in
eigen tijd door alle betrokkenen.
Alle werkzaamheden hebben in 2016 € 122.607,- gekost. Aan subsidie en contributies kwam € 177.000,binnen, waardoor een positief resultaat ontstaat van € 54.393,-. Vanuit deze reserves kunnen toekomstige
projecten en de vooruitbetalingen voor het EU-project worden gefinancierd (waardoor we een schuldpositie
voorkomen).
In vergelijking met voorgaande jaren is het resultaat op de jaarrekening kleiner. Dit is het gevolg van de in het
jaarverslag 2015 gemelde voorfinanciering ten behoeve van het Europese project – Sustainable heritage
management of Waterway Regions (SWARE). VRW financiert ongeveer een jaar voor uit eigen middelen.

3

Zie bijlage 3 voor een visualisatie van de inkomstenbronnen in 2016 (plus prognose voor 2017).
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5.

Immateriële resultaten

5.1
Functie als lead-partner
Door de functie als lead-partner in het Europese project SWARE heeft Vereniging Regio Water constant contact
met de Europese partners (Milaan (IT), Vidzeme (LT), Tipperary (IRL), Pons Danubii (HO/SL), Provincie ZuidHolland) en het Joint Secretariat in Lille (FR). Als lead-partner is VRW verantwoordelijk voor de internationale
kennisuitwisseling. Tevens werkt het Europese niveau door op de betrokkenheid van derden bij verschillende
projecten. Zo is er meer belangstelling voor het onderwerp bij onder meer bestuurders en externe partijen
(bijvoorbeeld via de Denktank).
Daarbij hoort ook communicatie: er zijn uitingen in de media geweest, de directeur heeft verschillende
presentaties gehouden, de website is verbeterd, er wordt getwitterd (@verregiowater) en er gaat maandelijks
een nieuwsbrief4 uit. Uiteraard is de conferentie van september eveneens een belangrijk communicatiemiddel.
5.2
Agendering bij Provincie Zuid-Holland
Mede door samenwerking op projecten (regiobijeenkomsten) en deelname aan diverse overleggen en invloed
van het Interreg Europe project komt watergebonden recreatieve economie steeds hoger op de agenda, ook bij
PZH, te staan. Er wordt zichtbaar meer tijd voor vrijgemaakt en het ambtelijk en bestuurlijk commitment en
enthousiasme is versterkt.
5.3
Functie als trekker thema ‘Water’ in landschapstafel Hof van Delfland
Eind 2016 is er overleg geweest tussen Vereniging Regio Water en de landschapstafel Hof van Delfland. Bij dit
overleg is besproken hoe VRW een rol kan gaan spelen binnen de landschapstafel op het thema water. De
leden van de landschapstafel reageerden positief over de toetreding van VRW als lid en als trekker van
‘waterrecreatie’. Begin 2017 zal er gesproken worden over hoe de rol van de Vereniging hierbij verder ingevuld
kan worden.
5.4
Follow-up verbinding Strijp
In 2016 is VRW betrokken geweest bij overleggen over een vaarroute tussen Den-Haag, Rijswijk, Delft en
Westland. Het Hoogheemraadschap start in 2017 een pilot met eenrichtingsverkeer varen over de Strijp en de
Reijnerwetering. De Vereniging Regio Water zal in overleg blijven met betrokken gemeenten en waterschappen
en optreden als adviseur.
5.5
Input bij projecten en keuzes Erfgoedlijn trekvaarten
De provincie Zuid-Holland zet zich conform haar Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 in voor het behoud, het
beleefbaar en toegankelijk maken en het benutten van (water gerelateerd) erfgoed, opdat dit bijdraagt aan een
aantrekkelijke leefomgeving en een stimulerend vestigingsklimaat. Een belangrijk onderdeel van de
erfgoedlijnen betreffen de Trekvaarten. VRW participeert in dit project.
Het onderdeel ‘Erfgoedlijn Trekvaarten’ (de Haarlemmer Trekvaart, de Vliet, Schie, Maassluizervaart en de
Vlaardingenvaart) bestaat uit de historische transportassen tussen de opkomende Hollandse steden: het water
en de oevers langs de trekvaartverbindingen Schie, Vliet, Haarlemmertrekvaart, Delflandsche Trekvaarten en
de vaarweggebonden monumenten die aan deze trekvaarten zijn gelegen. De Erfgoedlijn Trekvaarten zet zich
in voor het beter benutten van het cultureel historisch erfgoed op en langs het water van deze historische
trekvaarten.

4

De nieuwsbrief wordt via e-mail gestuurd en is beschikbaar als pdf-bestand op http://www.randstadwaterbaan.nl.
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Ondernemers en bezoekers langs het water bij de sluizen in de Vliet in Leidschendam

Rondom elke erfgoedlijn is een netwerk ontstaan van belanghebbenden, de zogenoemde erfgoedtafels. Deze
erfgoedtafels hebben bepaald wat het streefbeeld is voor hun erfgoedlijn. Jaarlijks stellen de erfgoedtafels een
lijst op met geprioriteerde projecten die bijdragen aan het behalen van het gezamenlijke streefbeeld. Deze lijst
wordt als advies aan de provincie aangeboden. Op basis van de adviezen van de erfgoedtafels hebben
Gedeputeerde Staten het ‘Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2016 en 2017’ vastgesteld. In totaal zijn hiervoor
enkele miljoenen beschikbaar.
VRW neemt deel aan de erfgoedtafels bevordert daarbij dat maatregelen en projecten die voor subsidie in
aanmerking komen, ook bijdragen aan het bevaarbaar en beleefbaar houden en maken van de wateren binnen
ons werkingsgebied.
Afgelopen jaar heeft VRW veel aandacht gevraagd voor het zichtbaar en bekend maken van deze
cultuurhistorie, bijvoorbeeld door het plaatsen van informatieborden, apps en andere projecten die het
bezoekers mogelijk maken de oude tijden te herleven. VRW heeft daarbij in 2016 onder meer de volgende
projecten gesteund:
•
•
•
•
•

Informatiezuilen langs de Delflandse Trekvaarten met brochure in de Gemeente Midden-Delfland;
Ontwikkeling knooppunt Trekvaarten Delft via realisatie drijvende aanlegsteiger (475 m lengte) bij
West Singelgracht in de Spoorzone en inrichting (met verlichting en bolders);
Realisatie passantenhaven op eindpunt Delftse Veer in Vlaardingen;
Educatief programma voor Houtzaagmolen De Salamander in Leidschendam-Voorburg;
Realisatie aanlegsteiger en twee cultuurhistorische informatieborden op landgoed Oud Poelgeest,
gemeente Oegstgeest.

5.6
Monstersche Sluis in Maassluis
VRW heeft regelmatig overleg met de gemeente Maassluis en alle betrokkenen bij de Monstersche Sluis en de
Stichting zo veel mogelijk gesteund. Resultaat van de gemeenschappelijke inspanning op alle fronten, met
name door de mensen van de Stichting, is dat de Monstersche Sluis in mei 2017 eigendom wordt van de
Stichting. Hierdoor is er een heldere eigendomsverhouding kunnen partijen subsidie geven en kan de sluis
worden gerestaureerd.

10

Monstersche Sluis in Maassluis
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6.

Verantwoording over projecten

6.1
Sustainable heritage management of WAterway REgions (SWARE)
Het duurzaam stimuleren van de economie via natuur- en cultureel erfgoed op en rondom de binnenlandse
vaarwegen. Dat is vanaf 2016 tot en met 2020 een van de doelen van VRW. Via een bestuurlijke kick-off in mei
en de openingsconferentie in september is het project officieel van start gegaan.5
Jaap Smit (CdK), Ilze Ruse
(Ambassadeur Letland), Peter
Ouwendijk (Wethouder
Maassluis/bestuurslid VRW),
Manita Koop (directeur VRW)
tijdens de openingsconferentie op
21 september in Den Haag.

In 2016 is tevens de Institutionele Bestuurlijke Denktank gestart.6 Deze groep bestaat o.a. uit
vertegenwoordigers van de Provincie Zuid-Holland (Adri Bom-Lemstra), Metropoolregio MRDH (Alexander van
Steenderen), Hoogheemraadschap Rijnland (Hans Pluckel), het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Erik
Pool), Vereniging Regio Water (Arnoud Rodenburg en Manita Koop) en secretaris (Bas Leurs). VRW is voorzitter
van de IBD. In deze groep wordt besproken hoe de economie en het leefklimaat langs het vaarwater vorm kan
krijgen in de Regio Zuid-Holland, de motor van de Randstad.
In de Regional Analysis staan de sterktes en zwaktes van de regio, de goede voorbeelden en de leerbehoeften.
VRW en PZH trekken hierin samen op, evenals bij het opstellen van de halfjaarlijkse voortgangsrapportages.
Deze zaken dienen ter voorbereiding van de fase van internationale kennisuitwisseling, die vanaf april 2017
wordt ingezet. Voor de uitwisselingen zal VRW Nederlandse stakeholders uitnodigen, ter bevordering van de
algehele en specifieke kennisuitwisseling en netwerkversterking.
6.2
Stageproject tracé-onderzoek Den Haag – Westland7
Het tracé onderzoek Den Haag – Westland betreft de mogelijkheden om de oude verbinding over water tussen
Den Haag en Westland te herstellen. Het is uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Rotterdam. De wens
voor een vaarverbinding tussen Den Haag en Westland wordt door meerdere partijen ondersteund, maar er
bestaat nog geen eenduidige visie en de verschillende varianten zijn nooit echt goed met elkaar vergeleken. In
dit onderzoek is daarom ook ingegaan op welke manier deze vaarverbinding ingevuld kan worden.
Een vervolgstap kan zijn een schetsontwerp dat inzicht biedt in de invulling van de nieuwe vaarverbinding. Dit
ontwerp moet tevens ook duidelijk maken welke ruimtelijke veranderingen er nodig zijn voor de realisatie van
het ontwerp en welke kosten hieraan verbonden zijn.
Het meeste baat zou het hele gebied en alle betrokken partijen hebben bij de variant door de stad langs de
Erasmusweg. Hiermee kan de reistijd aanzienlijk ingekort worden, zodat er weer meer vaarbewegingen
mogelijk worden. Deze variant brengt wel hoge kosten met zich mee, omdat er verbindingen moeten worden
hersteld, bruggen verhoogd en dammen verwijderd. De totale kosten zijn geraamd op ruim 30 miljoen euro.
5

http://randstadwaterbaan.nl/sware-nieuws-lc/
Verslagen van de IBD-vergaderingen zijn op te vinden op http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economieenergie/sware-waterrijke.
7 Zie verder bijlage 2 voor een uitgebreidere bespreking.
6
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Het volledige document is op te vragen bij het secretariaat van Vereniging Regio Water
(info@randstadwaterbaan.nl).

Tracé langs de Erasmusweg

6.3
Inventarisatie Rondje Rijn-IJssel
VRW is in 2016 benaderd door Antea Group om samen te werken aan het Rondje Rijn-IJssel in opdracht van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Dit vanwege de expertise en de eerdere ervaringen rondom onderzoeken in
het gebied, betrokken als adviseur economisch potentieel en adviseur verkenning en betrokkenheid van
stakeholders.
Het gaat om een haalbaarheidsonderzoek voor een vaarverbinding tussen Bodegraven-Reeuwijk en Gouda. Het
onderzoek zal zich met name richten op de westelijke tracétoets (Verbinding Rijn-Wonnewetering-Breevaart).
Naast de Bodegraven-Reeuwijk is ook de gemeente Gouda nauw betrokken bij het project. Het onderzoek
loopt tot en met 2017.
6.4

Regionale analyse (state-of-art) Zuid-Holland

De Regionale Analyse is een onderzoek dat in lijn met de eisen voor het Europese project SWARE is uitgevoerd.
Het is opgedeeld in:
• een beschrijving van de regionale context (geografisch, sociaaleconomisch, bestuurlijk, toerisme en
cultuur),
• een korte beschrijving van de Visie Ruimte en Mobiliteit (in het bijzonder Programma Ruimte),
• een verkenning van goede projecten (die als voorbeeld kunnen dienen in de internationale
kennisuitwisseling)
• een SWOT-analyse van het bovenstaande.
De regionale analyse is een product dat samen met de Provincie Zuid-Holland is opgesteld. Het geldt als
beginproduct in het traject van kennisuitwisseling in SWARE. Het is geen beleidsdocument en is als zodanig ook
niet besproken. Het concept is eind 2016 gedeeld met de Europese partners.
Het volledige document is op te vragen bij het secretariaat van Vereniging Regio Water
(info@randstadwaterbaan.nl).
6.5
Onderzoeksproject strategisch baggeren
VRW constateerde dat er bij verschillende waterschappen en gemeenten onduidelijkheid bestond over de
verantwoordelijkheden bij het beheer van binnenwateren. Baggeren van binnenwateren ten behoeve van
recreatievaart is zo’n concreet uitvloeisel hiervan. VRW heeft er voor gekozen om in samenwerking met de
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Hogeschool Rotterdam deze onduidelijkheid weg te nemen met een pilotonderzoek in de regio Westland. Via
interviews en literatuurstudies is globaal de stand van zaken in beeld gebracht en aanbevelingen gedaan.
Gemeenten en waterschappen willen het baggerproces (kosten)efficiënter te laten verlopen. Gemeenten
geven vaak het baggerproces aan de waterschappen uit handen. Dit vraagt alertheid op het belang van de
recreatievaart: het gebruik en het plezier. Tevens werd er geconcludeerd dat gemeenten tot enkele jaren terug
vrijwel nooit een baggerplan/onderhoudsplan voor het uitdiepen van watergangen hebben bijgehouden.
Hierdoor bestaan er nog steeds situaties waarbij watergangen niet tot de juiste diepte gebaggerd worden, of
dat er juist vaker gebaggerd wordt dan nodig.
Aanbevolen wordt om rekening te houden met de recreatievaart bij het baggeren en daarbij ook de
meerwaarde ervan voor de waardering van het watersysteem, economie en o.a. de WOZ-waarde van
woningen toe te lichten. Samenwerking van belanghebbende partijen en doelmatig baggeren van watergangen
is noodzakelijk.
De volledige aanbevelingen zijn op te vragen bij het secretariaat van Vereniging Regio Water
(info@randstadwaterbaan.nl)

6.6
Onderzoeksproject businesscase Maalkom Monster
De businesscase betreft een vervolg op technische toets Maalkom Monster 8 uitgevoerd in opdracht van
Vereniging Regio Water in 2015. Gekeken is naar de financiële haalbaarheid van een haven in de Maalkom in
Monster en de voordelen voor het gebied. Het is voor kleine vaarrecreatie bedoeld en de verbinding kustachterland wordt zo sterk verbeterd. Het is de enige locatie in Nederland waar kleine vaarvoertuigen kunnen
aanleggen naast de duinen en het strand. Het is mogelijk om een volwaardige haven te ontwikkelen en zo de
lokale economie van Monster en Terheijden verder te stimuleren.
6.7
Onderzoeksproject verbinding Zoetermeer-Rotte
Studenten hebben een aantal varianten bekeken zowel op basis van kansen en knelpunten als techniek en
kosten voor een verbinding tussen Rotterdam en Zoetermeer via de Rotte De verbinding van de Rotte met
Zoetermeer is een wens die al lang op de lijstjes van velen staan. Op dit moment worden diverse studies
hiernaar gedaan. Een onderzoek door studenten helpt het proces verder.
6.8
Onderzoeksproject kansenkaart Zuidvleugel/Midden-Delfland
Een onderzoek naar behoeften en kansen tussen Delft-Midden-Delfland hebben studenten vooral per boot
verricht. Het blijkt dat in en rond Delft en Midden-Delfland alle betaalde ligplaatsen bezet zijn. Veel
bootjesliefhebbers wachten tot er daar één van vrij komt. Voor de dagrecreanten zijn er weinig tot geen
tijdelijke aanlegplaatsen beschikbaar. Er is dus behoefte naar meer ligplaatsen, zowel betaald als onbetaald.
Door het realiseren van nieuwe aanlegplaatsen in De Nieuwe Haven en de Zuidkolk in Delft kan deels aan deze
behoefte worden voorzien.
Naast het realiseren van nieuwe aanlegplaatsen kan meer/betere handhaving veel betekenen voor het gebied.
In de huidige situatie liggen veel slecht onderhouden boten en diverse te koop aangeboden. Sommige van deze
boten zijn half gezonken en lekken olie, waardoor de waterkwaliteit en uitstraling van het gebied achteruit
gaat. Wanneer deze schepen worden verwijderd, komen er ligplaatsen vrij en wordt het gebied aantrekkelijker.
Uit interviews en enquêtes is gebleken dat schippers niet goed weten wat ze kunnen verwachten, tijdens het
varend onderzoek is dit ook gebleken. Een aantal onoverzichtelijke bochten op de route kunnen tot gevaarlijke
8

De aandacht voor de Maalkom Monster is voortgekomen uit Visie Vaartenland dat samen door gemeente Westland, Den
Haag en provincie Zuid-Holland is gemaakt. Daarnaast gaf de gemeente Westland ambtelijk aan dat ontwikkeling van
maalkom kansen biedt voor de kern Monster. Studenten van Hogeschool Rotterdam hebben een rapport gemaakt over de
verdere ontwikkeling van de maalkom in Monster. Het is voor kleine vaarrecreatie bedoeld en de verbinding kustachterland wordt zo sterk verbeterd. Het is de enige locatie in Nederland waar kleine vaarvoertuigen kunnen aanleggen
naast het strand. Het is mogelijk om een volwaardige haven te ontwikkelen en zo de lokale economie van Monster en Ter
Heijden verder te boosten.
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situaties leiden. Ook zijn doorvaarhoogtes vaak niet aangegeven (wel op wateren met beroepsvaart) en kunnen
deze variëren per brug. Er wordt aangeraden een standaard doorvaarhoogte te hanteren van 1.80 meter voor
vaste bruggen en dit duidelijk te vermelden.
Voorts constateerden de Hogeschoolstudenten dat in de zomer veel buitenactiviteiten in Delft zijn, zoals
barbecueën, waardoor er zwerfvuil op straat en komt vervolgens ook in het water terechtkomt, voor een groot
deel in de grachten van Delft. Mogelijk kan de plaatsing van extra prullenbakken bij veel gebruikte locaties een
uitkomst bieden. De route is grotendeels goed te bevaren, de grootse kans ligt bij het verbeteren van de
uitstraling van de vaarroute en het creëren van meer aanlegplaatsen.
6.9
Onderzoeksproject brug over de Gaag
Het project over de casus Overgaagbrug bij Den Hoorn werd door VRW geïnitieerd om het procesverloop te
schetsen. Specifiek richtte het studentenonderzoek zich op het feit dat de Overgaagbrug op een hoogte van 60
cm is geplaatst, terwijl overige bruggen in de vaarverbinding op 180 cm zijn gedimensioneerd en de plannen
voor de nieuwe A4 al bekend waren. Dit houdt in dat de brug regelmatig open moet voor de pleziervaart in de
zomer. Thans is het probleem nog niet zo groot omdat er vooral fietsverkeer over de brug gaat. Het is echter de
bedoeling dat de brug de verbinding wordt tussen de Prinses Beatrixlaan in Delft en de nog te realiseren
toegangsweg naar de A4 nabij Den Hoorn. Via literatuurstudies en interviews met stakeholders (gemeente
Midden-Delfland, gemeente Delft, Hoogheemraadschap Delfland, Provincie Zuid-Holland, World Expo 2025,
Delftse watersport Vereniging en bewoners) is de stand van zaken globaal in beeld gebracht en aanbevelingen
gedaan.
Uit het onderzoek door de studenten bleek dat het ruimtelijke en tracéplanning proces naar behoren was
verlopen. Zonder gebruik van het vaarwater is het niet noodzakelijk. Een verhoging zorgt wel voor een betere
doorstroming op het water en daarmee op de weg. De volledige aanbevelingen zijn op te vragen bij het
secretariaat van Vereniging Regio Water (info@randstadwaterbaan.nl)
6.10
Onderzoeksproject blauwe verbinding
De Blauwe Verbinding is een bijzondere waterverbinding tussen het Zuiderpark in Rotterdam, het Buijtenland
van Rhoon en de Zuidpolder in Barendrecht. Het gaat om een recreatieve bevaarbare route, die ook zorgt voor
schoon water in het gebied,
functioneert als waterberging en een
ecologische verbinding legt tussen de
verschillende groengebieden. Er leven
al geruime tijd ideeën binnen de
provincie Zuid-Holland om meer
ondernemers te trekken naar en
rondom het gebied. Studenten hebben
onder de vleugels van Vereniging Regio
Water onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om meer ondernemers
en gebruikers naar de Blauwe
Verbinding te trekken. Via
literatuurstudies en interviews met
stakeholders is de stand van zaken in
beeld gebracht en zijn aanbevelingen
gedaan.
Geconcludeerd werd dat de bewoners
niet of nauwelijks iets van de Blauwe
Verbinding af wisten. Er was geen
gebiedsbekendheid. Wil de regio het
Blauwe verbindingen rondom Rotterdam
potentieel optimaal benutten, dan
moet dit dus versterkt worden. In lijn daarmee wordt er aanbevolen om bewoners te betrekken bij de
ontwikkelingen. Burgerparticipatie is essentieel. Uit de referentiestudie (Broekpolder) bleek dat kleine ingrepen
van grote waarde kunnen zijn. Overigens vergen dergelijke veranderingen doorgaans een lange adem.
De volledige aanbevelingen zijn op te vragen bij het secretariaat van Vereniging Regio Water
(info@randstadwaterbaan.nl).
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7.

Jaarrekening 2016

Zie voor de jaarrekening 2016 bijgesloten document. Verder beschikbaar op http://www.randstadwaterbaan.nl
7.1
Toelichting op de jaarrekening
De samenvatting van de winst- en verliesrekening staat op pagina 7 van de jaarrekening 2016 en geeft een
positief saldo aan van € 54.393,-. Dit is ontstaan door onder meer veel inzet in eigen tijd door medewerkers en
bestuurders en soberheid. De liquiditeiten zijn nodig om schuldenvrij rekeningen te kunnen betalen en
verplichtingen voor het EU-project te kunnen voorfinancieren. Dit laatste is nodig om voor subsidie in
aanmerking te komen.
De toelichting staat cijfermatig op pagina 10 en hieronder tekstueel.
Nog te ontvangen bedragen:
Omzetbelasting
In 2015 was € 10.710,- aan omzetbelasting verschuldigd. Aan het terugvorderen van de ambtshalve schattingen
wordt gewerkt.
Nog te ontvangen EU-subsidie € 102.000,-.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
€ 72.000 uit de periode april 2016 tot en met september 2016
€ 30.000 uit de periode oktober tot en met december 2016.
Per half jaar moet er een Voortgangsrapportage met financiële verantwoording worden opgemaakt. Een half
jaar valt geheel in een vol boekjaar, het tweede half jaar valt voor de helft in de laatste 3 maanden van het
boekjaar en in de eerste 3 maanden van het volgende boekjaar.
De personeelslening van ruim € 3.000,- betreft mw. V.C.E.M. Lodders, tegen wie inmiddels een incassotraject
loopt.
3 b. Reserveringen
Er zijn op dit moment geen reserveringen in de rekening 2016 opgenomen. Dit zal wel weer moeten in 2017
gezien de aangegane verplichtingen.
4. de Kortlopende schulden betreffen aan het eind van 2016 openstaande rekeningen, die in 2017 zijn betaald.
De € 1.000,- is standaard opgenomen voor de boekhouder.
p. 12 Toelichting op de Winst- en Verliesrekening
Totaal is in 2016 voor € 121.140,- aan werkzaamheden verricht door de directeur, medewerkers, vrijwilligers en
stagiaires. De verdeling staat in 6 a tot en met c in de toelichting jaarrekening. Wat er voor het totaalbedrag is
gedaan, staat in deze verantwoording. Onder 6.c vallen de externe kosten aan het regelen van subsidies en
advies voor het EU-project.
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Bijlage 1

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 van het woord
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
Vereniging verhuisd van Delft naar Den Haag en heeft onderdak gekregen bij de Unie van Waterschappen aan
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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.

Molen De Nolet in Schiedam.
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Bijlage 2

Visualisatie financiën inkomstenbronnen 2015 + 2016
Inkomstenbronnen 2015
HOREO/Aanvraag EU
subsidie
19%

Leden
46%

Derden
8%

EU Subsidie
27%

Inkomstenbronnen 2016

Leden
42%

EU Subsidie
58%

Colofon
Aan deze jaarverantwoording hebben meegewerkt:
drs. S.J. van Dijk
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