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1. Samenvatting
Vereniging Regio Water heeft zich in 2019 weer actief ingezet voor een betere benutting van het recreatief
potentieel van het vaarwater. Voor wat betreft het bestuur heeft zich één mutatie voorgedaan. Robin Paalvast
(wethouder gemeente Zoetermeer) heeft zijn bestuursfunctie neergelegd vanwege zijn nieuwe portefeuilles.
Er zijn geen mutaties in het ledenaantal. Wel is de samenwerking met zowel de provincie Zuid-Holland en de
Landschapstafel Hof van Delfland wederom geïntensiveerd.
De directeur, Manita Koop, heeft na haar benoeming als Hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van
Delfland, haar ontslag aangeboden. Per 1 juni 2019 is zij uit dienst. Er is voor de directeursfunctie (nog) geen
opvolger aangesteld. De werkzaamheden zijn het laatste half jaar van 2019 overgenomen door het bestuur en
de bureaubezetting.
De Vereniging heeft zich voornamelijk bezig gehouden met grote trajecten/projecten. Dit zijn Blauwe Cirkels
(p.9, 6.1.), INTERREG Europe project SWARE (p.13, 7.1.) en de organisatie van de conferentie Kracht van Water
(p.9, 6.3.). Blauwe Cirkels is een vervolgtraject ingegaan, waarbij de voorbereiding voor een uitvoeringsagenda
in gang is gezet. Dit gebeurt in samenwerking met de Landschapstafel Hof van Delfland en is verbonden aan
het verkenningstraject waterrecreatie Zuid-Holland (p.9, 6.2.). Voor SWARE is dit jaar de gedeelde Joint Policy
Recommendations, opgesteld. Een aanbeveling van de projectteams, met name gericht op Europese
beleidsmakers. In 2020 wordt hieraan vervolg gegeven. De Kracht van Water conferentie (5 april, Maassluis) is
georganiseerd in samenwerking met de provincie Zuid-Holland op verzoek van de Commissaris van de Koning.
De conferentie werd goed en breed bezocht en bood aanleiding voor intensiveringen en samenwerking. Naar
aanleiding van deze conferentie is een Blauwe Brief opgesteld.
Verder heeft de Vereniging input geleverd op projecten en visies, heeft gemeentelijke ambities opgehaald en
heeft verschillende projecten in samenwerking met vrijwilligers geagendeerd. Een volledige lijst van
activiteiten is te vinden in dit jaarverslag (p.5) en staat gedetailleerder beschreven in de verantwoording (vanaf
p.9).
Dit alles is gedaan voor een budget van € 122.685. Dit betekent dat de Vereniging gebruik heeft gemaakt van
haar reserves.
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2. Voorwoord
Kracht van water
Op 5 april 2019 trapte de Commissaris van de Koning, Jaap Smit, met zowel het roer als microfoon in zijn
handen, het vaarseizoen af. Hij deed dit in Maassluis, waar met meer dan 150 vrijwilligers, ondernemers,
ambtenaren en bestuurders werd gesproken over de ambitie om van Zuid-Holland dé waterrecreatieprovincie
van Nederland te maken. De conferentie Kracht van Water werd georganiseerd door de Vereniging Regio Water
en de provincie Zuid-Holland om de urgentie achter het waterdossier te bepleiten en diende als aftrap van een
druk bestuurlijk jaar waarin deze ambitieuze doelstelling een concrete vorm moest krijgen. Middels een Blauwe
Brief werden de belangrijkste conclusies meegegeven met de coalitieonderhandelingen en de agendavorming
van de Gedeputeerde Staten. Tevens was het een verzoek om samen met de regio het proces in een versnelling
te brengen. De quick-wins, waarvoor door PZH ruimte is gemaakt, kunnen daarin hopelijk een domino-effect
teweeg brengen. Nieuwe projecten stimuleren met de successen uit het verleden.
Alle Zuid-Hollandse waterregio’s, van bestuurders tot bewoners, moeten samenkomen om met elkaar deze
doelen te bereiken. Daar zijn soms, zoals tijdens de conferentie meermaals werd gedeeld, bestuurders en
ambtenaren voor nodig die buiten de lijntjes kleuren. Met de overtuiging projecten op een goede manier te
realiseren. Om dicht bij huis, langs, op en in het water te kunnen recreëren, om rondjes te kunnen varen, groot
en klein, voor jong en voor oud. We zien bijvoorbeeld een stijgende trend in de verhuur van elektrische sloepen.
Het groeiende aanbod, de economische ontplooiing, maakt waterrecreatie toegankelijker voor allen.
De betekenis van het beleven van water en het groen eromheen neemt ook steeds meer toe in het geheel van
gezondheid sport en recreatie en is een belangrijke pijler in de relatie met het Zuid-Hollandse culturele en
natuurlijke erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan de oude trekvaarten die weer in beeld worden gebracht.
Waterrecreatie behoort integraal toe aan de algehele gebiedsontwikkeling. Dit is als zodanig ook opgenomen in
Blauwe Cirkels en het bestuurlijke verkenningstraject waterrecreatie.
De Vereniging Regio Water is tevens nog steeds lead partner in het Europese kennisuitwisselingsproject SWARE.
Het is zaak om de goede voorbeelden uit binnen- en buitenland te combineren om daarmee projecten in de
regio aan te jagen, verstevigen en hopelijk te doen uitvoeren. Een van deze aanbevelingen, burgerparticipatie,
heeft zich natuurlijk ook al succesvol laten zien bij de totstandkoming van de Monstersche Sluis en de
economische en recreatieve impuls die dat heeft opgeleverd. Het participatienetwerk, zoals dat in Tipperary
(Ierland) is uitgevoerd, zou kunnen helpen om deze bottom-up processen meer te belichten en te stimuleren.
Een warme samenspraak om tot succesvolle projectuitvoer of beleidsbeïnvloeding te komen. Daarnaast gaat op
Europees niveau de komende jaren de Green Deal zich uiten op het gebied van klimaatverandering. Dan heb je
het niet alleen over schone energie en duurzame mobiliteit, maar ook over het belang van de blauwe economie.
Deze is door de Europese Commissie benoemt en moet een belangrijke rol gaan spelen in de strijd tegen
klimaatverandering. Het is voor onze regio noodzakelijk om aan te sluiten op deze processen om het ZuidHollandse groen-blauw op een duurzame manier beleefbaar te maken en te behouden.
De Vereniging stelt zich niet alleen ten doel een waternetwerk te zijn, maar ook om dit netwerk te verstevigen
en daarmee de gebruikswaarde en het leef- en vestigingsklimaat van de regio te stimuleren. Een goede
samenwerking van provincie, waterschappen, gemeenten, maar ook ondernemers en burgers moet worden
geïnitieerd en doorgezet worden om de belangrijke integrale blauwe vraagstukken succesvol aan te pakken.
Gebruik de kracht van water voor een groter succes.
Arnoud Rodenburg,
Voorzitter Vereniging Regio Water
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3. Overzicht projecten en activiteiten 2019
I. Voor Vereniging totaal
Ambtelijke ondersteuning
Blauwe Cirkels
Verkenning Europese
projectsubsidiemogelijkheden
i.h.k.v. Blauwe Cirkels
Ambtelijke ondersteuning
verkenningstraject
waterrecreatie
Overleggen APPM i.h.k.v.
verkenningstraject
waterrecreatie
Afstemming met CdK i.h.k.v.
waterconferentie/waterrecreatie
Organisatie waterconferentie
‘Kracht van Water’ 5 april 2019
Verslaglegging waterconferentie
‘Kracht van Water’ 5 april 2019
Opstellen Blauwe Brief n.a.v.
conferentie
Overleggen met PZH i.h.k.v.
samenwerkingskaart
Overleggen met
Watersportverbond ZuidHolland Midden
Overleggen met
Hoogheemraadschap van
Delfland
Overleggen met ambtenaren en
bestuurders (rondje langs
gemeenten)
Overleggen met vrijwilligers

Bestuur

✓

Beleidsbeïnvloeding
Vertegenwoordiging bij
Erfgoedtafels
Benutten Hollandia Netwerk
Organisatie bestuursvergadering
20 februari 2019
Organisatie bestuursvergadering
26 juni 2019
Organisatie bestuursvergadering
5 juli 2019
Organisatie bestuursvergadering
28 november 2019

Thema
Erfgoed en Economie
Ledenzorg

Europa

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
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Overleggen met PZH i.h.k.v.
SWARE
Organisatie en deelname aan
Stuurgroep SWARE Milaan 5 juni
2019
Organisatie en deelname aan
Thematische Werkgroep SWARE
Milaan 6 juni 2019
Deelname Europe Let’s
Cooperate Brussel
Vertegenwoordiging bij Policy
Learning Platform INTERREG
Europe Brussel 26 november
2019
Aanwezigheid op social-media

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Administratie

✓

✓

P&O administratie

✓

✓

I. Voor leden individueel
Begeleiding PI-project MKBA
vaarverbinding Zoetermeer
Begeleiding PI-project
Watergang Weverskade
Maassluis
Begeleiding PI-project Glazen
Dijk Midden-Delfland
Begeleiding PI-project WPP
aanmeerplaatsen Den Haag
Deelname
evaluatiebijeenkomst
Monstersche Sluis
Voorbereiding notitie
verkenningstraject
waterrecreatie
Beantwoorden van vragen
Facturatie, herinnering en
incasso

Bestuur

Thema
Erfgoed en Economie
Ledenzorg
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Europa

✓
✓
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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 2019 vormden Arnoud Rodenburg (voorzitter), Hans Pluckel (penningmeester) en Peter Ouwendijk
(bestuurder) het bestuur van de Vereniging Regio Water. Robin Paalvast is afgetreden vanwege zijn nieuwe
gemeentelijke portefeuille als resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen.
Daarnaast heeft er een mutatie plaatsgevonden binnen het verenigingsbureau. Directeur Manita Koop heeft, als
gevolg van haar benoeming als hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Delfland, haar ontslag
aangeboden. Per 1 juni 2019 is zij daarom uit dienst bij de Vereniging. Haar werkzaamheden worden vooralsnog
waargenomen door het bestuur en het secretariaat.

4.2. Ledenbestand en partnerorganisaties
In 2019 had de Vereniging Regio Water zes gemeentelijke leden. Daarmee is het ledenbestand ten opzicht van
2018 gelijk gebleven. Tevens geldt de provincie Zuid-Holland als belangrijke partner, waarmee in 2019 intensief
is samengewerkt. Daarnaast wordt er samengewerkt met onder meer de Landschapstafel Hof van Delfland,
Watersportverbond Zuid-Holland Midden, onderzoeksbureaus, Waterrecreatie Nederland, Waterschappen,
ondernemers en vrijwilligers en overige organisaties.
Kennis en ervaringen in Europa worden binnengebracht en
gedeeld onder meer om delen van Blauwe Cirkels te helpen
uitvoeren. Bovendien helpt deelname in een Europees
project het thema watergebonden recreatie hoger op de
agenda te krijgen bij overheden, bewoners en
vrijwilligersorganisaties. Op Europees niveau werkt
Vereniging Regio Water samen met Tipperary County
Council, Metropoolregio Milaan, Pons Danubii EGTC,
Vidzeme Planning Region en (wederom) de provincie ZuidHolland. Met deze partners wordt intensief kennis
uitgewisseld over vraagstukken en projecten die spelen op
het gebied van waterrecreatie en het beheer van cultuur- en natuurhistorie langs vaarwegen. Tevens is er
hierdoor nauw contact met het Join Secretariat van INTERREG Europe en het Policy Learning Platform team.
In 2019 is door bestuur en directie van Vereniging Regio Water 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 in
ons gebied willen besteden, hier willen wonen en recreëren, betekent het dat we met elkaar de ruimtelijke
kwaliteit op orde hebben.
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.
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 inhoudelijk 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 2019 heeft de Vereniging de samenwerking met andere partijen voortgezet en geïntensiveerd. Onder andere
met de Landschapstafel Hof van Delfland en de provincie Zuid-Holland.
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 2019 verricht voor een budget van €122.685
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6. Erfgoed en Economie
6.1. Blauwe Cirkels
De Vereniging werkt samen met de Landschapstafel Hof van Delfland aan het vervolgtraject van het
ambitiedocument Blauwe Cirkels. Met de verschillende regionale samenwerkingspartners zijn stappen gezet om
te komen tot een integrale UA Blauwe Cirkels. Het verkenningstraject Waterrecreatie Zuid-Holland (p.9, 6.2)
loopt parallel aan dit proces. Er zijn eerste stappen gezet in de uitvoer van enkele quickwins door de verhoging
van het subsidieplafond SrG. In samenwerking met de provincie Zuid-Holland is de samenwerkingskaart
aangepast om aan te sluiten op Blauwe Cirkels en de gebiedstafels.
Het ambitiedocument Blauwe Cirkels is te downloaden via: https://randstadwaterbaan.nl/wpcontent/uploads/2019/07/Ambitie-Blauwe-Cirkels.pdf
De prioritering/ambitielijst Blauwe Cirkels is te downloaden via: https://randstadwaterbaan.nl/wpcontent/uploads/2019/07/prioritering-recr-Blauwe-Cirkels.pdf
6.2. Verkenningstraject Waterrecreatie Zuid-Holland
In het kader van de versterking van water (en waterrecreatie in het bijzonder) in het gebied van Hof van
Delfland, is er een verkenner aangesteld die de realiseerbaarheid van opgestelde ambities onderzoekt. Dit
verkenningstraject is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, Vereniging Regio Water en de
landschapstafels Hof van Delfland, Midden-Holland en Hollandse Plassen. De verkenner onderzoekt de
haalbaarheid van de waterambities.
Ter voorbereiding heeft de Vereniging na overleg met het onderzoeksbureau en landschapstafel Hof van
Delfland, voor deze regio verschillende gespreksnotities opgesteld. Hierin zijn zowel de provinciale, regionale als
lokale ambities opgenomen, zoals deze in het coalitieakkoord PZH en Blauwe Cirkels zijn opgenomen. Dit is
gedaan om de synergie tussen de verschillende parallel lopende trajecten te onderstrepen.
In de loop van 2020 zal het onderzoeksbureau de resultaten presenteren.
6.3. Kracht van Water conferentie
De Vereniging heeft in opdracht van de Commissaris van de Koning op 5 april 2019 conferentie Kracht van
Water in Maassluis georganiseerd. Deze conferentie is het resultaat van de intensieve samenwerking tussen de
Vereniging Regio Water en de Provincie Zuid-Holland en de ambitie die de provincie heeft gesteld in de visie
Rijke Groenblauwe Leefomgeving.
Ruim 160 bestuurders, ondernemers en vrijwilligers kwamen samen en kwamen met concrete voorstellen om
Zuid-Holland dé waterprovincie van Nederland te maken. Op basis van de uitkomsten van de conferentie is de
Blauwe Brief opgesteld en aangeboden tijdens en na de collegevorming bij de provincie Zuid-Holland.
Het verslag van de conferentie is te downloaden via: https://randstadwaterbaan.nl/wpcontent/uploads/2019/05/Verslag_Kracht_van_Water_5_april_conferentie.pdf
De Blauwe Brief is te downloaden via: https://randstadwaterbaan.nl/wpcontent/uploads/2019/05/Blauwe_Brief_Aan_Onderhandelaars_ZH.pdf

6.4. Rondje langs gemeenten
In de eerste helft van 2019 heeft de directeur een bezoek gebracht aan verschillende bestuurders in de regio.
Middels deze weg probeert de Vereniging de blauwe ambitie, zoals provinciaal en regionaal belegd, hoger op de
agenda te krijgen. Tevens dienen deze gesprekken ter inventarisatie van nieuwe kansen en ambities.
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6.5. Overleggen met lokale initiatieven
Vereniging Regio Water is verder gegaan met haar rol als overlegpartner en heeft zodoende met zowel
ondernemers en vrijwilligers gesproken over de agendering en ontwikkeling van nieuwe
waterrecreatieprojecten. Deels heeft dit een overlap met de begeleiding van PI-projecten (p.xx, 6.5.).
6.6. Begeleiding PI-projecten
Vereniging Regio Water begeleidt al een aantal jaar studentenprojecten omdat het daarin een enorme
meerwaarde ziet. Projectideeën kunnen zo op een laagdrempelige manier vorm krijgen en uiteindelijk zelfs
richting uitvoer komen. In het verleden heeft VRW PI-projecten begeleidt zoals de Monstersche Sluis en de
Erasmusverbinding.
6.6.1. Watergang Weverskade te Maassluis
Het onderzoeksrapport (locatieonderzoek) is te downloaden via: https://randstadwaterbaan.nl/wpcontent/uploads/2020/02/6_6_1_a_Watergang_Weverskade_LocatieOnderzoek_Recreatievaart.pdf
Het onderzoeksrapport (Technische en Maatschappelijke haalbaarheid) is te downloaden via:
https://randstadwaterbaan.nl/wpcontent/uploads/2020/02/6_6_1_b_TechnischeEnMaatschappelijkeHaalbaarheid_Recreatievaart.pdf
6.6.2. MKBA Vaarverbinding Zoetermeer
Het onderzoeksrapport is te downloaden via: https://randstadwaterbaan.nl/wpcontent/uploads/2020/02/6_6_2_PI_MKBA_Vaarverbinding_Zoetermeer.pdf
6.6.3. Glazen Dijk Midden-Delfland
Het onderzoeksrapport is te downloaden via: https://randstadwaterbaan.nl/wpcontent/uploads/2020/02/6_6_3_PI_Glazen-Dijk.pdf
6.6.4. WPP aanmeerplaatsen Den Haag
Het onderzoeksrapport is te downloaden via: https://randstadwaterbaan.nl/wpcontent/uploads/2020/02/6_6_4_PI_WPP_Aanmeerplaatsen_Den_Haag.pdf
6.7.
Vertegenwoordiging bij en deelname aan Erfgoedtafels
Ook in 2019 was VRW betrokken bij en heeft zij deelgenomen aan de Erfgoedtafel Trekvaarten, die de provincie
Zuid-Holland samen met het Zuid-Hollands 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 te co-financieren) en meer bekendheid te geven aan de vele interessante bezienswaardigheden
en evenementen die er zijn.
Bij de Erfgoedlijn Trekvaarten gaat het om de doorgaande waterwegen als de Haarlemmer- of Leidse Trekvaart,
de Vliet en de Schie en de Delflandse Trekvaarten zoals 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. Dit netwerk van
oude (trek) vaarten vormt tevens de ruggengraat van het recreatieve vaarnetwerk in de regio en in het
werkingsgebied van VRW.
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De projecten die in 2018 geselecteerd zijn, hebben begin 2019 subsidie toegekend gekregen en zijn aan de
uitvoeringsfase begonnen. Al deze projecten ragen bij aan een verbeterde bevaarbaarheid en een betere
beleving van ons cultureel-historisch erfgoed op en langs het water, geheel conform de doelstellingen van VRW
en van het Europese project SWARE.
In 2019 zijn de projecten geselecteerd die in 2020 in aanmerking komen voor een bijdrage van de provincie. In
de loop van 2020 worden gemeenten en andere partijen weer uitgenodigd om nieuwe projecten aan te dragen
voor het uitvoeringsprogramma 2021 met subsidietoekenning, want de regeling is weer verlengd en loopt nog
door. VRW doet mee aan het beoordelen van en keuzes maken uit de ingediende projectvoorstellen, waarbij
VRW haar doelstellingen voor de waterrecreatie van haar leden laat prevaleren. Op deze wijze profiteren de
leden en volgers van VRW mee van de inzet en de projecten op dit vlak. De projecten die in 2019 ondersteund
zijn betreffen onder meer:
Trekschuit Midden-Delfland weer terug in de vaart brengen.
Dit project is een kernvoorstel om de beleving van het oude vervoer over water zichtbaar te maken en te
kunnen beleven door te kijken vanaf de wal of mee te varen op de schuit.
Atlas van de Trekvaarten.
Dit project bevordert de bekendheid en daarmee de beleving van de oude Trekvaarten, en vergroot de kennis er
van bij een groter publiek.
Rondvaart door de Gouden Eeuw.
Dit project vertelt en verbeeldt de geschiedenis van de Gouden Eeuw en de rol die de Trekvaarten daar in
speelden. Tevens verbindt dit project economie en kunsthistorie. In het licht van SWARE en de Europese
aandacht hiervoor past dit project prachtig in het promoten van ons Erfgoed en onze geschiedenis aan
internationale toeristen en belangstellenden.
Voor het programma van 2020 heeft VRW ook diverse projecten gesteund:
Beleving Delflandse trekvaarten door routes voor fietsen, wandelen & varen, gemeente MiddenDelfland, met 11 belevingsroutes (fietsen, wandelen, varen) voor de Delflandse trekvaarten;
- Trekvaart in beeld ‘Heen en Weer’, Plaatsing beeld i.h.k.v. de kunst- en beeldenroute langs de
Delflandse trekvaart over de functie van een jaagpaard;
-

Traditionele botenbouw Academie aan de Haarlemmertrekvaart, St. Historische Scheepstimmerwerf
Klaas Hennepoel, Botenbouw workshop ‘Varend streekproduct’, met lesprogramma scholieren, en
stage begeleiding MBO.

Deze projecten kunnen in 2020 uitgevoerd worden en dragen bij aan de kennis, de beleving en het benutten
van het recreatieve historische waternetwerk.
6.8.
Benutten Hollandia Netwerk
VRW heeft in 2010 weer enkele keren meegedaan aan de economisch-recreatieve programma’s van het
Hollandia Netwerk. Hollandia Netwerk organiseert bijeenkomsten met ondernemers, reis- en triporganisatoren, cultuur aanbieders, horeca en andere partijen die zich met (water)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 2019 werden bezocht, zijn onder meer Maassluis (met o.m. de Monsterse Sluis), Veere,
Santpoort/ Velsen, en Delft (Porceleyne Fles). In Delft was een rondvaart met de fluisterboot door de Delftse
Grachten een onderdeel van het programma, vertrekkend vanaf de -mede op initiatief van VRW gerealiseerde(nieuwe) aanlegsteiger achter de Porceleyne Fles.
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Tijdens deze bijeenkomsten promoot VRW de kansen voor waterrecreatie en de vele ‘blauwe’ recreatieve en
toeristische verbindingen die er in het oude Holland zijn. Daar vallen de Trekvaarten met hun cultureelhistorisch erfgoed ook onder. Met onze input beogen we meer gebruik te laten maken van het waternetwerk en
het erfgoed door reisorganisaties, ondernemers en instellingen.
Door de link te leggen met de Erfgoedtafel is de provincie Zuid-Holland ook heel goed aangehaakt bij dit
netwerk. In 2019 hebben wij meegeholpen voor de publiekscampagne om de Trekvaarten met hun erfgoed te
promoten en ook in het Hollandia Netwerk in te brengen, en zo dit thema 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. Dat dit goed gelukt is, blijkt uit de
locaties en thema’s die afgelopen jaren gekozen zijn!
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7. Europa
7.1. Sustainable heritage management of WAterway REgions (SWARE) en lobby Europa
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 is het mogelijk geweest om o.a. de
waterconferentie dit jaar te organiseren. De opgedane kennis vanuit het project moet helpen de lokale en
regionale doelstellingen te versterken.
In samenwerking met de overige vijf partners is in 2019 het Joint Policy Recommendations adviesdocument
gepubliceerd en gedeeld met belanghebbende Eurocommissarissen en EU commissies. Dit document is een
resultante van de kennisuitwisseling en poogt de urgentie rondom het thema water(recreatie) Europees te
bepleiten. Het gaat in deze om beleidskansen binnen Europese staten, die versterkt kunnen worden door
Europese acties en programma’s en duurzame strategieën die de leefomgeving van de Europese burgers kan
doen versterken.
De volledige tekst van het Joint Policy Recommendations document is te downloaden via:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1579512787.pdf
In het verlengde hiervan is eind 2019 gestart met het in kaart brengen van potentiële EU-subsidieprogramma’s
voor regionale en/of lokale water gerelateerde opgaven.
Daarnaast heeft VRW bijgedragen aan beleidsontwikkeling in partnerstaten. Zo is bijvoorbeeld het concept van
Rivier als getijdenparken in het investeringsprogramma van Valmiera (Letland) opgenomen.
7.2. Policy Learning Platform
Door het Europese programma INTERREG Europe (IE) is in 2017 het Policy Learning Platform
(https://www.interregeurope.eu/policylearning/) gelanceerd. Naast het zijn van een kennis hub biedt dit
platform een databank van projecten die door alle IE-projecten zijn geïdentificeerd als goede voorbeelden
(https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/). Daarnaast heeft VRW deelgenomen aan de
thematische bijeenkomst, waar (projectleider) Lisa de Groot, het succes en de leermomenten van het
programma rivier als getijdenpark uiteenzette
(https://www.interregeurope.eu/urbanecosystems/conclusions/).
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8. Jaarrekening 2019
Zie voor de jaarrekening 2019 bijgesloten document. Verder beschikbaar op (beschikbaar na ALV).

15 | Jaarverslag 2019 – Vereniging Regio Water
C20200306

Colofon
Aan deze jaarverantwoording hebben meegewerkt:
Drs. S.J. van Dijk
Drs. G.M. Milort

© Vereniging Regio Water – Randstad Waterbaan 2019-2020
16 | Jaarverslag 2019 – Vereniging Regio Water
C20200306

