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1. Samenvatting
Vereniging Regio Water heeft zich in 2018 weer ingezet voor een betere benutting van het recreatief potentieel
van vaarwater. Voor wat betreft het bestuur en het ledenaantal hebben er zich geen mutaties voorgedaan. Wel
is de samenwerking met zowel de provincie Zuid-Holland en de Landschapstafel Hof van Delfland
geïntensiveerd.
Twee grote projecten die dit jaar zijn uitgevoerd zijn het ambitiedocument Blauwe Cirkels (p.10) en SWARE
(p.13). Het ambitiedocument is in opdracht van de Landschapstafel Hof van Delfland gemaakt en heeft
geresulteerd in een regionale visie gekoppeld aan de provinciale visie. Daarnaast is in beeld gebracht welke
projecten en ambities er bestaan en hoe deze integraal gekoppeld kunnen worden. Voor SWARE is dit jaar het
Regionale Actieplan opgesteld, met daarin aanbevelingen en goede voorbeelden opgenomen.
Verder heeft de Vereniging input geleverd op projecten en visies, projecten begeleid en regioanalyses gemaakt.
Een volledige lijst van activiteiten is uitgewerkt in dit jaarverslag (p.5) en staat gedetailleerder beschreven in de
verantwoording (p.10).
Dit alles is gedaan voor een budget van € 185.792.
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2. Voorwoord
Schouders onder waterambities
Op 14 december werd het ambitiedocument Blauwe Cirkels gepresenteerd tijdens de bestuurlijke vergadering
van de Landschapstafel Hof van Delfland. Deze blauwe ambitie en de aanbevelingen in dit document werden
positief ontvangen en overgenomen door de aanwezige wethouders. Dit was de afsluiting van een druk jaar
waarin door de Vereniging, gemeenten en provincie hard gewerkt is om het recreatief (mede)gebruik van
vaarwater hoger op de politieke agenda te zetten. Het is nu voor de uitvoering belangrijk dat de politieke wil
door wethouders is uitgesproken om samen de schouders te zetten onder deze blauwe ambitie. Deze wil wordt
verstevigd door de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving van de Provincie Zuid-Holland, die parallel aan de
Blauwe Cirkels is geschreven en waarin waterrecreatie een belangrijke plek heeft gekregen.
Daarnaast is er verder gegaan met de Europese kennisuitwisseling. Het regionale actieplan is opgesteld, wat
veel heeft geleend van de Blauwe Cirkels en de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving. Veel gesprekken gingen
hieraan vooraf. Ook zijn hierin goede voorbeelden en aanbevelingen opgenomen die gaan over integrale
gebiedsontwikkeling (voorbeeld in Panperduto, Italië) of de warme samenspraak (voorbeeld in Tipperary,
Ierland), het belang van terugkoppelen naar de burgers en het stimuleren van bewonersparticipatie.
De klimaatopgaven van nu bieden de mogelijkheid voor de waterrecreatie van morgen. Benutting door
bewustzijn en tegelijkertijd bewustzijn door benutting. De klimaatverandering stelt de Nederlandse gemeenten,
waterschappen, provincies en het Rijk voor opgaven die kansen bieden voor een integrale aanpak met
waterrecreatie. De energie die door de gemeenten Westland en Den Haag wordt geleverd op de
Erasmusverbinding, laat zien hoe waterrecreatie kan worden ingezet als buitenboordmotor van regionale
integrale gebiedsontwikkeling. Het betekent niet alleen een kwaliteitsimpuls voor het gebied, maar biedt ook
kansen voor de uitbreiding van waterevenementen zoals het Varend Corso en Vlietdagen. En uiteraard een
gezondere woonomgeving voor mensen.
Het bevestigt dat de goede samenwerking van provincie, waterschappen en gemeenten moet worden
doorgezet om deze integrale vraagstukken aan te pakken. Samenwerking is noodzakelijk, niet alleen in de
uitvoering, maar ook in de visie, de planning, prioritering, de strategiebepaling én het gunnen van kansen buiten
de eigen gemeente. Er moet gewerkt worden aan het vormen van coalities rondom de benoemde ambities,
verbindingen en knelpunten om zo de bewoners een mooie groen-blauw-rode leefomgeving te geven. Water is
een belangrijke factor in de woonomgeving van mensen, vooral in de nabije toekomst. Mensen vinden water
aantrekkelijk om aan te wonen. Uiteindelijk is dat waarvoor je het doet. De kunst is het leefklimaat voor de
eigen bewoners te versterken, te verduurzamen en aangenaam te houden, en anderzijds ook voor bezoekers en
(dag)toeristen aantrekkelijk te blijven. Daarnaast speelt herontdekking en herstel van waterwegen en
waterverbindingen een rol. Een ultiem genieten van de tijden van vroeger in het landschap van nu. Het varen
van rondjes en vooral het varen van verschillende routes zorgt ervoor dat je het landschap op een andere
manier leert kennen.
De positie van de Vereniging in bovenstaande is dit jaar belangrijk geweest en kan als buitenboordmotor, die
aan de ene kant de integraliteit bewaakt en aan de andere kant coalities vormt en enthousiasmeert, in de
komende jaren een nog belangrijkere positie innemen.
Arnoud Rodenburg,
Voorzitter Vereniging Regio Water
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3. Overzicht projecten en activiteiten 2018
I. Voor Vereniging totaal
Opstellen ambitiedocument
Blauwe Cirkels landschapstafel
Hof van Delfland
Opstellen ambitielijst
waterrecreatie i.s.m.
gemeenten en provincie
Ambtelijk trekker thematafel
Blauwe Cirkels landschapstafel
Hof van Delfland
Overleggen met ambtenaren
en bestuurders(rondje langs de
gemeenten)
Maandelijkse nieuwsbrief over
activiteiten vereniging en
overige nieuwsitems
Organiseren Algemene
Ledenvergadering 11 april
2018
Organiseren Dagelijks Bestuur
16 februari 2018
Organiseren Dagelijks Bestuur
3 december 2018
Aanzet Blauwe Brief
Overleggen met Provincie ZuidHolland i.h.k.v.
waterconferentie 2019
Deelname schrijfsessie
waterrecreatie en toerisme
PZH
Overleggen met Unie van
Waterschappen i.h.k.v.
waterrecreatie
Deelname aan overleggen
i.h.k.v. samenwerkingskaart
PZH
Organisatie Thematische
Werkgroep SWARE Komárno
24-25 mei 2018
Organisatie Thematische
Werkgroep SWARE Valmiera
20-21 september 2018
Organisatie en deelname
Institutionele Bestuurlijke
Denktank 1 februari 2018
Organisatie en deelname
Institutionele Bestuurlijke
Denktank 29 maart 2018

Bestuur

✓

Thema
Erfgoed en Economie
Ledenzorg
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Europa

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Organisatie en deelname
Institutionele Bestuurlijke
Denktank 23 oktober 2018
Schrijven AP SWARE i.s.m.
Provincie Zuid-Holland
Opstellen financieel jaarverslag
en jaarverantwoording
Aanwezigheid op social-media
Bijhouden en publiceren
nieuwsitems
Eerste fase reconstructie
website
Administratie
P&O administratie

I. Voor groepen van leden

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Bestuur

Aanvraag stageopdrachten

Vergelijkend onderzoek/project
Monstersche Sluis – Milanese
sluis
Project waterrecreatie
Foppenpolder
Project Recreatieve Route
Maasland
Regioanalyse verbinding Noord
Aa – Centrum Zoetermeer
Aanvraag stageopdrachten
voor 2019
Beantwoorden van vragen

✓
✓

✓

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
Deelname aan de Hollandia
Netwerkbijeenkomsten
Beleidsbeïnvloeding

I. Voor leden individueel

✓

Bestuur

Thema
Erfgoed en Economie
Ledenzorg

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Thema
Erfgoed en Economie
Ledenzorg
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Europa

✓

Europa
✓

✓
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Facturatie, herinneringen en
incasso

✓
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4. Bestuur en leden
4.1. 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 2018 vormden Arnoud Rodenburg (voorzitter), Hans Pluckel (penningmeester), Peter Ouwendijk (bestuurder)
en Robin Paalvast (bestuurder) het bestuur van de Vereniging.
4.2. Ledenbestand en partnerorganisaties
In 2018 had de Vereniging Regio Water zes gemeentelijke leden. Daarmee is het ledenbestand ten opzichte van
2017 gelijk gebleven. Tevens geldt de provincie Zuid-Holland als belangrijke partner, waarmee in 2018 intensief
is samengewerkt. Daarnaast wordt er samengewerkt dan wel kennis uitgewisseld met onder meer
Landschapstafel Hof van Delfland, ingenieursbureaus, het Programmabureau Groene Hart, de Metropoolregio
Rotterdam-Haaglanden, Waterrecreatie Nederland, Waterschappen, de Hogeschool Rotterdam, Vereniging
Deltametropool, Vereniging van Binnenhavens en overige organisaties.
Kennis en ervaringen in Europa worden binnengebracht en gedeeld onder meer om Blauwe Cirkels te kunnen
helpen uitvoeren. Bovendien helpt deelname in een Europees project het thema watergebonden recreatie
hoger op de agenda te krijgen bij bewoners, overheden en organisaties.
Op Europees niveau werkt Vereniging Regio Water samen met Tipperary County Council, Metropoolregio
Milaan, Vidzeme Planning Region, Pons Danubii EGTC en (wederom) de Provincie Zuid-Holland. Met deze
partners wordt intensief kennis uitgewisseld op het gebied van beheer van cultuur- en natuurhistorie in
vaarwegregio’s en waterrecreatie. Tevens is er nauw contact met zowel het Joint Secretariat van INTERREG
Europe en het Policy Learning Platform team.
Gemeenten

Overig
Partnerschap

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

In 2018 is door bestuur en directie van Vereniging Regio Water (wederom) het contact met potentiële leden
verstevigd, onder meer via bilaterale gesprekken met bestuurders van verschillende Zuid-Hollandse gemeenten.
Tevens is de intensievere samenwerking met de Landschapstafel Hof van Delfland en Provincie Zuid-Holland
voortgezet.
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5. Algemene zaken
5.1. Uitgangspunten
Vereniging Regio Water zet zich in voor projecten waarin leden afzonderlijk en gezamenlijk belangen hebben.
Dit zijn 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 willen besteden, hier willen wonen, 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. Wel moet natuur, woongenot en cultuurhistorie intact blijven dan wel versterkt worden.
5.2. 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
sociaaleconomisch 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 dan wel realisatie in de praktijk (Monstersche Sluis, Erasmusverbinding, sloepenroute).
VRW zal in het komende jaar verder gaan met lopende projecten en nieuwe starten.
5.3. 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 dan wel aan te passen.
5.4. Samenwerking met andere partijen
In 2018 heeft de Vereniging de samenwerking met andere partijen voortgezet en geïntensiveerd. Onder andere
met docenten en studenten van de Hogeschool Rotterdam, het ROC, de landschapstafel Hof van Delfland en de
provincie Zuid-Holland. De Vereniging wil met name in de samenwerking met onderwijsinstellingen zorgen dat
de aansluiting van het onderwijs tot de recreatief-economische sector beter wordt. Dit zal op den duur een
positieve grondslag hebben op de waterrecreatie (kwalitatief en kwantitatief).
5.5. Financiën
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. Genoemde activiteiten zijn in 2018 verricht voor een budget van € 185.792.
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6. Erfgoed en economie (verantwoording)
6.1. Ambitiedocument Blauwe Cirkels (thematafel landschapstafel)
In 2018 heeft de Vereniging in opdracht van de Landschapstafel Hof van Delfland een ambitiedocument
opgesteld voor de thematafel waterrecreatie. Voor water is een gedeelde visie vanuit de uitdagingen
Verstedelijking (wonen en werken), Energie en Klimaat nodig op basis waarvan keuzes worden gemaakt. In dit
document is daarom aangegeven waarom aan de Landschapstafel Hof van Delfland wordt samengewerkt aan
het water en aangrenzende omgeving, welke mogelijke aansluitingen er zijn op bestaande initiatieven en in
bestaande programma’s, met het oog op uitvoering.
De vijf ambities die zijn opgesteld en waaraan toekomstige projecten getoetst zullen worden zijn:
1. Ontwikkelen van doorgaande waterverbindingen water-stad-land;
2. Realiseren van het grootste aaneengesloten sloepennetwerk in Europa, met de daarbij horende
technische en innovatieve oplossingen en duurzame faciliteiten;
3. Beter bereikbaar maken van het recreatieve blauw via de zogeheten slow-lanes;
4. Aanbod aan recreatieve mogelijkheden in, op en langs het water vergroten;
5. Verduurzaming van de groenblauwrode leefomgeving.
Op vrijdag 14 december is dit ambitiedocument gepresenteerd aan de leden van de Landschapstafel Hof van
Delfland. De wethouders hebben de aanbevelingen uit de Blauwe Cirkels overgenomen
(https://randstadwaterbaan.nl/nieuws/wethouders-zetten-schouders-onder-waterambities/).
Naast het ambitiedocument is er ook een ambitielijst overhandigd die is opgesteld in samenwerking met de
verschillende gemeenten, organisaties en provincie. Het uitgangspunt was om één lijst met ambities te creëren
die bekend is bij alle partijen. De provincie Zuid-Holland werkt daarom in hun uitvoeringsagenda waterrecreatie
met dezelfde ambitielijst als de landschapstafel Hof van Delfland (en dus de Vereniging Regio Water). Deze lijst
is organisch, wat betekent dat het continu aan verandering onderhevig is naarmate prioriteiten veranderen.
Het ambitiedocument Blauwe Cirkels kan worden gevonden op: https://randstadwaterbaan.nl/wpcontent/uploads/2019/07/Ambitie-Blauwe-Cirkels.pdf.
6.2. Input Visie en Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving (PZH)
De Vereniging heeft aan verschillende schrijfsessies van de provincie Zuid-Holland deelgenomen op de thema’s
waterrecreatie en toerisme. Tijdens deze werkgroepen heeft VRW het belang van waterrecreatie en het
integraal samenwerken op andere beleidsterreinen nogmaals onderstreept.
Mede dankzij het proces van het Europese project SWARE en Blauwe Cirkels zijn er veel van de ambities en
geïnventariseerde projecten op de agenda van de provincie Zuid-Holland komen te staan.
6.3. Input op Erasmuszone Den Haag – Westland
De Erasmuszone omvat het gebied aan weerszijden van de Erasmusvaart. De kansen voor deze ontwikkeling van
deze waterweg heeft VRW afgelopen jaren regelmatig onderzocht en benoemd. Ook de technische
aanpassingen heeft VRW daarin meegenomen. Regelmatig onderhield VRW hierover contact met gemeente
Westland en Den Haag.
6.4. Rondje langs de gemeenten
De directeur heeft in 2018 een bezoek gebracht aan verschillende Zuid-Hollandse gemeenten. Met deze
bezoeken kan de Vereniging de blauwe ambitie hoger op de agenda te zetten en nieuwe kansen te
inventariseren. De conclusies uit de gesprekken zijn mede input voor Blauwe Cirkels.
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6.5. Vertegenwoordiging bij erfgoedtafels
Ook in 2018 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 en beleven. Dat gebeurt door projecten op te zetten, 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.
6.6. 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. VRW is aanwezig op deze
bijeenkomsten om ideeën uit te wisselen.
6.7. Officiële opening Monstersche Sluis
Op 1 september 2018 werd de Monstersche sluis officieel geopend. Dit rondde het langlopende project dat
door de inspanning van velen (met name de stichting Monstersche Sluis) en hulp van de Vereniging tot stand is
gekomen.
6.8. Uitbreiding waterrecreatie Foppenplas (PI-Project)
In 2018 heeft Vereniging Regio Water een onderzoek begeleid naar de potentiële uitbreiding van de
Foppenpolder. Middels enquêtering zijn een aantal verbeterpunten rondom de Foppenplas geïnventariseerd,
waaronder meer wandelroutes,
betere bereikbaarheid met het
openbaar vervoer, meer
fietsroutes en een betere
parkeergelegenheid. Ook blijkt
behoefte te zijn aan meer
mogelijkheden voor de
recreatievaart,
horecagelegenheden en
(water)sportverenigingen.

Potentiële situatie bij verdubbeling Foppenplas met ruimte voor groen en bereikbaarheid.

Wel was 59% van de bezoekers
tevreden over de huidige
situatie en was er bij 42% van
de bezoekers de behoefte om
de Foppenplas uit te breiden.

6.9. Recreatieve vaarroute Maasland (PI-Project)
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In 2018 heeft Vereniging Regio Water een onderzoek begeleid naar hoe het vaarwater van Maasland beter kan
worden benut voor recreatie en hoe hiervoor draagvlak kan worden gecreëerd. In het eindrapport wordt
gesteld dat er veel kansen zijn en dat belanghebbenden overwegend positief zijn over de potentiële voordelen
van een nieuwe vaarroute. Momenteel gaat potentiële klandizie van evenementen op het water verloren
doordat de locaties in het centrum moeilijk of helemaal niet bereikbaar zijn. Zij heeft dit ook zelf mogen ervaren
tijdens een rondje Kwakel.
Aanbevolen wordt om de 12 beweegbare bruggen op de route te automatiseren en de vaste bruggen die
momenteel een te lage doorvaarthoogte hebben te verhogen. De investering voor het bevaarbaar maken van
deze Maaslandroute bedraagt circa € 5.000.000,00.
6.10.
Regioanalyse vaarverbinding Noord Aa – Zoetermeer
In 2018 is door de Vereniging voor de gemeente Zoetermeer begonnen met het opstellen van informatieve
kaarten en een notitie betreffende het gebied Noord Aa en de mogelijkheden van een doorvaarbare verbinding
tussen het buitengebied en het centrum Zoetermeer.
Zoetermeer is tevens een belangrijk knooppunt tussen de verschillende regio’s in Zuid-Holland. De Rotte-RijnVliet verbinding is hierin een icoonproject.
De gemeente Zoetermeer is, als leisure city en als gemeente die zich inzet voor het welzijn van haar inwoners,
actief bezig met het ontwikkelen en het verbeteren van waterrecreatie. De gemeente is hierin uitstekend
onderweg. Wel zijn er fysieke en juridische beperkingen die de uitbreiding van recreatieve mogelijkheden voor
inwoners en (dag)toeristen verhinderen. Namelijk vaarverboden en het ontbreken van overtomen/sluizen om
de hoogteverschillen te overbruggen.
De Vereniging heeft in de notitie in beeld gebracht waar de gemeente hoog op scoort (zwemwaterkwaliteit en
aanbod op, in en langs het vaarwater) en waar de gemeente stappen kan maken (varen voor alle inwoners en
dagtoeristen en vaarverbindingen met buitengebied). Hierin wordt ook uitgewerkt welke kansen er zijn en is de
relatie gelegd met goede voorbeelden bij partners vanuit het Europese project SWARE.
In 2019 wordt er verder gewerkt aan de notitie en worden de beschikbare visuele kaarten uitgebreid. Deze
informatie kan de gemeente Zoetermeer vervolgens gebruiken in de ontwikkeling van plannen en de
communicatie naar haar inwoners.

12 | Jaarverslag 2018 - Vereniging Regio Water

7. Europa (verantwoording)
7.1. Sustainable heritage management of WAterway REgions (SWARE)
Het project SWARE loopt van 2016 tot en met 2020. Het project heeft als doel het duurzaam stimuleren van de
economie via betere benutting van natuurlijk en cultureel erfgoed op en rondom het binnenlands vaarwater.
Het sluit daarmee één op één aan op de doelstelling van de Vereniging. Mede dankzij dit project staat het
onderwerp hoger op de agenda bij de Provincie Zuid-Holland 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 2018 is de fase van
actieplanning gestart. Voor
deze fase is intensief contact
met de Provincie Zuid-Holland
gehouden en is de directe link
gemaakt tussen het Regionaal
Manita Koop (directeur Vereniging Regio Water) aan het woord tijdens een bijeenkomst over
Actieplan SWARE en de Visie
het proces van actieplanning en Europese aanbevelingen (Valmiera, 20 september 2018)..
Rijke Groenblauwe
Leefomgeving van de provincie Zuid-Holland, waarin waterrecreatie een prominente positie heeft gekregen.
Binnen het regionaal actieplan SWARE zijn goede voorbeelden (kennislessen) en aanbevelingen van
betrokkenen opgenomen. Enkele concrete voorbeelden hier van zijn.
1. Publiek Participatie Netwerk / warme samenspraak (Tipperary County Council);
2. Panperduto / integraal gebiedsgebruik rondom water (Metropoolregio Milaan).
Aanbevelingen:
▪ Zie water gebonden recreatie en toerisme als resultante, motor en graadmeter van duurzaam,
integraal beleid (energie, duurzaamheid, wonen, RO, mobiliteit, waterbeheer, groen, economie,
Europese samenwerking, bestuur, veiligheid, participatie, sport, cultuurhistorie, etc.)
▪ Dat vergt een visie op het gebied en vervolgens samenwerking in huis, van buiten naar binnen: binnen
het bestuur, de politiek en ambtenaren. Het heeft consequenties voor de interne manier van werken.
▪ Ingrepen in de openbare ruimte zijn altijd langdurig en integraal. Borg dan ook die langdurige integrale
samenwerking in de persoon van een langer zittende (benoemde) bestuurder, die vanuit zijn taak en
rol verantwoordelijk is voor samenwerking, i.c. de burgemeester danwel de CdK. Borg dit vanwege de
complexiteit ook ambtelijk hoog in de organisatie.
▪ Betrokkenheid creëren bij publiek, bewoners en overige belanghebbenden door:
o Terugkoppeling participanten van veranderingen;
o Verliezers en zwijgende meerderheid mee te nemen in het proces;
o (bewoners)participatie stimuleren vanaf de start van trajecten;
o Informatie en data openbaar, helder en bekend te maken;
o Nieuwe, verbindende taal te gebruiken.
▪ Het proces te verstevigen door:
o Een integrale benadering – direct betrekken van andere beleidsterreinen en de kansen
benutten;
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o
o

Samenwerkende gebieden op basis van natuurlijke grenzen (niet bestuurlijke).
Als provincie met die gebieden aan de slag gaan waar energie zit.

Daarnaast zijn enkele prioritaire acties opgenomen om de kennisvergaring en uitbreiding van de verspreiding
van kennis te bevorderen, om instrumenten te ontwikkelen en om de samenwerking tussen overheid,
ondernemers en onderwijs te stimuleren op het gebied van de groenblauwrode leefomgeving. Daarnaast staat
in het actieplan dat er moet worden gewerkt aan de uitvoering van de strategische uitvoeringsagenda
waterrecreatie.
De volledige tekst van het Regionaal Actieplan SWARE kan worden gevonden op
http://www.randstadwaterbaan.nl/themas/europe/sware. Hierop kunnen ook de verslagen van de
Institutionele Bestuurlijke Denktank en de verslagen over de kennisuitwisselingssessies gevonden worden.
7.2. European Policy Learning Platform
Vereniging Regio Water heeft in 2018 deelgenomen aan het Policy Learning Platform van INTERREG Europe dat
in 2017 is gelanceerd.
Een onderdeel van het Policy Learning Platform is de good practice database. De projecten/goede voorbeelden
worden door thematische experts van het Policy Learning Platform beoordeeld op kwaliteit en
reproduceerbaarheid in andere regio’s. VRW heeft de database aangevuld met het Sloepennetwerk en de
Waterdriehoek namens de regio Zuid-Holland. In 2019 zal de Vereniging het initiatief nemen om andere goede
voorbeelden, zoals de casus heropening Monstersche, in te sturen.
7.3. 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. Daarnaast is in 2018 afgesproken binnen het
Europese partnerschap om gezamenlijke aanbevelingen aan het Europees Parlement aan te bieden. Dit is
besproken tijdens werksessies op 24 mei en 20 september. In 2019 zal het Joint Policy Recommendations
Document zijn definitieve vorm krijgen.
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8. Jaarrekening 2018
Zie voor de jaarrekening 2018 bijgesloten document. Verder beschikbaar op
http://www.randstadwaterbaan.nl/downloads. Hierin staat de nadere specificatie van de inkomsten en uitgaven
van het beschikbare budget.
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