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1. Samenvatting 
 

 

Vereniging Regio Water heeft zich in 2020 ingezet voor een betere benutting van het recreatief potentieel van 

het vaarwater en de omliggende gebieden. Voor wat betreft het bestuur heeft zich één mutatie voorgedaan 

(p.5, 3.1.). Peter Ouwendijk (Hoogheemraad Hoogheemraadschap Delfland) is tijdens de Algemene 

Ledenvergadering van 23 september bekrachtigd als voorzitter van de VRW. Hij volgt daarmee Arnoud 

Rodenburg op.  

 

Tevens is het traject gestart om een nieuwe directeur aan te stellen. Eind 2020 zijn daarvoor gesprekken 

gevoerd. De nieuwe directeur van de Vereniging zal in het eerste kwartaal van 2021 door het bestuur worden 

aangesteld. Daarmee is het verenigingsbureau weer terug op het niveau van de oude bezetting.   

 

De Vereniging heeft zich voornamelijk bezig gehouden met de grote/overkoepelende trajecten en projecten. 

Dit zijn het Verkenningstraject waterrecreatie Zuid-Holland (p.8, 5.1.), het Gezamenlijk Programma 

Waterrecreatie Zuid-Holland (p.8, 5.2.), de ondersteuning in Blauwe Cirkels (p.8, 5.3.) in samenhang met 

bovenstaande en de thematische afronding van het INTERREG Europe project SWARE (p.9, 6.1.). De resultaten 

van de kennisuitwisseling in dit project zijn beschikbaar gemaakt op zowel de INTERREG-projectwebsite als de 

website van de Vereniging Regio Water.  

 

Dit alles is gedaan voor een budget van € 71.413. Dit betekent dat de Vereniging gebruik heeft gemaakt van 

haar reserves/haar reserves heeft aangevuld voor toekomstige activiteiten. 
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2.  Voorwoord 

 

Het afgelopen jaar stond in vele gevallen in het teken van de ontwikkelingen rondom de COVID-19 crisis. De 

pandemie en de beperkende maatregelen die genomen zijn om deze te bestrijden hebben ook op de 

werkzaamheden van de Vereniging Regio Water hun effect gehad. Het betekende dat het grootste deel van het 

jaar de fysieke bijeenkomsten onmogelijk waren. Zo werd de algemene ledenvergadering uitgesteld, om 

uiteindelijk online plaats te vinden, maar ook de overige vergaderingen en overleggen werden voor het 

overgrote deel van het jaar digitaal gehouden. In Europees verband is er om die reden ook voor gekozen om de 

samenwerking en kennisuitwisseling op dit moment alleen digitaal voort te zetten. Het thuiswerken, waar 

iedereen mee te maken heeft gekregen, werd de nieuwe norm en nog altijd heeft het virus effect op de wijze 

waarop de VRW haar werkzaamheden uitvoert. Hopelijk zal dat in de toekomst weer steeds vaker fysiek zijn, in 

plaats van digitaal. 

  

Vorig jaar konden we terugkijken op een jaar waarin we aangaven dat de betekenis van het beleven van het 

water, en groen eromheen, steeds meer toenam, en in het geheel van de gezondheid voor de mens, voor zowel 

sport als recreatie een belangrijke pijler was. Dit jaar is door het coronavirus eens te meer duidelijk geworden 

wat de waarde en het belang van recreatiemogelijkheden in de eigen woonomgeving is. Mede vanwege de 

beperkingen die er aan het internationale reizen zijn opgelegd, is de recreatiedruk op het regionale gebied 

gegroeid. Het wordt dan ook steeds drukker op het water, wat voor kansen, maar ook uitdagingen zorgt. 

Mensen hebben geïnvesteerd in een eigen sloep, of huren er een en (nieuwe) watersporten als suppen worden 

zichtbaarder op het water. Dit onderstreept de wenselijkheid en noodzaak van het uitbreiden en verbeteren van 

de mogelijkheden voor het recreatief benutten van onze plassen, waterwegen en waterfronten. 

 

Niet alleen de groeiende recreatiedruk vraagt veel van onze gebieden, maar ook de klimaatverandering blijft een 

belangrijke rol spelen. Het is daarom de taak om de juiste balans te vinden tussen recreatiemogelijkheden, 

natuur(behoud) en erfgoed. Dit is niet een opdracht voor één, maar voor allen. Dat betekent dat er gezorgd 

moet worden voor een goede samenwerking tussen verschillende partijen, zowel publiek als privaat. Het is nodig 

om de belangrijke integrale blauwe vraagstukken aan te pakken, gebruik te maken van de bestaande netwerken 

met kennis en expertise en het daarin vroegtijdig betrekken van belanghebbende burgers en ondernemers. Het 

vormen van coalities rondom de ambities blijft belangrijk voor een uiteindelijk succesverhaal. De provincie Zuid-

Holland is met regio’s en waterschappen die samenwerking aangegaan in het gezamenlijk programma 
waterrecreatie, waarbij ook de VRW aan tafel zit. Een samenwerking tussen overheden op gastvrij en beleefbaar 

water.  

 

De Vereniging heeft zich dit jaar ingezet als buitenboordmotor die trajecten als dezen ondersteunt en aanjaagt 

en die de integraliteit en samenwerking tussen de belangrijke spelers bewaakt. Water stroomt over grenzen, 

zowel thematisch als fysiek. Ondanks de nieuwe uitdagingen die het coronavirus ons heeft gegeven, blijft de 

VRW werken aan een betere benutting van de waterwegen en hun waterfronten voor waterrecreatie, toerisme 

economische ontwikkeling en cultuurhistorische beleving. Het belang daarvan is groot, en laat zich steeds 

duidelijker merken. 

 

Peter Ouwendijk, 

Voorzitter Vereniging Regio Water 

  



5 | Jaarverslag 2020 – Vereniging Regio Water 

 

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 2020 vormden Arnoud Rodenburg (voorzitter tot 23 september), Hans Pluckel (penningmeester) en Peter 

Ouwendijk (voorzitter vanaf 23 september) het bestuur van de Vereniging Water. 

 

 

3.2.  Ledenbestand en partnerorganisaties  

In 2020 had de Vereniging Regio Water zes gemeentelijke leden. Daarmee is het ledenbestand ten opzichte van 

2019 gelijk gebleven. Tevens geldt de provincie Zuid-Holland als belangrijke partner, waarmee in 2020 intensief 

is samengewerkt. Daarnaast wordt er samengewerkt met onder meer de Landschapstafel Hof van Delfland, 

Watersportverbond Zuid-Holland Midden, onderzoeksbureaus, Waterrecreatie Nederland, Waterschappen, 

ondernemers, vrijwilligers en overige organisaties. 

 

Op Europees niveau werkt Vereniging Regio Water samen met 4 buitenlandse (overheids)organisaties. Dit zijn 

Tipperary County Council (Ierland), Metropoolregio Milaan (Italië), Pons Danubii EGTC (Hongarije/Slowakije) en 

Vidzeme Planning Region (Letland). In deze samenwerking neemt ook de provincie Zuid-Holland deel. Met deze 

partners wordt kennis uitgewisseld over vraagstukken en projecten die spelen op het gebied van waterrecreatie 

en het beheer van cultuur- en natuurhistorie langs vaarwegen. Er wordt om die reden ook kennis uitgewisseld 

met het Policy Learning Platform team van INTERREG Europe. 

 

 

  
Europees Regionaal 
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3.3. Verenigingsbureau 

Het bestuur heeft het traject gestart om een nieuwe directeur aan te stellen. Gesprekken hebben 

plaatsgevonden in het kader van de werving en selectie daarvan. In het eerste kwartaal van 2021 zal door het 

bestuur een nieuwe directeur worden aangesteld. Daarmee komt het Verenigingsbureau weer terug op de oude 

bezetting. 

 

Er is dit jaar tot de volle tevredenheid gebruik gemaakt van de huisvesting bij de Unie van Waterschappen, maar 

vanwege de maatregelen en adviezen rondom het COVID-19 virus bestond de werkelijke werkomgeving dit jaar 

voornamelijk uit thuiswerken en vergaderen via het beeldscherm.    
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4. Algemene Zaken 

 
4.1. Uitgangspunten 

De 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. 

 

 

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 om 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. 

 

 

4.3. Aanspreekpunt en loketfunctie  

Een van de belangrijkste aspecten van het verenigingswerk van de 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 wederzijdse inspiratie. 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. 

 

 

4.4. Samenwerking met andere partijen 

In 2020 heeft de Vereniging de samenwerking met andere partijen voortgezet en geïntensiveerd. Onder andere 

met de Landschapstafel Hof van Delfland, de provincie Zuid-Holland, Waterrecreatie Nederland, het 

Watersportverbond, de stichting herstel doorvaart Nieuwe Water Maassluis en andere maatschappelijke 

organisaties die het belang van de optimale benutting van het water en hun waterfronten behartigen. Daarnaast 

zijn er in het kader van het verkenningstraject waterrecreatie Zuid-Holland overleggen gevoerd met eerder 

genoemde Landschapstafel en Provincie en het onderzoeksbureau APPM (5.1.). 

 

 

4.5. 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 of investeringen in de toekomst. Genoemde activiteiten zijn in 2020 verricht voor een budget 

van € 71.413. 
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5. Erfgoed en economie 
 

5.1. Verkenningstraject Waterrecreatie Zuid-Holland 

In het kader van de versterking van water (en waterrecreatie in het bijzonder) in de provincie Zuid-Holland (met 

als prioritaire gebieden Midden-Holland, Hollandse Plassen en Hof van Delfland heeft een verkenner de 

bestaande ambities in 2020 getoetst middels bestuurlijke gesprekken. VRW heeft deze, in samenwerking met de 

secretaris van de Landschapstafel Hof van Delfland ambtelijk gevoed.  

 

Het resultaat van de verkenning is in juli 2020 opgeleverd en is bestuurlijk teruggekoppeld. Het 

onderzoeksrapport is te downloaden via: https://randstadwaterbaan.nl/wp-content/uploads/2020/09/200729-

Rapportage-Verkenning-vaarrecreatie-definitief-004.pdf  

 

 

5.2. Gezamenlijk Programma Waterrecreatie  

Op basis van voorgaande is de samenwerking tussen de prioritaire regio’s (Midden-Holland, Hollandse Plassen 

en Hof van Delfland) geïntensiveerd. Er wordt gebouwd aan een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland 

en vertegenwoordigers van andere overheden binnen de provincie op het gebied van waterrecreatie. De 

intentie is , door samen te werken op diverse onderwerpen, thema’s en projecten, de potentie van 
waterrecreatie in Zuid-Holland beter te benutten. Binnen het gezamenlijk programma maken betrokken partijen 

afspraken over inzet en samenwerking om waterrecreatie in de drie prioritaire regio’s verder te brengen. De 
VRW neemt deel aan het ambtelijke kernteam dat zorgt voor afstemming en inhoudelijke voorbereiding. Tevens 

is de VRW bestuurlijk aangehaakt. Het eerste bestuurlijk overleg heeft op 27 november plaatsgevonden. In 2021 

wordt dit voortgezet en zal de samenwerking concretere vormen krijgen.  

 

Op het moment is er ter stimulering wel al een provinciale subsidieregeling waterrecreatie geopend die aansluit 

op de inhoudelijke thema’s van het gezamenlijk programma: https://www.zuid-

holland.nl/loket/subsidies/subsidies/groen/ 

 

In het kader van de regionale samenwerking op waterrecreatie zal de conferentie Kracht van Water een vervolg 

krijgen in 2021. De provincie Zuid-Holland zal deze organiseren. De VRW heeft de toezegging gedaan om de 

organisatie ervan te ondersteunen met de kennis en ervaring die het bij de Kracht van Water 2019 heeft 

opgedaan. 

 

 

5.3. Blauwe Cirkels 

De Vereniging heeft samen met de secretaris van de Landschapstafel Hof van Delfland gewerkt aan het 

vervolgtraject van het ambitiedocument Blauwe Cirkels. De VRW verzorgt ondersteuning en afstemming tussen 

de gebiedstafels (en regio’s) en provincie. Vanaf 2021 is de Landschapstafel in liquidatie. Er is daar besloten tot 

meerdere samenwerkingsvormen die vanwege een duidelijkere inhoudelijke samenhang op een kleinere schaal 

van (6) gebiedstafels tot uitvoer komt. Wel zal Blauwe Cirkels en de ondersteuning daarvan vervolgd worden, 

waarin de verbinding wordt gelegd met bovenregionale trajecten. Water stroomt immers ook over 

gebiedsgrenzen. De gebiedstafels zijn bestuurlijk dan wel ambtelijk betrokken. Op 22 oktober hebben de 

bestuurlijke vertegenwoordigers overleg gehad over de Blauwe ambitie. 

 

De prioritering/ambitielijst Blauwe Cirkels is te downloaden via: https://randstadwaterbaan.nl/wp-

content/uploads/2019/07/prioritering-recr-Blauwe-Cirkels.pdf  

 

  

https://randstadwaterbaan.nl/wp-content/uploads/2020/09/200729-Rapportage-Verkenning-vaarrecreatie-definitief-004.pdf
https://randstadwaterbaan.nl/wp-content/uploads/2020/09/200729-Rapportage-Verkenning-vaarrecreatie-definitief-004.pdf
https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/groen/
https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/groen/
https://randstadwaterbaan.nl/wp-content/uploads/2019/07/prioritering-recr-Blauwe-Cirkels.pdf
https://randstadwaterbaan.nl/wp-content/uploads/2019/07/prioritering-recr-Blauwe-Cirkels.pdf
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6. Europa 
 

6.1. 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 cultureel en natuurlijk erfgoed op en rondom het binnenlands vaarwater. Het 

sluit daarmee één op één aan op de doelstelling van de Vereniging. De opgedane kennis vanuit het project moet 

helpen de lokale en regionale doelstellingen te versterken. 

 

Op 8 oktober 2020 is SWARE thematisch afgesloten middels een conferentie. Vanwege de COVID-19 pandemie 

en geldende restricties heeft deze conferentie later en via een andere vorm (digitaal/online) plaatsgevonden dan 

oorspronkelijk gepland. Deze conferentie is georganiseerd door de Metropoolregio Milaan (MCM), in 

samenwerking met het SWARE consortium. Hiervoor is tevens door MCM een korte video geproduceerd terug te 

bekijken via: https://youtu.be/YN4IJM9y3LI  

 

De resultaten van kennisuitwisseling, goede voorbeelden en de gezamenlijke aanbevelingen kunnen worden 

teruggelezen op: https://randstadwaterbaan.nl/sware/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de COVID-19 crisis en de nieuwe uitdagingen die dit heeft gebracht voor regionale recreatiegebieden 

(zowel groen als blauw), voor wat betreft drukte, spreiding, overlast e.d., heeft het SWARE consortium in 2020 

enkele verkennende overleggen gevoerd om hier in de toekomst kennis over uit te wisselen. Ook heeft men het 

daarin gehad over een 2021-2027 INTERREG programma en de mogelijkheden om regionale projecten te co-

financieren.  

 

 

  

https://youtu.be/YN4IJM9y3LI
https://randstadwaterbaan.nl/sware/
https://youtu.be/sfmjShvGVRs
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7. Jaarrekening 2020 
 

Zie voor de jaarrekening 2020 bijgesloten document. Verder beschikbaar op (beschikbaar na ALV). 
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Colofon 
 

Aan deze jaarverantwoording hebben meegewerkt: 

Dhr. S.J. van Dijk 

Dhr. M. Vissers 

© Vereniging Regio Water – Randstad Waterbaan 2020-2021 


