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1. Samenvatting 
 

 

Ook het jaar 2021 kenmerkt zich door de gevolgen en beperkingen van de coronapandemie. 

Vereniging Regio Water heeft zich ook in 2021 ingezet voor een betere benutting van het recreatief 

potentieel en het versterken van de cultuurhistorische belevingswaarden van het vaarwater en de 

omliggende gebieden.  

  

In het bestuur heeft zich één mutatie voorgedaan (p.5, 3.1.). Edo Haan (burgemeester Maassluis) is 

tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 november gekozen in het bestuur van de VRW. Hij 

heeft de functie van secretaris op zich genomen.  

 

In februari 2021 is door het bestuur Marcel Vissers (voormalig gedeputeerde van de provincie Zuid-

Holland) aangesteld als nieuwe directeur van de Vereniging. Daarmee is het verenigingsbureau weer 

terug op het niveau van de oude bezetting. (p.5, 3.3.)  

 

De Vereniging heeft zich in 2021 voornamelijk bezig gehouden met het versterken en benutten van 

de netwerken en samenwerkingsverbanden (p.6, 4.4.), het Gezamenlijk Programma Waterrecreatie 

Zuid-Holland (p.7, 5.1.), de ondersteuning in Blauwe Cirkels in samenhang hiermee (p.8, 5.3.) en het 

mede organiseren van de conferentie De Kracht van Water (p.7, 5.2.)  

Daarnaast is actief deelgenomen aan de Erfgoedtafel Trekvaarten (p.9, 5.4.), meegewerkt aan het 

opstellen van een visie Recreatief Medegebruik voor Delfland (p.10, 5.5.), en zijn enkele concrete 

initiatieven en onderzoeken ondersteund. (p.11, 6.) 

 

Voor het INTERREG Europe project SWARE (p.12, 7.1.) . is met succes een aanvraag ingediend voor 

een additionele call om kennis uit te wisselen met onze Europese partners over de impact van 

COVID-19 op het duurzaam beheer van onze historische waterwegregio's. Daarnaast zijn de 

voorbereidingen gestart voor een mogelijke aanvraag in het kader van een van de nieuwe INTERREG-

programma's.  

 

Dit alles is gedaan voor een budget van € 102.085. Dit betekent dat de Vereniging gebruik heeft 

gemaakt van haar reserves. 

 

 

  



4 | Jaarverslag 2021 – Vereniging Regio Water 

 

2. Voorwoord 

Het jaar 2021 stond wederom 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 de 

werkzaamheden van de Vereniging Regio Water opnieuw sterk beïnvloed. Veel van de overleggen en 

gesprekken hebben we gevoerd via het beeldscherm.  

 

Gelukkig bleken er in de nazomermaanden een aantal fysieke bijeenkomsten mogelijk, waaronder de 

mede door de VRW georganiseerde conferentie De Kracht van Water. Opnieuw werd duidelijk 

hoeveel inspirerende kansen er op en om het water voor het oprapen liggen. 

 

Bovendien heeft deze tijd onmiskenbaar laten zien hoe belangrijk het is dat mensen voldoende 

recreatiemogelijkheden in de directe leefomgeving hebben. In een periode dat het internationaal 

reizen minder vanzelfsprekend is mogen onze landschappen, waterwegen en recreatiegebieden zich 

verheugen op hernieuwde belangstelling en waardering. Deze toegenomen recreatiedruk heeft 

echter ook een keerzijde, als gebieden niet berekend zijn op grote stromen recreanten kan dat leiden 

tot overlast voor de omgeving en schade aan de natuur. Dit onderstreept de wenselijkheid en 

noodzaak van het uitbreiden en verbeteren van de mogelijkheden voor het recreatief benutten van 

onze plassen, waterwegen en waterfronten, in goede balans met de omgeving. 

 

Ook in internationaal verband kijken we naar de impact van COVID-19 en de daarmee 

samenhangende maatregelen op onze groenblauwe gebieden. Met onze partners in SWARE is 

daartoe met succes een additionele aanvraag bij INTERREG Europe gedaan, zodat we vanaf het 

najaar van 2021 de beste voorbeelden om met de COVID-gevolgen om te gaan kunnen uitwisselen. 

Want het duurzaam beheren van onze historische waterwegregio's heeft er andere uitdagingen bij 

gekregen. Naast het promoten en het vergroten van de mogelijkheden om het erfgoed te beleven is 

het "managen van de crowd" en het bieden van digitale belevingsmogelijkheden belangrijker 

geworden. 

 

De wooncrisis en de woningbouwopgave vergen extra aandacht voor de groenblauwe gebieden. 

Allereerst bij de ruimtelijke ontwikkelingen zelf, waarbij de verstedelijking zich goed zal moeten 

verhouden tot de klimaatopgave en de randvoorwaarden die bodem en water stellen. Het 

regeerakkoord van het nieuwe kabinet neemt dit terecht als uitgangspunt. Vervolgens zullen de 

bewoners van deze nieuwe huizen ook graag willen fietsen, varen en wandelen in een aantrekkelijke 

groenblauwe omgeving. Daarom is het van groot belang tegelijkertijd te investeren in de hoeveelheid 

en kwaliteit van de recreatiemogelijkheden voor onze huidige en toekomstige inwoners. 

 

Als VRW zetten we daartoe graag onze samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de andere 

partners in het gezamenlijk programma waterrecreatie voort. We ondersteunen onze leden bij het 

opzetten van nieuwe en het verder brengen van bestaande initiatieven. We zoeken daarbij ook de 

samenwerking met andere overheidspartners, belangenorganisaties en particuliere initiatiefnemers. 

 

Onze algemene ledenvergadering kon dit jaar - met enig uitstel - fysiek plaatsvinden in het gebouw 

van de Unie van Waterschappen. Weliswaar kondigden nieuwe beperkingen zich toen al weer aan, 

het was goed elkaar te kunnen ontmoeten en de gedachten te wisselen over het verder uitbouwen 

en versterken van onze netwerken. Tenslotte spreek ik nogmaals de wens uit dat digitale 

mogelijkheden daarbij vooral worden ingezet omdat dat een handige aanvulling is en reistijden kan 

besparen, en niet omdat we gedwongen zijn om van achter ons thuiswerkbureau naar een 

beeldscherm te staren. 

 

Peter Ouwendijk, 

Voorzitter Vereniging Regio Water  
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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 of burgemeester van een 

openbaar lichaam of vertegenwoordiger van een waterschap.  

Het bestuur stelt een verenigingsbureau in dat de werkzaamheden van de Vereniging uitvoert of doet 

uitvoeren, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.  

Per 1 januari 2021 ontstond met het terugtreden van Arnoud Rodenburg uit het bestuur een 

vacature. 

 

In 2021 vormden Peter Ouwendijk (voorzitter), Hans Pluckel (penningmeester) en vanaf 3 november 

Edo Haan (secretaris) het bestuur van de Vereniging Regio Water. Daarmee is het bestuur sinds de 

Algemene Leden Vergadering weer voltallig en wordt met de toetreding van Delfland (zie 3.2) ook 

weer voldaan aan het bovenstaande uitgangspunt dat ten minste de helft van de bestuursleden uit 

collegeleden van een gemeente of waterschap bestaat. 

 

3.2. Ledenbestand en partnerorganisaties  

In 2021 had de Vereniging Regio Water vijf gemeentelijke leden: Den Haag, Zoetermeer, Westland, 

Vlaardingen en Maassluis. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft zich in 2021 officieel 

aangesloten als lid. Midden-Delfland heeft het lidmaatschap per 1 januari 2021 beëindigd. Daarmee 

is het ledenbestand ten opzichte van 2020 per saldo gelijk gebleven. De provincie Zuid-Holland is een 

belangrijke partner, waarmee ook in 2021 intensief is samengewerkt.  

 

Daarnaast wordt er samengewerkt met onder meer de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal 

Landschap Midden-Delfland, Watersportverbond Zuid-Holland Midden, onderzoeksbureaus, 

Waterrecreatie Nederland, Waterschappen, ondernemers, vrijwilligers en overige organisaties. 

 

Op Europees niveau werkt Vereniging Regio Water samen met drie buitenlandse 

overheidsorganisaties. Dit zijn 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. 

 

3.3. Verenigingsbureau 

In februari 2021 is Marcel Vissers (onder andere voormalig gedeputeerde Ruimtelijke Ordening van 

de provincie Zuid-Holland en wethouder Water en Groen van de gemeente Noordwijkerhout) door 

het bestuur aangesteld als nieuwe directeur van de Vereniging. Daarmee is het verenigingsbureau 

weer terug op het niveau van de oude bezetting, die naast de directeur bestaat uit projectcoördinator 

Stephan van Dijk en enkele vrijwillige adviseurs. Daarnaast maken we dankbaar gebruik van de 

ervaring, kennis en inzichten van onze honorair ambassadeur Dr. Ronald Waterman. 

 

Het verenigingsbureau is tot volle tevredenheid gevestigd bij de Unie van Waterschappen, maar 

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

werkomgeving ook voor ons dit jaar voor een groter deel dan gewenst uit onze eigen woning. 
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4. Algemene Zaken 
 

4.1. 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. We zetten ons in voor het vergroten en verbeteren van de 

mogelijkheden om de historische waterwegen en hun waterfronten te benutten en te beleven. 

 

4.2. Werkwijze 

De Vereniging agendeert, initieert, stimuleert, organiseert en participeert in projecten. Zij 

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. Goed ruimtelijk sociaaleconomisch beleid biedt zowel de kaders als de kansen voor 

aantrekkelijk recreatief gebruik door bewoners en bezoekers in goede samenhang met de omgeving. 

 

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 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.  

 

4.4. Samenwerking met andere partijen 

In 2021 heeft de Vereniging de samenwerking met andere partijen voortgezet en geïntensiveerd. 

Onder andere met de provincie en de waterschappen, de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal 

Landschap Midden-Delfland, Waterrecreatie Nederland, het Watersportverbond, de Nederlandse 

Vereniging van Binnenhavens, de stichting Herstel doorvaart het Nieuwe Water, het Expertise 

Platform Water Delft en andere maatschappelijke organisaties die het belang van de optimale 

benutting van het water en hun waterfronten behartigen.  

Daarnaast is de nieuwe directeur gesprekken aangegaan met diverse op dit moment niet bij ons 

regionale samenwerkingsverband aangesloten gemeenten om de inhoudelijke samenwerking te 

versterken en de basis te leggen voor een meer structurele samenwerking in de toekomst. 

In met name de maanden september en oktober waren fysieke netwerkbijeenkomsten, symposia en 

werkbezoeken weer mogelijk. Hieraan is vanuit de vereniging actief deelgenomen. 

 

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 2021 verricht voor een budget van € 102.085. 
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5. Erfgoed, waterrecreatie en vrijetijdseconomie 
 

5.1. Gezamenlijk Programma Waterrecreatie 

Op basis van de in 2020 uitgevoerde verkenning waterrecreatie1 is de samenwerking tussen de 

zogenaamde "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.  

 

In het gezamenlijk programma zijn zowel kleine als grotere projecten opgenomen, die snel te 

realiseren zijn of juist kansen bieden op de langere termijn. De VRW zet zich er met haar partners 

voor in om de projecten binnen het gezamenlijk programma zo scherp mogelijk in beeld te brengen 

en de alertheid op meekoppelkansen bij ruimtelijke ontwikkelingen te vergroten.  

Daartoe kan ook de beproefde methodiek Aquapuncture gehanteerd worden om de 

maatschappelijke kosten en baten ten aanzien van de benutting van de waterwegen en waterfronten 

en de impact van maatregelen op het totale netwerk zo duidelijk mogelijk te kunnen afwegen. 

 

Er is een provinciale subsidieregeling waterrecreatie geopend die aansluit op de inhoudelijke thema’s 

van het gezamenlijk programma.2. Binnen het speerpunt Gastvrij en Beleefbaar zijn met behulp van 

deze regeling diverse havenfaciliteiten en aanlegvoorzieningen verbeterd en beleef- en 

verblijfplekken langs het water gerealiseerd. Binnen het speerpunt Groene Waterrecreatie zijn 

routenetwerken voor kano's uitgebreid, laadpalen ten behoeve van elektrisch varen geplaatst en 

drijvende toiletten gerealiseerd. In het kader van het Smart Waternetwerk is gewerkt aan het 

optimaliseren van de bediening van bruggen en sluizen en zijn diverse voorzieningen getroffen voor 

de verbetering van de verbinding van de Rotte met de Hollandse IJssel. 

 

Eind september zijn de aanlegvoorzieningen 

in het Schiedamse Distillers District officieel 

in gebruik genomen door gedeputeerde 

Baljeu. De openingshandeling bij de nieuwe 

aanlegvoorziening bij de Botanische Tuin in 

Delft is in verband met de 

coronamaatregelen verschoven naar 2022.  

 

 

 

1 https://randstadwaterbaan.nl/wp-

content/uploads/2020/09/200729-

Rapportage-Verkenning-vaarrecreatie-

definitief-004.pdf 

2 https://www.zuid-

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

 

 

                                                                           De Noletmolen in het 

                                                             Schiedamse Distillers District   

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://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/
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5.2. Conferentie De Kracht van Water 

Op 5 april 2019 organiseerde de vereniging in samenwerking met de provincie Zuid-Holland de 

conferentie De Kracht van Water. Deze drukbezochte bijeenkomst in Maassluis heeft mede de aanzet 

gegeven voor het bovengenoemde gezamenlijk programma waterrecreatie. Met inachtneming van 

alle beperkingen vanwege de coronapandemie is in 2021 hard gewerkt aan een tweede conferentie. 

De provincie heeft de verantwoordelijkheid voor de organisatie op zich genomen en vanuit de VRW is 

hieraan actieve ondersteuning verleend, met de kennis en ervaring die we bij de eerste conferentie 

hebben opgedaan.  

 

Uiteindelijk heeft de bijeenkomst gelukkig daadwerkelijk plaats kunnen vinden op 3 september 2021 

in Bergschenhoek. Er waren wederom veel bij waterrecreatie betrokken overheden en organisaties 

vertegenwoordigd die, na een zonovergoten tocht op de Rotte, met elkaar concrete projecten en 

initiatieven, maar ook verder liggende dromen en ambities deelden. Daarnaast waren er enkele 

bevlogen sprekers die inspirerende voorbeelden gaven hoe de beleving en de vrijetijdseconomie op 

en om het water versterkt kan worden. 

 

Aan een volgende conferentie in 2023 zal de VRW ook weer graag haar ondersteuning verlenen. 

 

 
Bestuursleden Hans Pluckel en Peter Ouwendijk (2e en 3e van links) tijdens de vaartocht op de Rotte en de Rottemeren 

voorafgaand aan de conferentie De Kracht van Water op 3 september 2021 

 

5.3. Blauwe Cirkels 

Per 1 januari 2021 is de Landschapstafel Hof van Delfland opgehouden te bestaan en worden de 

regionale opgaven en taken door de gebiedstafels (en landschapstafels) overgenomen. Er is besloten 

om de Stuurgroep Blauwe Cirkels (vertegenwoordigers vanuit gebiedstafel de Rotte/Rottemeren, 

landschapstafel BPL en Delfland) voort te zetten met ambtelijke ondersteuning van de VRW. Deze 

stuurgroep heeft als taak om in het voormalig Hof van Delfland de waterrecreatie te bevorderen in 

overleg met de provincie Zuid-Holland in het gezamenlijk programma waterrecreatie. 

 

In 2021 is er middels digitale ambtelijke overleggen (zowel bilateraal als in werkgroepvorm op 7 juni 

2021) door VRW input opgehaald vanuit de gebieden voor het gezamenlijk programma. Dat heeft 

geleid tot een aanscherping van zowel de thema's (speerpunten), projecten als activiteiten die vanuit 
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de gezamenlijkheid worden aangepakt. In het laatste geval heeft het geleid tot het opnemen van een 

"draagkracht analyse" in het gezamenlijk programma waterrecreatie. Doel is om in beeld te brengen 

welke ontwikkelingen op het gebied van waterrecreatie mogelijk zijn in een duurzame balans met de 

natuur (en draagvlak hebben in het gebied). Deze draagkrachtanalyse zal in 2022 worden uitgevoerd 

in het gebied van Delfland. (zie ook 5.5.) 

 

5.4. Erfgoedlijn Trekvaarten en Hollands Welvaren 

De Vereniging heeft ook in 2021 actief deelgenomen aan de erfgoedtafel Trekvaarten en Hollands 

Welvaren. Veel van de ambities en kansen met betrekking tot de beleving en benutting van de 

historische waternetwerken in onze regio komen hier aan bod. Diverse gemeentelijke en particuliere 

initiatieven konden gerealiseerd worden of zullen de komende jaren worden uitgevoerd. Naast de 

aanleg van diverse steigers, het aanbieden en in historisch perspectief plaatsen van routes en diverse 

educatieve projecten is vooral de door het Erfgoedhuis in opdracht van de provincie uitgebrachte 

bijzonder fraaie Atlas van de Trekvaarten in Zuid-Holland het vermelden meer dan waard. 

Samen met de gemeentelijke leden van de vereniging kijken we naar mogelijke nieuwe kansrijke 

projecten die in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning vanuit deze provinciale erfgoedlijn. 

 

Samen met het Expertise Platform Water Delft dienden we een zienswijze in om de trekvaarten in 

het provinciale omgevingsbeleid concreter te beschrijven, waarderen en beschermen. We konden tot 

onze tevredenheid constateren dat het college van GS in de beantwoording het belang van 

historische waterwegen als drager van streekeigen identiteit en ruimtelijke kwaliteit erkent en 

onderschrijft. We zien met veel belangstelling uit naar de aangekondigde uitwerking en evaluatie van 

het ruimtelijk kwaliteitsbeleid en worden hier te zijner tijd samen met het EPW graag bij betrokken. 

 

Met de provincie zal worden verkend of een sterkere betrokkenheid bij de andere watergebonden 

erfgoedlijnen in de nabije toekomst ook gerealiseerd kan worden. 
 

      

Burgemeester Edo Haan van Maassluis vaart op 27 oktober 2021 ter gelegenheid van het symposium "Blue Deal Leiden 

Waterstad" van het Waterambacht Leiden met de (toen nog naamloze) gereconstrueerde snikschuit “De Goude Leeuwin” 
naar Leiden en wordt daar ontvangen door zijn collega Henri Lenferink   
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5.5. Beleidsvisie Recreatief Medegebruik Delfland 

Op verzoek van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de VRW in 2021 meegedacht over het 

opstellen van een beleidsvisie Recreatief Medegebruik. Hierbij ligt de nadruk op het versterken, 

faciliteren en sturen van de recreatiemogelijkheden op en om het water op een zodanige manier dat 

de primaire watertaken en ecologische belangen zo min mogelijk geschaad worden. De beleidsvisie is 

begin 2022 ter inzage gelegd en zal medio 2022 worden vastgesteld. 

 

In het verlengde hiervan is met Delfland en Zuid-Holland gesproken over de, in het kader van het 

gezamenlijk programma gesignaleerde, behoefte van het nader onderzoeken van de fysieke en 

ecologische draagkracht van het watersysteem en de oevers in relatie tot de mede vanwege corona 

toenemende recreatiedruk en het maatschappelijk draagvlak. De Vereniging zal deze 

onderzoeksvraag in samenspraak met het waterschap en de provincie scherper uitwerken waarna 

hiertoe een onderzoeksopdracht kan worden uitgezet. Het doel is dat dit zowel inzicht zal geven in 

de recreatieve draagkracht van het Delflandse watersysteem als toepasbaar zal zijn voor andere 

waterschappen in Zuid-Holland.  
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6. Ondersteuning concrete initiatieven en onderzoeken 
 

Naast specifieke ondersteuning voor projecten die zijn opgenomen in het gezamenlijk programma 

waterrecreatie treedt de Vereniging gevraagd of ongevraagd in overleg over actuele projecten en 

potentiële initiatieven. Daarnaast heeft de VRW in 2021 ondersteuning verleend aan enkele 

onderzoeksopdrachten die onze honorair ambassadeur Dr. Ronald Waterman in zijn functie als 

provinciaal adviseur heeft uitgevoerd.  

 

6.1. Herstel doorvaart het Nieuwe Water 

De Vereniging heeft in 2021 financieel en inhoudelijk bijgedragen aan het verder onderzoeken en 

uitwerken van de mogelijkheden tot het herstel van de vaarverbinding van Maassluis naar Westland. 

Daartoe is gesproken met en input en feedback geleverd aan een student van de Haagse Hogeschool 

die hier een afstudeeronderzoek naar heeft verricht. Verder is regelmatig gesproken met de 

initiatiefnemers die inmiddels een stichting hebben gevormd. Dit project is opgenomen in het 

gezamenlijk programma, maar verdere uitwerking en in beeld brengen van maatschappelijke kosten 

en baten is essentieel om de haalbaarheid te vergroten. 

 

6.2. Fietsbrug Haagse Trekvliet 

Mede op verzoek van enkele rondvaartondernemers is de VRW in 2021 betrokken geraakt bij de 

gesprekken over een nieuw te realiseren fietsbrug over de Haagse Trekvliet. In samenpraak met de 

gemeente Den Haag, de fietsersbond en de rondvaartondernemers streven we naar een uitvoering 

die voor alle gebruikersgroepen van het water en de fietsroute optimaal is.  

 

6.3. Onderzoek recreatieve routes evenwijdig aan de Nieuwe Waterweg 

Op verzoek van de provincie heeft Ronald Waterman onderzocht of met recreatieve verbindingen in 

het vasteland van Zuid-Holland de lichte recreatievaart op de Nieuwe Waterweg en de Maas een 

alternatieve route geboden kan worden. Dit onderzoek is facilitair ondersteund vanuit de vereniging. 

Tevens zijn door ons gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het Watersportverbond om 

potentiële routes, mogelijkheden en knelpunten scherper in beeld te krijgen.  

De voornaamste conclusie van het onderzoek is dat een volledige parallelle verbinding lastig te 

realiseren is maar dat de vaarmogelijkheden door middel van aan elkaar verbonden rondjes wel 

versterkt kunnen worden. De aanbevelingen zullen worden meegenomen in het gezamenlijk 

programma. 

 

6.4. Onderzoek vaarmogelijkheden Zuidplaspolder  

In verband met de ontwikkeling van het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder hebben de provincie en de 

gemeente Ronald Waterman verzocht om te onderzoeken welke kansen en knelpunten er zijn om de 

vaarmogelijkheden voor diverse gebruikersgroepen in en om de Zuidplaspolder te versterken. Ook bij 

dit onderzoek heeft de vereniging ondersteuning verleend en dankbaar gebruik gemaakt van de 

expertise van het Watersportverbond en lokale deskundigen. Het rapport zal begin 2022 worden 

aangeboden aan gemeente en provincie. 
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7. Europa 
 

7.1. Sustainable heritage management of WAterway Regions (SWARE)  

Het oorspronkelijke project SWARE liep 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. 

 

Vanwege de pandemie is SWARE in 2020 met enige vertraging afgerond. Echter heeft de pandemie 

ook nieuwe kennisvragen ten opzichte van het duurzaam beheer en benutting van cultureel en 

natuurlijk erfgoed op en rondom het binnenlands vaarwater ten tijde van beperkende maatregelen 

met zich mee gebracht. Om hierover met onze Europese partners verder kennis over uit te wisselen 

is in 2021 met succes een aanvraag ingediend voor een zogeheten "additionele call". Dat betekent 

dat de Vereniging Regio Water vanaf oktober 2021 tot en met september 2022 in het SWARE 

consortium blijft samenwerken. Tipperary County Council is bij deze additionele call geen partner 

meer omdat de bij SWARE betrokken medewerkers ondertussen reeds met andere activiteiten belast 

waren. 

 

De additionele call is beperkt in tijd en omvang, maar biedt de mogelijkheid om middels een 

regionale analyse de impact van de coronamaatregelen op het duurzaam beheer van historische 

waterwegregio's globaal in beeld te brengen en vervolgens concrete goede voorbeelden met onze 

partners te delen (en vice versa). Hiervoor zijn in 2021 de eerste stappen gezet. Dit doen wij 

wederom in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en drie Europese regio's (Metropoolregio 

Milaan, Pons Danubii EGTC en Vidzeme Planning Region). 

 

7.2. Voorbereiden aanvraag nieuwe INTERREG programma's 

In 2021 zijn de voorbereidingen gestart voor de nieuwe INTERREG programma's. Wij hebben ons ten 

behoeve van een eventuele nieuwe projectaanvraag verdiept in de mogelijkheden van INTERREG 

Europe, INTERREG North West en INTERREG North Sea Region, en daartoe diverse (online) 

bijeenkomsten bijgewoond.  

 

In de algemene ledenvergadering van 3 november 2021 hebben we de eerste bevindingen gedeeld 

en is besproken dat de koppeling van de Europese Green Deal aan de doelen van onze vereniging 

met betrekking tot het versterken en benutten van de belevingswaarde en de gebruiksmogelijkheden 

van het water en de waterfronten waarschijnlijk de beste aanknopingspunten biedt. Uitgangspunt is 

dat het onderwerp meerwaarde zal moeten hebben voor onze leden.   

 

Op basis van een verdiepende ronde langs onze leden, de provincie en mogelijke andere 

overheidspartners, en na afstemming met onze huidige Europese partners en oriëntatie op 

potentiële Europese partners zal in 2022 een voorstel aan de algemene ledenvergadering worden 

voorgelegd voor een eventuele projectaanvraag in de eerste of tweede call van één van de 

INTERREG-programma's. Vooralsnog gaan de gedachten uit naar meervoudig ruimtegebruik van 

water in relatie tot de klimaatopgaven waar onze leden en de provincie voor gesteld staan. 
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8. Jaarrekening 2021 
 

Zie voor de jaarrekening 2021 bijgesloten document. Verder beschikbaar op (beschikbaar na ALV). 

  



14 | Jaarverslag 2021 – Vereniging Regio Water 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 

Aan deze jaarverantwoording hebben meegewerkt: 

Dhr. S.J. van Dijk 

Dhr. M. Vissers 
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