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1. Voorwoord 

 

Lange adem op water 

Op 28 september 2017 werd met een feestelijke opening begonnen aan de werkzaamheden aan de 

Monstersche Sluis. Een mijlpaal waarvoor de eerste voorzichtige stappen enkele jaren geleden al werden gezet. 

De enorme inzet en volharding van vrijwilligers, betrokkenen, bewoners en óók bestuurders, heeft ervoor 

gezorgd dat een lang gekoesterde wens eindelijk is uitgekomen. Met de aanstaande heropening juni 2018 

kunnen we zien dat de lange adem loont. Het zet echter ook aan het denken. Wat is er anders aan de 

Monstersche Sluis? Welke goede lessen kunnen we hieruit afleiden? Waarom is dit proces succesvol geweest? 

Met andere woorden: Welke receptuur kunnen we herleiden, hoe kunnen we dat simplificeren en toepassen op 

al die overige dromen en wensen van burgers en bestuurders? In onze regio, in Zuid-Holland en zelfs in Europa.  

 

Waar waterveiligheid vaak wordt gezien als noodzaak, is recreatie op of om het water de uiting van een goede 

inrichting van de ruimtelijke ontwikkeling – met aandacht voor de vrijetijdsbesteding van de bewoners.  Een 

resultaat dus, geboren uit goed bestuur. Vanuit de regionale en nationale overheden wordt – mede dankzij de 

inzet van de Vereniging – steeds meer aandacht besteed aan alle functies van water, ook de recreatieve. Op 

lokaal niveau, publiek en privaat, wordt tevens steeds vaker samen de schouders eronder gezet. Het landschap 

van nu biedt de mogelijkheden om te bouwen aan het landschap van later. 

 

Met de klimaatverandering en de steeds extremere weersverwachting hebben we tevens te maken met het 

schrikbeeld, het vijandbeeld van het water. De zeespiegel voor de Nederlandse kust heeft nog nooit zo hoog 

gestaan en de regenval vraagt het uiterste van de rivieren en de uiterwaarden. Het dwingt overheden vooruit te 

denken naar een beter beheer van het water. Door deze hernieuwde focus liggen er kansen voor de 

waterrecreatie als drager van de woonomgeving. We moeten kijken naar het koppelen van de recreatieve 

kansen aan de vrijgekomen middelen voor de bescherming van ons landschap en haar inwoners. Veiligheid en 

vermaak, bescherming en beleving als verlengde van elkaar. 

 

Deze opvatting wordt niet alleen in ons werkgebied gedeeld, ook in Europa zien regio’s dit. Alle partners  
hebben te maken met het integrale karakter van water: wonen, infrastructuur, veiligheid, cultuur en natuur, 

economie, erfgoed, voedselvoorziening en recreatie. De kijk in de andere keuken leert ons ook dat er in Zuid-

Holland nog genoeg kansen liggen om te verbeteren. En omgekeerd leren andere regio’s weer van ons. Het 

wordt onder andere tijd voor de “warme samenspraak”: Een visie waarin burgers en bestuurders samen hun 
dromen en wensen kunnen laten stromen. 

 

Van visie naar uitvoering. Dat is het devies. Zonder visie en plan kan het niet, maar te vaak volgt de ene visie de 

andere op, als een soort vlucht naar voren. Gedegen onderzoek naar de haalbaarheid van projecten is een must, 

maar vaak zijn het de bestuurlijke besluiten die de rem of de katalysator van gedegen projectuitvoer op 

waterrecreatie kunnen zijn. Dit is één van de redenen waarom bestuur en directie van de Vereniging dit jaar 

met verschillende bestuurders van Zuid-Hollandse gemeenten en andere belanghebbenden om de tafel hebben 

gezeten. Wat wilt u bereiken? Waar liggen de obstructies en vooral waar de mogelijkheden om te bouwen aan 

een waterrijke toekomst? En vooral: hoe kunnen wij u helpen? 

 

 

 

Arnoud Rodenburg, 

Voorzitter Vereniging Regio Water  
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2. Overzicht projecten en activiteiten 2017 

 

 Thema 

I. Voor Vereniging totaal Bestuur Erfgoed en Economie Ledenzorg Europa 

Ambtelijk trekker thematafel 

Blauwe Cirkel landschapstafel 

Hof van Delfland 

 ✓ ✓  

Overleggen tracétoets Rondje-

Rijn IJssel 
 ✓   

Europese Lobby erfgoed en 

economie/recreatief vaarwater 
 ✓ ✓ ✓ 

Rondje langs de gemeenten ✓ ✓ ✓ ✓ 

Maandelijkse nieuwsbrief 

activiteiten vereniging en 

overige nieuwsitems 

 ✓ ✓  

Organiseren Algemene 

Ledenvergadering 8 september 

2017 

✓  ✓ ✓ 

Organiseren Dagelijks Bestuur 

16 maart 2017 
✓  ✓  

Participatie kennisuitwisseling 

Tipperary County Council 22-24 

mei 

 ✓ ✓ ✓ 

Participatie kennisuitwisseling 

Metropoolregio Milaan 12-14 

september 

 ✓ ✓ ✓ 

Participatie Kennisuitwisseling 

Zuid-Holland 9-11 oktober 
 ✓ ✓ ✓ 

Organisatie Thematic Working 

Group SWARE Tipperary 
 ✓  ✓ 

Organisatie Steering Group 

SWARE Tipperary 
   ✓ 

Organisatie Thematic Working 

Group SWARE Milaan 
   ✓ 

Organisatie Steering Group 

SWARE Milaan 
   ✓ 

Opstellen financieel jaarverslag 

en jaarverantwoording 
✓  ✓  

Overleggen met Provincie Zuid-

Holland 
 ✓ ✓ ✓ 

Overleggen met strategische 

partners (Europa) 
 ✓  ✓ 

Overleggen met strategische 

partners (NL) 
 ✓   

Aanwezigheid op social-media 
  ✓  
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Bijhouden website en 

publiceren nieuwsitems 
  ✓  

Administratie 
    

P&O administratie 
    

Bijwerken KvK gegevens 
    

 

 Thema 

I. Voor groepen van leden Bestuur Erfgoed en Economie Ledenzorg Europa 

Bijwonen van diverse 

bijeenkomsten, waarbij we 

belangen van onze leden 

hebben verdedigd 

 ✓ ✓  

Deelname aan de Erfgoedtafel 

Trekvaarten ter stimulering van 

cultuur-historische projecten 

op en langs het water 

 ✓ ✓  

Beleidsbeïnvloeding 
 ✓ ✓ ✓ 

Opstellen witte vlekken plan 
 ✓ ✓  

Aanvraag stageopdrachten 
 ✓ ✓  

 

 Thema 

I. Voor leden individueel Bestuur Erfgoed en Economie Ledenzorg Europa 

Opzet project Midden-Delfland 

bestuurlijke haalbaarheid … 
 ✓ ✓  

Beantwoorden van vragen 
  ✓  

Facturatie, herinneringen en 

incasso 
  ✓  

Aanvraag stageopdrachten 
 ✓ ✓  
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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 de verantwoordelijkheid van het bestuur. 

 

In 2017 vormden Arnoud 

Rodenburg (voorzitter), Hans 

Pluckel (penningmeester), Ko 

Droogers (extern adviseur), Peter 

Ouwendijk (bestuurder) en Robin 

Paalvast (bestuurder) het bestuur 

van de Vereniging. Ko Droogers 

heeft aangegeven na zijn 

pensioen bij de ANWB ook zijn 

taken voor het bestuur van de 

Vereniging neer te willen leggen. 

 

3.2 Ledenbestand en 

partnerorganisaties 

In 2017 had de Vereniging Regio 

Water zes gemeentelijke leden en 

geldt de Unie van Waterschappen als bijzondere partner. Tevens geldt de provincie Zuid-Holland als 

ondersteunende ‘buitenboordmotor’, waarmee in 2017 intensief is samengewerkt. Daarnaast is de ANWB 
adviserend lid en wordt er samengewerkt dan wel kennis uitgewisseld met onder meer ingenieursbureaus, de 

Landschapstafel, het Programmabureau Groene Hart, de Metropoolregio Rotterdam-Haaglanden, 

Waterrecreatie Nederland, waterschappen, de Hogeschool Rotterdam, Vereniging Deltametropool, Vereniging 

van Binnenhavens en overige organisaties. 

 

Daarnaast werkt Vereniging Regio Water op Europees niveau samen met Tipperary County Council, 

Metropoolregio Milaan, Vidzeme Planning Region, Pons Danubii EGTC en (wederom) de provincie Zuid-Holland. 

Tevens is er nauw contact met zowel het Joint Secretariat van Interreg Europe en het Policy Learning Platform 

team.  

 

Gemeenten Den Haag 

Maassluis 

Midden-Delfland 

Vlaardingen 

Westland 

Zoetermeer 

Overig Unie van Waterschappen 

Partnerschap Provincie Zuid-Holland 

Pons Danubii EGTC 

Vidzeme Planning Region 

Tipperary County Council 

Metropoolregio Milaan 

 

Arnoud Rodenburg (voorzitter), Manita Koop (directeur), Hans Pluckel 

(penningmeester), Ko Droogers (adviseur v.h. bestuur), Robin Paalvast (bestuurslid), 

Peter Ouwendijk (bestuurslid) tijdens bestuursvergadering op 16 maart 2017, Den Haag.  
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In 2017 is door de directie van Vereniging Regio Water het contact met potentiële leden verstevigd onder meer 

door middel van bilaterale gesprekken met bestuurders van verschillende Zuid-Hollandse gemeenten. Tevens is 

een vernieuwde en intensievere samenwerking aangegaan met de Landschapstafel Hof van Delfland. 
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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 de watergebonden recreatieve economie en leefbaarheid 

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, sociale samenhang en het woon- en vestigingsklimaat versterken. Wanneer mensen hun vrije tijd 

hier besteden, betekent het dat we met elkaar de ruimtelijke kwaliteit op orde hebben. 

Met name de laatste jaren is er een nieuwe uitdaging bijgekomen. Het is de kunst, dat merken we ook bij 

internationale partners, een juiste balans te vinden tussen toerisme en eigen bewoners. Toeristen brengen 

welvaart en natuur, woongenot en cultuurhistorie moeten uiteraard wel intact blijven danwel worden versterkt.  

 

4.2 Werkwijze 

De Vereniging agendeert, initieert, stimuleert, organiseert en participeert in projecten en gaat daar de komende 

jaren mee door. Zij lobbyt, ondersteunt en voert onderzoeken naar de haalbaarheid van projecten uit. Tevens 

zet VRW zich in haar positie als centraal aanspreekpunt en partner van overheden en andere organisaties te 

verstevigen. Recreatief gebruik door bewoners en bezoekers is in wezen de uiting van goed ruimtelijk sociaal -

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 aantal studentenprojecten zijn onder begeleiding van 

Vereniging Regio Water succesvol afgerond. Daarbij zijn sommigen aanleiding geweest voor het agenderen van 

nieuwe onderwerpen. VRW zal in het komende jaar verder gaan met lopen 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 

netwerk, 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. En een visie vast te houden danwel aan te passen. 

 

4.4 Samenwerking met andere partijen 

In 2017 heeft de Vereniging de samenwerking met andere partijen voortgezet en geïntensiveerd. Onder andere 

met docenten en studenten van de Hogeschool Rotterdam, het ROC en de provincie Zuid-Holland. De 

Vereniging wil met name in de samenwerking met onderwijsinstellingen zorgen dat de aansluiting tussen 

onderwijs en de recreatief-economische sector beter wordt. Dit zal op den duur een positieve grondslag hebben 

op de waterrecreatie (kwalitatief en kwantitatief). 

 

4.5 Financiën 

Genoemde activiteiten zijn in 2017 verricht voor een budget van  € 157.816,- 
VRW verkrijgt haar middelen grotendeels uit contributies van leden, subsidies en bijdragen van derden. Er 

wordt een reservering aangehouden om de voorfinanciering van SWARE te kunnen realiseren en een buffer te 

vormen voor tegenvallers. 
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5. Erfgoed en economie (verantwoording) 

 

5.1 Ambtelijke trekkersrol Blauwe Cirkel (thematafel landschapstafel) 

Vereniging Regio Water heeft in 2016 gesprekken gevoerd met de landschapstafel Hof van Delfland over een 

mogelijke rol voor VRW. In 2017 zijn de afspraken hierover geconcretiseerd met de oprichting van de Blauwe 

Cirkel, waarvoor de Vereniging ambtelijk trekker is. De functie van de Vereniging is tweeledig: advies en 

projectuitvoering. 

 

De Vereniging geeft advies bij verschillende water-gerelateerde onderwerpen/projecten. Dit doet zij op 

aanvraag van het secretariaat van de landschapstafel Hof van Delfland en in bilaterale overleggen. De 

Vereniging voert voor de landschapstafel tevens projecten uit (of laat uitvoeren). In 2017 is er een 

projectaanvraag neergelegd bij de Vereniging voor de uitvoer van een onderzoek naar de kansen in de regio Hof 

van Delfland/MRDH op het gebied van water. De landschapstafel ziet graag dat de Vereniging de op korte 

termijn realiseerbare en integrale kansen in beeld brengt. 

 

In het komende jaar zal VRW de samenwerking met de landschapstafel intensiveren om het algemeen belang en 

de belangen van de leden te vertegenwoordigen. 

 

5.2 Heropening Monstersche Sluis 

In 2014 bracht de Vereniging met een studentenproject wederom de Monstersche Sluis onder de aandacht. Na 

drie jaar dialoog en lobby is er op 28 september 2017 feestelijke begonnen met de werkzaamheden om de sluis 

te heropenen. De restauratie  zal naar planning afgerond worden in juni 2018. Het succes bestaat vooral uit het 

proces van bottom-up betrokkenheid en het brede draagvlak dat onder inwoners, vrijwilligers en bestuurders is 

bereikt. 

 

  

 

5.3 Rondje Rijn-IJssel tracétoets West 

Dit is een onderzoek geweest op verzoek  van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het rondje Rijn-IJssel is de 

verbinding tussen de Rijn en de IJssel via Gouda – Reeuwijk – Bodegraven. Het onderzoek moest de kansen, 

obstakels en kosten om deze twee belangrijke wateren te verbinden, in kaart brengen. De Vereniging had hierin 

een adviserende rol. 

Boot met initiatiefnemers en genodigden tijdens feestelijke start van de werkzaamheden Monstersche Sluis, 28 september 2017.  
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De verbinding is een langgekoesterde wens van de gemeenten en betrokkenen en heeft al eerder op de agenda 

gestaan. VRW blijft zich inzetten om de (politieke) haalbaarheid van dergelijke projecten in beeld te brengen. 

 

5.4 Recreatieve functie Reijnerwatering – Strijp 

Mede dankzij herhaalde lobby en advies van de Vereniging is de vaarroute tussen Westland en Den Haag (Strijp 

en Reijnerwatering) in juni open gegaan voor kleine gemotoriseerde boten. Het betreft een proefperiode van 

twee jaar. De vaarverbinding tussen Westland en Den Haag is een jarenlange wens van betrokken gemeenten 

en versterkt tevens de bereikbaarheid van het hele omliggende gebied. 

 

5.5 Witte-vlekken-lijst CdK 

In 2017 is naar aanleiding van het varen met de Commissaris van de Koning een inventarisatie van mogelijke 

projecten begonnen. Het overleg van de CdK was georganiseerd in het verlengde van de Institutionele 

Bestuurlijke Denktank (IBD), die voor het Europese project SWARE is ingesteld. De leden hiervan – onder wie 

Arnoud Rodenburg, Hans Pluckel en Manita Koop – bespraken hier het thema van waterrecreatie met de CdK. 

De uiteindelijke te presenteren lijst is tot stand gekomen na rondvraag bij de leden. Tijdens de Algemene 

Ledenvergadering van 8 september 2017 is een vooraankondiging gedaan voor de totstandkoming van deze 

inventarisatie. 

 

Na afronding zal de inventarisatie door Arnoud Rodenburg (vz.) en Manita Koop (dir.) worden voorgelegd en 

besproken met de CdK.   

 

5.6 Rondje langs de gemeenten 

De directeur heeft in 2017 een bezoek gebracht aan 

gemeenten in geel op het onderstaand kaartje. Vragen 

daarbij waren onder andere: wat zijn de ambities van de 

gemeente, wat voor bijzondere projecten staan er op 

stapel, hoe lopen die? Wat is het succes en waar loopt u 

tegenaan? 

De bevindingen worden meegenomen in een aparte 

rapportage, waarin ook de ervaringen met EU-partners 

worden opgenomen. Als schot voor de boeg kan alvast 

worden gemeld, dat hoe eenvoudiger de structuur, hoe 

beter een bestuurder voor een project kan gaan. 

Bereidheid tot samenwerking versterkt de succeskans. 

 

5.7 Vertegenwoordiging bij erfgoedtafels 

Ook in 2017 heeft VRW geparticipeerd aan de Erfgoedtafel Trekvaarten die de provincie Zuid-Holland samen 

met het Erfgoedhuis organiseert. Doel van deze Erfgoedtafel is om het cultureel-historisch erfgoed op en langs 

het water beter bekend te maken bij bewoners en bezoekers van de provincie en beter te kunnen bezoeken, 

benutten te beleven. Dat gebeurt door projecten op te zetten en te stimuleren en meer bekendheid te geven 

aan de vele interessante mogelijkheden die er zijn. Het gaat hierbij om de doorgaande waterlijnen als de 

Haarlemmer- of Leidse Trekvaart, de Vliet en de Schie en de Delftlandse Trekvaarten als de Vlaardingervaart. De 

(binnen) steden met hun cultuurhistorie zijn de verbindende schakels hierbinnen. Per jaar is circa € 500.000, - 
subsidie beschikbaar voor cofinanciering van projecten van gemeenten en deelnemende organisaties. Denk 

daarbij aan zaken als jaagpaden weer toegankelijk maken, brugwachtershuisjes een nieuwe functie geven, oude 

sluisjes weer toegankelijk maken, aanlegplaatsen maken en promotiewerk via bv informatieborden en app’s. In 
2017 is hard gewerkt aan het beter op de kaart zetten van het begrip en thema Trekvaarten, die geprofileerd 

zijn als de Intercity en snelwegen van de Gouden Eeuw. Langs de routes van dit Hollands Welvaren zijn allerlei 
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cultuurhistorische bezienswaardiger te zien en te bezoeken, gerelateerd aan de geschiedenis en de ontwikkeling 

van Nederland op en langs het water. In 2018 wordt deze campagne voortgezet om zo de bekendheid en het 

publieksgebruik te vergroten.  

 

5.8  Hollandia Netwerk 

Hollandia Netwerk organiseert bijeenkomsten met ondernemers, reis- en trip-organisatoren, cultuur 

aanbieders, horeca en andere partijen die zich met recreatie en toerisme bezig houden in (zuid) Holland. Deze 

netwerkbijeenkomsten worden altijd op een locatie gehouden die ook uit cultureel-historisch oogpunt 

aantrekkelijk is voor recreanten en toeristen (uit binnen- en buitenland) om te bezoeken, en liggen veelal aan 

het recreatieve waternetwerk. Tijdens deze bijeenkomsten worden contacten gelegd tussen de deelnemers 

voor versterking van elkaars activiteiten en projecten en voor nadere samenwerking. Plaatsen die in 2017 zijn 

bezocht, zijn onder meer Brielle, Goeree-Overflakkee, Dordrecht, Haarlem en Nieuwkoop.  

 

Tijdens de bijeenkomst in Nieuwkoop heeft VRW een presentatie gehouden over de kansen voor waterrecreatie 

en de vele ‘blauwe’ recreatieve en toeristische verbindingen die er in het oude Holland zijn. Uiteraard vallen de 

Trekvaarten met hun cultureel-historisch erfgoed daar ook onder. Met de presentatie werd beoogd meer 

gebruik te laten maken van het waternetwerk door reisorganisaties, ondernemers en instellingen. Hierbij is door 

VRW ook de link gelegd met de Erfgoedtafel en is voorgesteld om in 2018 de publiekscampagne om de 

Trekvaarten met hun erfgoed te promoten ook in het Hollandia Netwerk in te brengen en zo met de toeristen 

en reisbranche te verbinden. Dit past in de doelstelling om het gebruik en de beleving van de het historische 

waternetwerk te vergroten, en overheid, ondernemers en aanbieders met elkaar te verbinden. 
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6. Europa (verantwoording) 

 

6.1 Sustainable heritage management of WAterway REgions (SWARE)1 

Het project SWARE loopt van 2016 tot en met 2020. Het project heeft als doelstelling het duurzaam stimuleren 

van de economie via betere benutting van natuur- en cultureel erfgoed op en rondom het binnenlands 

vaarwater. Het sluit daarmee 1 op 1 aan op de doelstelling van VRW. Mede dankzij de middelen uit dit project 

staat het onderwerp hoger op de agenda bij de provincie en kunnen leden hun projecten beter voor het 

voetlicht brengen. De opgedane kennis wordt zo veel mogelijk gedeeld met betrokkenen in de VRW regio en 

moet helpen de lokale en regionale doelstellingen te versterken. 

 

In 2017 is de fase van kennisuitwisseling gestart tijdens een werksessie op 2 maart 2017 in Tipperary (IRL) en 

afgesloten tijdens een werksessie op 14 november 2017 in Milaan (ITA). Verder zijn er drie 

kennisuitwisselingssessies georganiseerd (22-24 mei – Tipperary, 12-14 september – Milaan, 9-11 oktober – 

Zuid-Holland). Governance, connecting tourism with infrastructure and heritage en marketing and development 

of destinations waren de respectievelijke thema’s. Bij de sessie in Zuid-Holland werd tevens aandacht besteed 

aan het gebruik van open data en ICT-tools. De Provincie Zuid-Holland was verantwoordelijk voor de organisatie 

met ondersteuning van Vereniging Regio Water. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

In 2017 is tevens verder gegaan met de organisatie van de Institutionele Bestuurlijke Denktank (IBD)2. Samen 

met de provincie Zuid-Holland zijn twee sessies – op 19 april en 24 augustus –  georganiseerd. Op deze 

bijeenkomsten werd onder andere over het halen en brengen van kennis en de geleerde lessen gesproken. Jan 

Kragt (gemeente Zoetermeer), Marcel de Ruijter (Unie van Waterschappen) en Ronald Waterman (adviseur) – 

aanwezig tijdens de sessie in Tipperary – sloten bij het IBD overleg van 24 augustus aan. In 2017 is tevens 

besloten de kerngroep van de IBD in het volgende jaar uit te breiden ter versteviging van de fase van action 

planning in het SWARE project. 

 

6.2 European Policy Learning Platform 

                                                           
1 SWARE is een INTERREG EUROPE project dat is aangegaan met zes partners in vijf verschillende regio’s in Europa (Tipperary County, 

Metropolitan City of Milan, Pons Danubii EGTC, Vidzeme Planning Region en Provincie Zuid-Holland). Vereniging Regio Water is hierin lead 

partner en tevens coördinator van de kennisuitwisseling 

(http://www.randstadwaterbaan.nl/sware/https://www.interregeurope.eu/sware/). 
2 Verslagen van de IBD-vergaderingen zijn te inden op: http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie-energie/sware-waterrijke.  

Hans Heupink (PZH) aan het woord aan boord van de Waterbus. Partners werden tijdens de 1e dag 

in de Zuid-Hollandse delta per waterbus naar verschillende locaties gebracht. 

http://www.randstadwaterbaan.nl/sware/
http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie-energie/sware-waterrijke
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Vereniging Regio Water neemt sinds 2017 deel aan het Policy Learning Platform van Interreg Europe dat dit jaar 

is gelanceerd. Het is de bedoeling dat dit platform gaat fungeren als een kenniscentrum op de vier 

hoofdthema’s (Research and innovation, SME competitiveness, Low-carbon economy en Environment and 

resource efficiency). Binnen dit platform kunnen alle deelnemers gebruik maken van elkaars kennis en expertise 

bij gebieds- en beleidsontwikkeling. 

 

Een onderdeel hiervan is de good practice database, die continu wordt aangevuld met projecten die kunnen 

dienen als voorbeeld voor onze leden Alle projectteams en overige deelnemers aan het Policy Learning Platform 

zijn in staat om aanvullingen te doen op de database. Dit betekent dat voor VRW de Europese kennisuitwisseling 

zich niet alleen limiteert tot het SWARE project, maar verder rijkt.  

De projecten/goede voorbeelden worden door thematische experts van het Policy Learning Platform 

beoordeeld op kwaliteit en reproduceerbaarheid in andere regio’s. VRW neemt het initiatief en vult de database 

aan met Nederlandse goede voorbeelden van de leden van de Vereniging en monitort op voor Nederlandse 

projecten toepasbare voorbeelden. Wij kregen vanuit het Joint Secretary het signaal dat VRW erg veel goede 

voorbeelden had. Dit proces zal de komende jaren worden voortgezet. 

 

6.3 Lobby Europa 

Vereniging Regio Water lobbyt bij Europese instituten en beleidsbepalers in het belang van erfgoed en cultuur 

rondom het binnenlands vaarwater. Dit doet VRW onder andere door het gesprek aan te gaan met het 

programmabestuur Interreg Europe en het Policy Learning Platform team. 

 

Tevens neemt VRW deel aan Europese overleggen/missies om daar de doelstellingen van de Vereniging en het 

belang van recreatief vaarwater hoger op de agenda te zetten. Concreet gebeurde dit in 2017 tijdens een 

Interreg Europe event in Malta en de handelsmissie (Nederland – Italië) in Milaan. In Malta moest de directeur 

spreken over de wijze waarop internationale partners bij een project worden gezocht. Bij laatstgenoemde werd 

geconcludeerd dat duurzaam toerisme (langs het vaarwater) meer gestimuleerd moet worden en dat daarvoor 

ook in grotere mate gebruik moet worden gemaakt van Europese fondsen. Dit mede om toeristen te kunnen 

verspreiden over een groter gebied.  

 

In 2017 is met de Italiaanse partner Metropoolregio Milaan afgesproken om de lobby richting de Europese 

Commissie en het Europees parlement te verstevigen. De wijze waarop zal in 2018 verder vorm krijgen. De 

Vereniging is voorstander van een Europese oploop waar afgevaardigden van partners en het Europees 

Parlement/Commissie aanwezig zijn. Hiermee hoopt VRW watergovernance en – recreatie hoger op de 

Europese agenda te zetten. 
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7. Jaarrekening 2017 

 

Zie voor de jaarrekening 2017 bijgesloten document. Verder beschikbaar op http://www.randstadwaterbaan.nl 

  

http://www.randstadwaterbaan.nl/
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I Bijlage 1: statistieken website 
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II Bijlage 2: Visualisatie inkomstenbronnen 
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Aan deze jaarverantwoording hebben meegewerkt: 

Drs. S.J. van Dijk 

Drs. M.E.H. Koop 
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