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1. Voorwoord

De goede dingen doen, de dingen goed doen. Dit motto leidt
Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wil er voor zorgen, dat de gebruikers
van het water tevreden zijn en dat de rivier in goede conditie verkeert.
Rijkswaterstaat heeft met haar Ondernemingsplan enkele jaren
geleden een nieuwe moderne koers ingezet. Rijkswaterstaat plaatst
de belangen van de samenleving centraal. Publieksgerichtheid is voor
Rijkswaterstaat een eerste vereiste: Samenwerking en participatie
met andere overheden, maatschappelijke groeperingen, burgers en
bedrijven is essentieel.
Het beheergebied van Rijkswaterstaat-ON van Rijkswaterstaat wordt
gemarkeerd door de Rijn. De Rijn komt bij Lobith in ons land en is
stroomafwaarts gezichtsbepalend voor het Nederlandse landschap.
Dit rivierengebied is al eeuwenlang het mooiste areaal om in te wonen,
werken en te recreeren. Hiervan mag Rijkswaterstaat-ON met 400 km
Rijntakken, Twentekanalen, Zwarte Water en Meppelerdiep het beheer
verzorgen.
Het water vervult in Oost-Nederland diverse belangrijke
maatschappelijke functies. De Waal vormt de drukst bevaren
transportas van de Europese binnenvaart. De uiterwaarden van de
Rijn hebben unieke ecologische waarde. Het oppervlaktewater wordt
dankbaar ingenomen, voor de winning en consumptie van schoon
drinkwater. Bovendien speelt de Rijn een belangrijke rol bij de afvoer
van water in de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast;
zij voert ook echter water aan bij watertekorten en droogte. Deze
verschillende belangen verdienen alle aandacht voor de beheerder van
het natte netwerk: dit kan niet zonder samenhang en afweging.
De rolhouders van RWS-ON bieden met voorliggend beheerkader
richting aan samenhangend nat netwerkbeheer in Oost-Nederland.
Aan de beheerder van het natte netwerk, worden de belangrijkste
ambities voor 2015 gepresenteerd. Vervolgens worden de belangrijkste
maatregelen voor de watersystemen van Waal, Rijn, Lek en IJssel
aangegeven. Met het beheerkader kan zowel extern als intern de
communicatie over het nat netwerkbeheer van Rijkswaterstaat goed
ondersteund worden.
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2. Aanleiding, doel en positie beheerkader

Aanleiding
RWS-ON staat in de komende jaren voor grote opdrachten, om
het huidige waterbeleid uit te voeren. Met de ruimte voor het
rivierprogramma draagt de directie stevig bij aan de nationale
bescherming tegen overstromingen. In 2014 moet de infrastructuur
de gewenste hoogwaterveiligheid bieden. Ook de uitvoering van de
Europese Kaderrichtlijn Water, betekent een torse taak om de natuur
langs de Rijn te herstellen. Bovendien moet het goederenvervoer
over water zich sterk kunnen ontwikkelen: zo zal de toekomst
van de Waal als belangrijkste vaarroute verbeterd worden. Ten
slotte moet ter ondersteuning van voorgaande taken, achterstallig
onderhoud aan de infrastructuur weggewerkt worden.
Er komen nieuwe ontwikkelingen bij. Er vindt in toenemende mate
veranderingen van het klimaat plaats. Neerslag, temperatuur en
wind wijzigen. Dit heeft gevolgen voor het nat netwerkbeheer.
Er treedt ook autonome daling van de rivierbodem op, waardoor
problemen voor de scheepvaart ontstaan en het functioneren van
de infrastructuur en afvoerverdeling niet meer betrouwbaar zijn.
Ook de druk op de schaarse ruimte, neemt langs de rivieren toe.
Komende jaren wordt meer duidelijk, hoe hiermee moet worden
omgegaan. Meer recreatief gebruik, is waarschijnlijk in ieder geval te
accommoderen.
Bij deze beleidsopdrachten zal Rijkswaterstaat een vernieuwde
moderne werkwijze en organisatie voeren. Deze is beschreven
in het Ondernemingsplan uit 2004 en krijgt vervolg in de
Agenda-2012. De organisatie gaat meer dan ooit uit, van de
belangen en behoeften van de samenleving. Publieksgericht
Netwerkmanagement, een betrouwbare en efficiente partner, een
toonaangevende opdrachtgever. De mensen staan centraal en zijn
uitgangspunten voor de periode tot 2012. Marktpartijen worden
actief betrokken, bij de uitvoering van taken. Deregulering, een
loket en digitalisering worden zoveel mogelijk benut (via o. a. de
invoering van de Waterwet). De bestuurlijk-politieke gevoeligheid
wordt bij de medewerkers gestimuleerd.
Voorgaande opdrachten en ontwikkelingen in beleid en
organisatie, gaven reden om een kader te ontwikkelen voor het
nat netwerkbeheer van RWS-ON. Aan de rolhouders is in 2007
opdracht gegeven, om het kader op te stellen. Het kader voIgt het
beheerplan nat (BRN) van de directie op, dat sinds 2001 vigerend is.
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Doelstelling
Het beheerkader beschrijft bet gewenste nat netwerkbeheer tot 2015
van de natte netwerken in het beheersgebied van RWS-ON. Het natte
netwerk omvat de volgende watersystemen:
Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Bovenrijn en Waal, IJssel,
Twentekanalen, Meppelerdiep en het Zwarte Water.
Het beheerkader beoogt aan te geven, welke richting Rijkswaterstaat
de komende jaren uitgaat, met het beheer van de Rijkswateren in
de regio. Het beheerkader richt zich op bepaling van en afstemming
met de belangen van de samenleving en wensen van het publiek.
Het beheerkader gee/t richting aan de meerjarenprogrammering en is
in die vorm ook een toetsinstrument, voor de uitvoering van beleid
en projecten. Het beheerkader is een nadere uitwerking van huidige
landelijke kaders en beleid: er wordt geen nieuw beleid ontwikkeld
(er wordt niet buiten bestaande kaders van huidig beleid en vigerende
wet- en regelgeving getreden). De belangrijkste problematiek en
thematiek wordt voor het rijkswater van Oost-Nederland beschreven;
waar zaken niet beschreven zijn, geldt huidig rijksbeleid.
Met het beheerkader worden de prioriteiten voor de komende jaren
aangegeven, gekoppeld aan een opgaaf voor de watersystemen van
de Rijntakken. Het kader is ook belangrijk voor externe informatie:
het geeft de partners van RWS-ON en belanghebbenden, inzicht in de
visie van de directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat op het nat
netwerkbeheer
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Functies watersysteem
Watersystemen hebben en delen gezamenlijke functionaliteit. De
belangrijkste functies van de door ON beheerde watersystemen
zijn "afvoer van water, ijs en sediment", "hoogwaterbescherming/
waterkeren", "scheepvaart" en "ecologie en waterkwaliteit”. Met
Beheerplan Rijkswateren noemt 17 functies die watersystemen kunnen
hebben.

In het beheerkader zijn die samengevoegd tot de onderstaande
15 functies:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Afvoer van water, ijs en sediment
Hoogwaterbescherming/waterkeren
Scheepvaart
Ecologie en waterkwaliteit
Drinkwater
Zwemwater
Oeverrecreatie
Sportvisserij
Lokale recreatievaart
Regionale watervoorziening
Koelwater
Waterkrachtcentrales
Beroepsvisserij
Oppervlaktedelfstoffenwinning
Overig buitendijks (bv landbouw)

Inhoud en doelgroep
Het beheerkader bestaat uit een kort hoofdrapport (de hoofdstukken
1 t/m 7) en meer uitgebreide bijlagen, met uitwerkingen van het
hoofdrapport. Het beheerkader beschrijft in hoofdstuk 2 de aanleiding,
beoogde doelen en wijze van afweging en prioritering. In hoofdstuk
3 wordt de behoefte van het publiek en samenleving aangegeven en
hoe publieksgericht de beheerder van het natte netwerk moet werken.
In hoofdstuk 4 wordt de waterproblematiek inhoudelijk neergezet,
en worden de belangrijkste ontwikkelingen opgesomd die op de
beheerder van het natte netwerk afkomen. In de hoofdstukken 5 en 6
wordt ontvouwd, met welke ambitie en speerpunten de beheerder van
het natte netwerk de toekomst tegemoet moet treden. In hoofdstuk
7 wordt de uitwerking, vervolg en implementatie van het nieuwe
beheerkader opgesomd. De uitwerking van de ambitie en speerpunten
naar functie en opgaaf per Rijntak vindt in de bijlage plaats.
Het korte hoofdrapport is vooral geschreven, om de managers richting
en koers te geven aan hun werk in het natte netwerkbeheer en om de
medewerkers in hoofdlijnen hieroverte informeren. Met de uitwerking
in de bijlagen worden vooral de medewerkers nader geTnformeerd.

9

"de goede dingen doen, de dingen goed doen"

Verantwoording/totstandkoming
Om het beheerkader op te stellen zijn er gesprekken en workshops
georganiseerd. Er zijn gesprekken met medewerkers van RWS-ON,
staf WS, leden van het DT en staf DC (mw. Klavers) gehouden.
Ook zijn interviews afgenomen met belangrijke externe partners
van Rijkswaterstaat. Het beheerkader is verder gebaseerd, op de
recente uitgebrachte "Watervisie" en de nota “Varen voor een vitale
economie", door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.
Ook de netwerkvisies van enkele andere regionale diensten zijn
betrokken, (voor zover zij al beschikbaar waren).

Planfiguur positie beheerkader
Het regionale beheerkader is gepositioneerd tussen de landeiijke
beleidskaders en de regionale werkplannen zoals conform UPP
beschikbaar zijn. Zo is het regionale beheerkader een paraplunotitie,
die vanuit het landelijk beleid, regionale ambities en speerpunten
benoemt en aldus richting geeft aan een professionele uitwerking in
meer gedetailleerde werkplannen, normen en richtlijnen van RWS-ON.
Naast de bekende landeiijke beleidsnota's op het gebied van ruimte,
natuur en water zijn de recent aangeboden visies van het kabinet
op het waterbeleid (de Watervisie), de nota Varen voor een vitale
economie en het Beheerplan Rijkswateren van belang.
Rijkswaterstaat Oost-Nederland zal in een apart document een
areaalbeschrijving opnemen.
Over actualisatie van de eerder uitgebrachte regionale "Visie op
Scheepvaart", zal op termijn worden beslist, mede naar aanleiding van
het beheerkader nat, of het nog zinvol is, er een dergelijke nota naast
te hebben.
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Landelijke Dienst

Afweging en prioritering van belangen
De beheerder van het natte netwerk heeft te maken met een
veelheid aan functies en belangen en afweging. Prioritering is dan
soms complex (zie ook het intermezzo op de volgende pagina).
Voor een optimaie inzet en maatschappelijk verantwoord beheer, is
nauwe afstemming en samenhang nodig, in het beheer van het natte
netwerk. De noodzaak wordt onderstreept door het gezamenlijk
gebruik van hetzelfde netwerk, waarin 15 functies gediend moeten
worden. De beheerder van het natte netwerk is, vanuit integraal
waterbeheer gehouden, aan een evenwichtige afweging van de
verschillende belangen. Belangen kunnen strijdig zijn, belangen
kunnen samenvallen. Daarbij gaat het soms om belangen, die niet
volledig gediend kunnen worden, of omdat het om strijdige wensen
en eisen gaat, of omdat op grand van financiele beperkingen
prioriteitstelling noodzakelijk is.
Voor een drietal belangen/functies, heeft Rijkswaterstaat als
beheerder, specifieke verantwoordelijkheid als onderdeel van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat: waterveiligheid/bescherming
tegen overstromingen, scheepvaart en ecologie/waterkwaliteit. Voor
de andere functies geldt, dat de integrale verantwoordelijkheid bij
andere overheden berust. Voor deze functies zorgt Rijkswaterstaat
voor de waterstaatkundige randvoorwaarden, die deze functies
stellen (deels omdat dit wettelijk is vastgelegd voor bijvoorbeeld
drinkwater en zwemwater). Rijkswaterstaat heeft hierbij uitdrukkelijk
niet de verantwoordelijkheid voor het belang, maar kan wel door
uitvoering van haar eigen waterstaatkundige taken, vanuit haar eigen
verantwoordelijkheden belangen van andere overheden ondersteunen
(denk hierbij aan terugdringen van lozingen, stellen van waterpeil en
inrichting van de "bak").
Voor het beheer van de rijkswateren geeft het Beheerplan voor de
Rijkswateren 2005-2008 in algemene zin de prioriteitsvolgorde:
1.
2.
3.
4.

Waterveiligheid, bescherming tegen overstromingen
Ecologie en waterkwaliteit
Scheepvaart en recreatievaart
Overige functies

Voor een project moeten we bij een afweging en beoordeling van
relevantie, nader bekijken in hoeverre genoemde belangen gediend
of geschaad worden. Hierbij moet rekening gehouden met de
kosten, de baten, het netwerk en corridor, en de functie-eisen, die
per watersysteem door het BPRW zijn toegewezen. Afwijken van de
prioriteitsvolgorde is mogelijk door wettelijke verplichtingen, vaste
lasten (bv salarissen), publieksgerichtheid, voorkomen van irreversibele
situaties, calamiteiten en politiek-bestuurlijke afspraken en keuzes
(zoals "houwen voor bouwen" en internationale afspraken).
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Mede daarom betekent de prioriteitsvolgorde niet, dat eerst alleen
veiligheid gerealiseerd moet zijn, voordat minder prioritaire functies
aan bod komen. Merk op, dat voor bijzondere omstandigheden
als laag water nadere uitwerking van de belangenvolgorde in een
zogenaamde verdringingsreeks is vastgesteld.

Intermezzo
Bijzondere voorbeelden van complexe afweging in
de Rijntakken:
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•

Bij langdurig laag water moet bet schaarse water verdeeld
worden. De energiecentrales widen voldoende koelwater.
De scheepvaart wil voldoende diepgang. De regie's widen
voldoende water, voor onder andere de landbouw en
bescherming van waterkeringen. Met de verdringingsreeks
wordt de volgorde en prioriteitsteding aan de belangen voor
de verdeling van water bepaald.

•

De ruimte wordt schaars in Nederland. De uiterwaarden
zijn geschikt voor verdere ontwikkeling van natuurwaarden
en recreatief gebruik en bieden mogelijk ruimte voor
woningbouw en bedrijfsleven. De uiterwaarden zijn echter
vooral belangrijk voor de afvoer van water.

•

Kribben zijn gunstig voor de nautische condities van de
vaarweg en beperken de kosten van vaarwegonderhoud.
Verlaging van kribben bevordert echter de afvoer van water.
Langsdammen zijn genoemd als een evenwichtige techniek.

•

Harde bescherming van oevers beperkt de kans op
overstromingen. De natuurwaarde van de oever en rivier is
echter gebaat bij ontstening en zandige inrichting.

•

In de toekomst moet meer Rijnwater worden afgevoerd.
De afvoerverdeling over Waal, Rijn, Lek en IJssel moet
evenwichtig passen bij de belangen van hoogwaterveiligheid,
natuur, scheepvaart, economie, sociale belangen en
ruimtelijk gebruik.

"de goede dingen doen, de dingen goed doen"
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3. Publieksgericht netwerkmanagement

Publiek belang en publieke behoefte
Opdat Rijkswaterstaat zich goed op de belangen van maatschappij
en publiek richt, is voor bet beheerkader een serie gesprekken met
externe partners gevoerd. Het betrof de Dienst Landelijk Gebied,
gemeente Zutphen, Koninklijke Schuttevaer, provincie Overijssel,
Waterschap Rivierenland, kamer van koophandel Rivierenland,
Staatsbosbeheer en een aannemer.
De volgende vragen zijn in deze gesprekken aan de orde geweest:
•
•
•
•

Wat is de relatie tussen uw organisatie en Rijkswaterstaat?
Hoe verlopen de contacten tussen uw organisatie en
Rijkswaterstaat?
Welke ontwikkelingen verwacht u tot 2015 en wat zou de rol van
Rijkswaterstaat daarbij moeten zijn?
Wat zijn onderwerpen waar Rijkswaterstaat extra aandacht aan zou
moeten besteden?

De volgende citaten van de externe gesprekspartners vielen op.
Aandachtspunten tot 2015:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Veiligheid in buitendijks gebied verdient extra aandacht;
Afstemming tussen beheerders over rollen bij calamiteiten is nodig;
Bij planvorming moet meer aandacht aan natuur worden besteed.
Scheepvaart heeft belang bij veilige en vlotte doorvaart, voldoende
lig- en overnachtingplaatsen, verzekerde diepgang, voldoende
capaciteit bij kunstwerken en ontsluiting van vaarweglocaties;
Toename van recreatie op de rivieren verdient toenemende
aandacht;
Functies kunnen en moeten meer gecombineerd worden;
Het is van belang, dat Rijkswaterstaat zich aan wet- en regelgeving
houdt; waar zinvol moeten grenzen opgezocht worden;
De juridische grenzen van het beheersgebied van Rijkswaterstaat
kunnen duidelijker worden aangegeven. Het is nodig dat
Rijkswaterstaat helder communiceert over haar taken en belangen;
Beheer en onderhoud kunnen volledig aan de markt worden
uitbesteed.

Beeld van Rijkswaterstaat:
•
•
•
•
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Rijkswaterstaat moet samen met andere partijen daadkracht tonen;
Communicatie over de organisatiestructuur van Rijkswaterstaat kan
beter;
De positie van Rijkswaterstaat in projecten vraagt om
verduidelijking;
Afstemming binnen Verkeer en Waterstaat is nodig.
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Samenwerking met externe partijen:
•
•
•
•
•
•

De samenwerking met externe partijen verloopt over het algemeen
goed;
Rijkswaterstaat wordt gezien als een professionele opdrachtgever;
De communicatie vanuit Rijkswaterstaat naar externe partijen kan
duidelijker;
Rijkswaterstaat moet voldoende mandaat hebben om besluiten te
nemen;
Sommige medewerkers van Rijkswaterstaat zouden een minder
starre bonding moeten aannemen;
Gestructureerd overleg tussen Rijkswaterstaat en externe partijen is
belangrijk.
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Kader publieksgerichtheid
Het Ondernemingsplan stelt de publieksgerichte benadering van
gebruikers en omgeving centraal. Rijkswaterstaat ontwikkelt
zich van traditionele weg - en waterbeheerder tot een landelijk
netwerkmanager waarbij de gebruiker centraal staat. Er is sprake van
een samenhangend netwerk en samenwerking met andere beheerders.
Aan het publieksgerichte netwerkbeheer wordt invulling gegeven
door rekening te houden met drie invalshoeken:
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•

De politick geeft het kader: primair geven de minister en
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat richting en prioriteit aan
het nat netwerkbeheer.
In de regio draagt de HID met DT hier aan bij. De politiek zet
het kader door publieke meningen te vertolken en de publieke
belangen af te wegen. Dit is voor Rijkswaterstaat maatgevend. De
medewerkers van RWS zijn zich goed bewust van de bestuurlijkpolitieke relevantie;

•

Het concept van het publiekswaardenmodel heeft tot doel, de
bewustwording van de beheerder van zijn handelen te plaatsen
in het perspectief van de beleving van de klant (gebruikers en
belanghebbenden). Cebruikerswensen zijn centraal in dit model
waar niet alleen resultaat en prijs belangrijk zijn, maar ook wijze
van afhandeling, emotie en moeite die nodig zijn om het resultaat
te bereiken;

•

In de werkwijze van het publiekshuis (zie bijgevoegd figuur) zijn
de belangen en behoeftes van diverse doelgroepen en gebruikers
in kaart gebracht (kamer 1). Deze worden vertaald, naar beloften
en afspraken in service-level agreements (kamer 2). Hierbij worden
alie aspecten van het publiekswaardenmodel betrokken. Voor
de realisatie van publieksgericht netwerkmanagement, werkt
Rijkswaterstaat samen met partners, dan wel worden waar mogelijk
allianties opgericht (kamer 3). Hierbij treedt RWS-ON als onderdeel
van Rijkswaterstaat op, zodat gebruikers en partners voor het
gehele netwerk op uniforme wijze herkenbaar zijn (kamer 4).
Communicatie is hierbij belangrijk (kamer 5).

de goede dingen doen, de dingen goed doen"

KAMER 5

RWS communlceert:
laat het zien

KAMER 2

KAMER

RWS denkt
vanuit de ge^rulker

RWS doet beloften over
te feveren producten en
dlensten (SLA)

PUBUEKSGERSCHl

NETWERK MANAGEMENT

KAMER

RWS Is eenduldlg In
houdlng en gedrag

KAMER 3

RWS werkt samen
met belanehebbenden

Voor het gehele denken en doen van Rijkswaterstaat geldt, dat
de drie invalshoeken te alien tijde van toepassing zijn. Voor alle
medewerkers van Rijkswaterstaat is dit leidend, voor alle projecten
waaraan zij werken. Elke medewerker moet zich in houding en gedrag
voortdurend de vraag stellen, hoe hij/zij het beste publieksgericht kan
werken.
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Het publieksgerichte werken wordt ondersteund door de volgende
aanpak:
•

RWS-ON geeft vervolg aan het project Publieksgericht
netwerkmanagement (afgestemd met onderstaande acties);
• Er wordt gewerkt volgens UPP (uniforme beschrijving van het
werkproces); publieksgerichtheid wordt verder verankerd in UPP;
• Opstellen van adequaat service-level agreements en
verantwoording via PIN's;
• Verankering in beleid en regelgeving (bv waterwet);
• Toetsing op publieksgerichtheid in de meerjarenprogrammering;
• In elk project toetsing op publieksgerichtheid; rekening wordt
gehouden met belang en effect op de 15 functies in het nat
netwerkbeheer; rekening wordt gehouden met risico’s en
bijzondere omstandigheden (bv belang en effect op cnsisbeheer);
• Bepaling van gebruikerswensen (0800-rapportages,
gebruikersoverleg, klantenpanels, gebruikersonderzoeken van
DVS, spiegeldagen scheepvaart, RijksWATERontmoeting (contact
waterbeheerder met externe belanghebbenden), Helpdesk
Water, tevredenheidonderzoek KRW/WB21, BPRW-onderzoek
burgerbeleving water);
• Signalering maatschappelijke ontwikkelingen in media;
• RWS is helder over haar taken, verantwoordelijkheden en belangen;
• Actieve betrokkenheid van RWS bij visie en plannen van derden;
• Samenwerken met en participatie van andere overheden en
omgeving (bij RWS-plannen);
• Voldoen aan politieke wensen;
• Communicatie over het belang van publieksgericht werken.

-

-
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4. Huidige situatie en ontwikkelingen

4.1 Huidige situatie
Hoogwaterveiligheid en Waterkwantiteit
Om de veiligheid van het watersysteem te garanderen, wordt
conform de Wet op de Waterkering (WoW), eens in de vijf jaar
een toetsingsronde van primaire waterkeringen uitgevoerd. De
maatgevende hoogwaterstanden (MHW) moeten gekeerd kunnen
worden, om het wettelijk vastgestelde veiligheidniveau te kunnen
garanderen.
De totale afvoercapaciteit is momenteel niet toekomstvast. Door de
uitvoeringsmaatregelen binnen het project Ruimte voor de Rivier,
wordt de toename van de maatgevende waterstanden door grotere
maatgevende afvoer (van 15.000 m3/s naar 16.000 m3/s bij Lobith)
gecompenseerd.
De afvoerverdeling op de splitsingspunten Pannerdensche Kop en
IJsselkop, voldoet momenteel aan de beleidsmatig vastgelegde
afvoerverdeling. De voorgenomen ingrepen in het rivierengebied
leiden echter tot een verandering in de afvoerverdeling, indien geen
compenserende maatregelen worden uitgevoerd en geen goede
regie wordt gezet, op de (uitvoering) volgorde van Ruimte voor de
Riviermaatregelen.
Er treedt ook autonome daling van de rivierbodem op, waardoor
problemen voor de scheepvaart ontstaan en het functioneren van de
infrastructuur en afvoerverdeling niet meer betrouwbaar zal zijn.
Om te voorkomen dat het gebruik en beheer van de buitendijkse
gebieden leidt tot MHW verhoging, wordt de Wbr toegepast. Vanaf
2006 wordt in het kader van project Stroomlijn, actief gewerkt aan
het reguleren van de vegetatieontwikkeling binnen de daarvoor
beschikbare normen. Hiernaast speelt de discussie over bouwlocaties
en bouwhoogten. Een voorbeeld hiervan zijn de EMAB initiatieven.
De kerende kunstwerken in de primaire keringen, zijn nog niet alien
op orde: de Meppelerdiepkeersluis voldoet niet aan de veiligheidseisen
van de WoW. De situatie bij de niet-primaire keringen loopt verder
achter. Deels door het nog ontbreken van normen, deels door het niet
voldoen aan de normen die wel beschikbaar zijn.
De sluisstuwcomplexen in de Neder-Rijn en Lek, essentieel voor
de waterverdeling bij vooral laag water, worden de komende jaren
gerenoveerd.
Met verschillende regionale waterbeheerders worden in
waterakkoorden afspraken gemaakt over de waterhuishouding (vooral
aan- en afvoer van water).
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Ecologie en waterkwaliteit
Onder normale omstandigheden voldoet het Rijnwater overwegend
aan de waterkwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn Water. Onder
bijzondere omstandigheden (bv. calamiteuze verontreinigingen,
laagwater, saneringslocaties), kan de waterkwaliteit echter niet altijd
aan de normen voldoen, zodat bv. waterhuishoudkundig moet worden
ingegrepen, of bv de drinkwaterwinning tijdelijk niet kan plaatsvinden.
De natuur in het rivierengebied is echter volgens de eisen van de
Kaderrichtlijn Water nog lang niet goed. Macrofauna en vis scoren
veelal matig. De oorspronkelijke grote dynamiek en variatie in
ecotopen, is sterk verminderd door verandering in landgebruik en
normalisatie. Ook door opslibbing, is variatie in natuur verloren
gegaan. Dynamiek en variatie zijn waardevol voor paaiende
vis, macrofauna en oevervegetatie. Herstel kan vooral door
natuurvriendelijke oevers, nevengeulen en uiterwaardverlaging.
Scheepvaart
Oost-Nederland heeft een uitgebreid netwerk van waterwegen voor
zowel de beroeps- als de recreatievaart, waaronder de belangrijke
Hoofdtransportas Waal naar het Europese achterland.
Hoewel het nog niet tot problemen leidt, voldoen de vaarwegen
niet altijd aan de criteria die er qua functie aan gesteld worden.
Achterstallig onderhoud is daarbij een belangrijke oorzaak, maar ook
schaalvergroting en toename van het goederenvervoer dragen er aan
bij.
Een goede staat van onderhoud voor de vaarwegen en objecten is
essentieel voor de gebruikers, mede in verband met betrouwbare
reistijden. Als gevolg van achterstallig onderhoud zijn er knelpunten
ontstaan met betrekking tot vaardiepte en betrouwbaarheid van
objecten.
Er zijn niet voldoende wacht- en overnachtingplaatsen beschikbaar
voor de scheepvaart. Dit leidt soms tot gevaarlijke situaties, waardoor
de scheepvaart niet altijd kan voldoen aan de wettelijke vaar- en
rusttijden.
De groei van het goederenvervoer over water en de daarmee
samenhangende schaalvergroting, leidt in sommige gevallen tot
nieuwe knelpunten in de vaardiepte bij bruggen, sluizen en ligplaatsen.
Er valt de laatste jaren een toename te zien van de recreatietoervaart,
wat soms tot problemen leidt met de beroepsvaart.
Omdat veel schepen al zijn uitgerust met internetsystemen, kunnen
deze knelpunten deels worden opgelost, door het inzetten van vooral
informatie- en communicatietechnieken (ICT). Hiertoe is in Europees
verband het River Information System (RIS) ontwikkeld. Zo kan het
verkeersaanbod beter worden afgestemd op de beschikbaarheid en
capaciteit, maar dergelijke systemen kunnen ook worden ingezet voor
logistieke processen, waar de markt belang bij heeft.
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Daarnaast zal er ook gewerkt moeten worden aan het opwaarderen
van het vaarwegennet en het wegnemen van onveilige situaties in de
vaarweg.
Oeverrecreatie
De recreatie in het rivierengebied is de laatste jaren aanzienlijk
gegroeid en deze groei zal alleen nog maar toenemen. Het huidige
recreatieve gebruik, concentreert zich vooral op de dijken. Het aantal
mensen, dat zich wandelend, fietsend, per motorfiets of per auto
verplaatst is groot. Vooral wandelaars en fietsers hebben last van
auto's en motoren en zouden graag daarvan gescheiden worden.
De oevers langs de watersystemen bieden veel mogelijkheden voor
het ontwikkelen van oeverrecreatie. Slechts in beperkte gevallen is
dat ontwikkeld en heeft RWS er actief in geparticipeerd. Veelal is
dit gebeurd in de vorm van herinrichtingprojecten. Ten aanzien van
zwemmen in de grote rivieren stelt RWS zich op het standpunt, dat dit
uit veiligheidsoverwegingen niet is aan te raden.
Beroepsvisserij
Op de wateren in beheer bij ON komt beroepsvisserij beperkt voor en
levert nagenoeg geen hinder op voor de andere gebruikers.
Zwemwater, drinkwater en koelwater
Daar waar een gebied is aangewezen als zwemwater, wordt bijna altijd
aan de nationale en internationale eisen voldaan. Slechts zelden moet
de beheerder beperkende maatregelen opleggen.
Inname van drinkwater uit het oppervlaktewater, vindt continu op
verschillende locaties in de riviertakken plaats. Alleen bij calamiteuze
lozingen, is er een tijdelijke stop van inname: de frequentie van
innamenstops neemt de afgelopen jaren af. De inname van drinkwater
is vanuit het Twentekanaal beeindigd.
Aan levering van koelwater uit het oppervlaktewater, is recent ten
behoeve van de energievoorziening, zeer hoge maatschappelijke
prioriteit toegekend (via de verdringingsreeks). In de afgelopen jaren
werd de levering van koelwater, door lange warme en droge zomers
steeds meer een probleem.
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4.2 Belangrijke ontwikkelingen naar2015
Hydrologische en klimatologische veranderingen
De maatgevende afvoer van de Rijn is toegenomen van 15.000 naar
16.000 m3/s en neemt naar verwachting verder toe (studies houden
met 18.000m3/s rekening). Volgens het KNMI en IPCC verandert het
klimaat, waardoor neerslag, temperatuur en wind wijzigen. Dit heeft
diverse gevolgen voor het natte netwerkbeheer. In de zomer treden
meer iange, warme en droge periodes op. In de winter neemt de kans
op nattere periodes toe. De afvoer en verdeling van water wordt in de
toekomst lastiger.
Bodemdaling rivier
De (autonome) daling van de rivierbodem op vooral Waal en
Pannerdensch Kanaal, veroorzaakt problemen voor de scheepvaart
en functionaliteit van de huidige infrastructuur en afvoerverdeling.
Geen maatregelen nemen is geen optie bij toenemend risico op
nautische ondieptes bij vaste lagen, wijziging van de afvoerverdeling
en problemen met de ligging van kruisende kabels en leidingen en
hoogteligging waterinlaatpunten, kunstwerken, oeverbescherming en
kribben. Deze problematiek zal door de verwachte toename van de
rivierafvoeren worden versterkt.
Toename scheepvaart
In de afgelopen jaren is het transport over water door de binnenvaart
toegenomen. Ook de recreatievaart wordt steeds belangrijker. De
binnenvaart zal naar verwachting toenemen, omdat de binnenvaart
in een gunstige concurrentiepositie verkeert ten opzichte van andere
vervoersmodaliteiten, zeker waar het over langere afstanden gaat.
Waar het vervoer over de weg veel hinder van congestie ondervindt,
bieden de vaarwegen nog veel ruimte aan groei van vlot en veilig
transport over water. Ook de milieubelasting en milieukosten liggen
lager dan het wegvervoer. Mede door de toenemende olieprijzen
en schonere scheepsmotoren, zal de concurrentiepositie van de
binnenvaart alleen maar versterkt worden en zal vooral het vervoer
van containers over water toenemen. Door de toename en omvang
van transport, neemt de kans op calamiteiten toe, ook qua omvang.
De ruimte moeilijker te delen
Ruimte wordt schaarser in Nederland. De maatschappelijke behoefte
aan ruimte wordt nijpender. De uiterwaarden zijn geschikt voor
recreatief gebruik en bieden mogelijk ruimte voor woningbouw
en bedrijfsleven. De uiterwaarden zijn echter zeer belangrijk voor
de afvoer en verdeling van water en hebben een belangrijke
natuurfunctie.
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Meer recreatief gebruik
Het recreatief gebruik is de afgelopen decennia aanzienlijk
toegenomen en neemt nog steeds toe. Hiermee neemt de vraag naar
recreatieve voorzieningen toe. Recreatief medegebruik van het areaal
is een belangrijk aandachtspunt geworden. Het beheer en onderhoud
van deze voorzieningen behoort niet tot de kerntaken van de
rivierbeheerder. Overdracht naar terreinbeheerder of gemeente blijft
daarom uitgangspunt.
Overheid moderniseert
Rijkswaterstaat zal doorgaan om een vernieuwde moderne
werkwijze en organisatie in te voeren. Deze is beschreven in het
Ondernemingspian, Beheerplan voor de Rijkswateren en de Agenda
2012. Rijkswaterstaat heeft als gewaagd doel om de toonaangevende,
publieksgerichte en duurzame uitvoeringsorganisatie van de overheid
te zijn. Rijkswaterstaat wil betrouwbare en bruikbare informatie
leveren. De organisatie gaat meer dan ooit uit van de belangen
en behoeften van de samenleving. Publieksgerichtheid, efficiency
en effectiviteit zijn uitgangspunten. Marktpartijen worden actief
betrokken bij de uitvoering van taken. Deregulering, een loket en
digitalisering worden zoveel mogelijk benut.

?
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5. Ambitie

Ambitie RWS-ON beheerkader 2015
De dienst RWS-ON van Rijkswaterstaat beoogt integraal:
•
•
•
•

bescherming tegen overstromingen, verdeling van water en
het voorkomen van wateroverlast;
omgaan met daling van de rivierbodem, voorkomen van/
omgaan met watertekorten en droogteschade.
duurzame Rijntakken met goede natuur- en waterkwaliteit
robuuste en betrouwbare vaarwegen voor een vlotte en
veilige beroeps- en recreatievaart.

De dienst betrekt hierbij:
•
•

•
•

balans tussen maatschappelijke belangen als natuur en
milieu, waterkwantiteit, scheepvaart;
economie, veiligheid, menselijk gebruik en sociaal-culturele
waarden; de overige functies van integraal waterbeheer met
afweging van belangen;
samenhang tussen de belangen van het waterbeleid door
verbinden en versterken (van disciplines en over netwerken);
de actieve samenwerking en afstemming met samenleving
en belangen van publiek.

De ambitie werkt als voIgt voor de functies van het nat netwerkbeheer
uit.
Aan- en afvoer van water, waterkeren/hoogwaterbescherming.
Rijkswaterstaat-ON werkt aan bescherming tegen overstromingen
en voorkomen van wateroverlast. Voor een gecontroleerde wijze van
afvoer van water, ijs en sediment moet er:
•

•
•
•
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Instandhouding plaats vinden van de beleidsmatige afvoerverdeling
onder maatgevende omstandigheden. Dit betekent een noodzaak
tot regelwerken;
Visie op de toekomstige afvoerverdeling zijn bij verandering van
klimaat, verhoogde afvoeren en nat netwerkbeheer;
Ook een ruimtelijke rivierkundige visie voor de lange termijn
ontwikkeld worden;
Voorkomen worden dat de (autonome) daling van de rivierbodem
problemen voor de afvoerverdeling, infrastructuur en scheepvaart
veroorzaakt.
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•

Handhaving van het natte profiel gerealiseerd worden. Dit
betekent, actieve toepassing van de Wbr op eigen terreinen en
terreinen derden, om de MHW verhoging te voorkomen;

•

Aanpassing van watergeleidende en waterkerende werken en
rivierprofiel plaats vinden, indien nieuwe MHW's daartoe aanleiding
geven. Dit betekent nauwe samenwerking met beheerders van de
primaire keringen.

Rijkswaterstaat-ON werkt aan het voorkomen van watertekorten en
droogteschade. Om gesteld te zijn ten tijde van lage rivierafvoeren
moet:
•
•

De verdringingsreeks (prioritering van maatschappelijke belangen)
worden toegepast;
Er samenwerking plaatsvinden met de regionale waterbeheerders,
vastgelegd in afspraken.

Ecologie, waterkwaliteit (drinkwater, zwemwater en koelwater)
Rijkswaterstaat-ON werkt aan een duurzame Rijn. Natuurlijke
processen moeten behouden en zo nodig hersteld worden. Een
goede natuur- en waterkwaliteit zijn ook nodig, vanwege diverse
internationale verplichtingen. Voor een duurzame Rijn moet er:
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•

•

Balans tussen de natuur- en waterkwaliteit met economische
en sociale belangen zijn. De balans staat onder druk door
(toenemende) menselijke activiteit in het rivierengebied
(scheepvaart, woningbouw, recreatie, etc.). Ook bij extreme
omstandigheden kan de natuur en waterkwaliteit onder druk
komen (denk aan calamiteuze milieuverontreiniging en levering van
koelwater t.b.v. de energievoorziening);
Samenhang binnen het waterbeleid zijn. Zo moeten investeringen
in bescherming tegen hoogwater (vooral PKB-programma Ruimte
voor de Rivier) en bestrijding tegen droogte verbonden zijn
aan verbetering van ecologische processen en water(bodem)
kwaliteitsbeheer, (vooral Kaderrichtlijn Water en Natura2000).
Vanuit de samenhang binnen het waterbeleid is vervolgens
samenwerking nodig, met andere beleidsdomeinen en
gebiedsgericht beleid van andere overheden.

Scheepvaart en recreatievaart
Rijkswaterstaat-ON werkt aan een robuust en betrouwbaar
vaarwegennet, waarop het scheepvaartverkeer van zowel de
beroepsvaart als de recreatievaart zich veilig en vlot afwikkelt. Voor
een robuust en betrouwbaar vaarwegennet moet er:
•

•

Balans tussen het gebruik van de vaarweg zijn met andere belangen
op het netwerk, zoals natuur- en waterkwaliteit, maar ook met
waterkwantiteit en menselijke activiteit langs de oevers. Door de
veelheid aan belangen staat de balans onder druk. Ook bij extreme
omstandigheden zoals hoog en laagwater kan het gebruik van de
vaarweg onder druk komen te staan;
Samenhang binnen het watersysteem zijn. Zo moeten maatregelen
en investeringen ten behoeve van het vaarweggebruik integraal
in relatie staan, tot maatregelen en investeringen ten behoeve van
hoofd watersysteem;

Overige functies
•

•

•

•
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RWS-ON stimuleert actief het recreatief gebruik van de oevers
langs de watersystemen, voor zover er geen conflicten ontstaan
met andere gebruikersfuncties, of als de veiligheid van de
recreanten in gevaar komt;
De beroeps- en sportvisserij moeten in staat gesteld worden
optimaal te functioneren, onder voorwaarde dat er geen negatieve
effecten zijn op andere functies;
Bij grote infrastructurele projecten worden de mogelijkheden
onderzocht, om duurzame energiewinning uit water mee te
koppelen;
Er moet visie komen op de economische potentie van het
watersysteem. Ook moet er visie komen op de landschappelijke,
culturele en archeologische waarde van het rivierengebied.
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De ruimtelijke kwaliteit- en infrastructuur zijn, in de visie van het
beheerkader, belangrijke facilitaire randvoorwaarden, voor het
functioneren van het nat netwerkbeheer:
•

•

RWS-ON draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit en inrichting
random het watersysteem. Water is leidend principe voor de
ruimtelijke ordening. Door klimaatverandering en maatschappelijke
behoefte, wordt meer beroep gedaan op ruimte van
watersystemen. Met het WB21 gedachtegoed, (o.a. de trits
vasthouden-bergen-afvoeren), Ruimte voor de Rivier en KRW
optimaliseren we het huidige watersysteem. Dit betekent slim
combineren van diverse functies. Doelstelling is een duurzame
balans tussen economic, ecologie, veiligheid en sociaal-culturele
belangen (functie voIgt systeem). Dit betekent niet alleen
bedreigingen, maar ook kansen benutten (bv EMAB);
RWS-ON optimaliseert het management van de infrastructuur:
Infrastructuur moet op betrouwbare en duurzame wijze beschikbaar
zijn en zoveel mogelijk tegemoet komen aan de gebruikerseisen,
met een minimalisering van de kosten tijdens de levensduur van
objecten. De ontwerpkeuzes bepalen in belangrijke mate de
eigenschappen en kosten van de infrastructuur (investeringskosten,
beheer- en onderhoudskosten en vervangingskosten). Door goede
vraagspecificaties worden de gewenste prestaties behaald, tegen
minimalisering van de kosten. De markt speelt een belangrijke rol.
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6. Speerpunten

Om de ambities te kunnen waarmaken, ziet RWS-ON een viertal
sleutelwoorden voor de beheerder, welke de kern vormen bij het nat
netwerkbeheer voor de periode tot 2015. Deze zijn op basis van de
gesprekken met externe partners en medewerkers van Rijkswaterstaat
naar voren gekomen.

Deze 4 sleutelwoorden zijn:
•
•
•
•

Netwerkbeheer/Water- en Verkeersmanagement
Publiek
Functies
InfrabeheerZ-management

Aan deze sleutelwoorden kunnen vervolgens een viertal
samenhangende speerpunten verbonden worden. Deze speerpunten
zijn door de rolhouders in overleg met de realisatoren opgesteld.

1. RWS-ON beheert een samenhangend network voor water en
scheepvaart en handhaaft effectief in samenwerking met de
partners.
2. RWS-ON maakt de publieksgerichtheid waar; we werken
van buiten naar binnen.
3. RWS-ON waarborgt de prioritaire functies van het natte
netwerk en speelt toekomstgericht in op de veranderende
omgeving.
4. RWS-ON heeft een betrouwbaar nat netwerk en de daarbij
behorende infrastructuur is technisch op orde.
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Deze speerpunten zijn sturend voor de Rolling Forecast van RWS-ON
en worden gebruikt voor het opstellen van de jaarlijkse
managementcontracten. De rolhouders zullen in overleg met de
realisatoren, de doelrealisatie van deze speerpunten nastreven.
Samenvattend kan het voorgaande in het navolgende plaatje worden
weergegeven.
RWS-ON beheert een samenhangend netwerk voor water en scheepvaart
en handhaaft effectief in samenwerking met de partners.

RWS-ON waarborgt de prioritaire functies van het natte netwerk
en speelt toekomstgericht in op de veranderende omgeving.

RWS-ON maakt de publieksgerichtheid

RWS-ON heeft een betrouwbaar nat

waar: we werken van buiten naar binnen.

netwerk en de daarbij behorende
infrastructuur is op orde.
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Uitwerking per speerpunt

1.
R
scheepvaart en handhaaft effectief in samenwerking met de partners.
Er wordt integraal afgewogen waarbij, in tijd rekening gehouden
wordt, met verschillende functies van het hoofd watersysteem en
hoofdvaarwegennet.
Aandachtspunten voor RWS ON zijn:
•

Versterking integraal waterbeheer, door opstellen van werkpakket/
programma per corridor (HVWN), of riviertak/stroomgebied
(HWS), waarin bestaande programma's op elkaar afgestemd
zijn (o.a. KRW, RvdR, waterbodem, H&l, Beheer en Onderhoud,
scheepvaartmaatregelen, DVR);

•

RWS-ON is goed voorbereid, op veranderingen in het beheer, als
gevolg van de realisatie van de maatregelen, (o.a. incorporeren
beheerseisen als functionele specificaties);
RWS-ON werkt met andere regionale RWS diensten, regionale
beheerders en Nordrhein-Westfalen samen aan het beheer in een
netwerk;
Inspectiegegevens liggen op een toegankelijke wijze voor;
De vergunningverlening is tijdig en binnen wettelijke termijn
gerealiseerd. Vergunningverlening en handhaving werken goed
samen;
Een zorgvuldige en kordate invoering van nieuwe Waterwet;
Het geven van een impuls aan de Nautische Handhaving, om
te komen tot een effectieve handhaving door RWS-ON, in
samenwerking met haar partners;
Het op orde brengen en houden van de informatievoorziening
voor de natte netwerken en primaire processen. Hierbij is
vooral aan de orde: informatiebehoefte, de organisatie van
de informatievoorziening, technische infrastructuur, adequate
systemen en applicaties.

•

•
•

•
•

•

2.
buiten naar binnen.

R

De programmering van RWS-ON sluit aan op het publiekshuis.
Per kamer van het publiekshuis moet het ambitieniveau toegelicht
worden:
1.
2.
3.
4.
5.
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RWS-ON
RWS-ON
RWS-ON
RWS-ON
RWS-ON

denkt vanuit de gebruiker;
vertaalt beloften naar SLA's;
werkt samen met partners;
handelt uniform;
communiceert: "Be good and tell it".
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Voorbeelden:
•
•
•
•

RWS-ON werkt samen met de andere overheden, belangen
groeperingen, de markt en bewoners, (bron publiekshuis);
Realisatie van bet een loket - functie (waterwet);
Minimalisatie hinder op netwerk bij aanleg en onderhoud;
Afstemmen van bedieningstijden op doelgroepwensen;

3. RWS-ON waarborgt de prioritaire functies van het natte netwerk
en speelt toekomstgericht in op de veranderende omgeving.
De 15 functies uit het BPRW 2005-2008 worden erkend. Binnen de
gestelde beleidskaders zet RWS-ON in op de volgende prioritaire
functies; keren, afvoer, waterkwaliteit & ecologie en scheepvaart.
Voor de overige functies is RWS-ON kaderstellend en waar mogelijk
faciliterend.
Speciale aandachtspunten hierbij zijn:
•
•
•
•
•

•

Vaststellen van (toets)kaders voor overige functies. Voorkeur voor
landelijke kaders, anders regionale kaders;
Locatiestudie voor drinkwater en water voor de landbouw
(Twentekanalen) en voor koelwater (netwerkbreed);
Ontwikkelen van technische voorzieningen voor vismigratie en
visstandbeheer (aanleg natuurvriendelijke oevers);
Actualiseren van de beleidsmatig gewenste waterverdeling bij lage
en hoge afvoeren en protocol voor sturing ontwikkelen;
Actief met betrokkenen zoeken naar win-win situaties (integraal
kijken, combineren van functies, afstemmen van projecten in de
tijd), vooral voor natuur en recreatie;
Samen Veilig Varen breder inzetten.

Inspelen op de toekomst kan worden gerealiseerd door anticipatie,
innovatie en kennismanagement. RWS stelt hiervoor de landelijke
programma's vast.
Aandachtspunten voor RWS-ON zijn:
•

•

•
•
•
•
•
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Gesteld zijn voor hoog water, laag water, droogte (eventueel
bijstellen van de verdringingsreeks) en het voorkomen van verdere
daling van de rivierbodem;
De Water- en Scheepvaartagenda voor de Toekomst die het beheer
van het hoofdwatersysteem en het hoofdvaarwegennet tot 2050
beschrijft;
Actief identificeren van regionale pilots voor WINN programma;
Intensiever kennis uitwisselen met de nieuwe landelijke diensten;
Consequenties inventariseren van Watervisie, Ondernemingsplan
2012, Varen voor een vitale economie;
Benutten innovatiekracht van de markt en wegnemen
(contractuele) belemmeringen. Slimme Inkoop;
Kennismanagement.
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4. RWS-ON heeft een betrouwbaar nat netwerk en de daarbij
behorende infrastructuur is technisch op orde.
Het beheer en onderhoud van oevers, bodem en kunstwerken
("bakbeheer") is op orde, zodat aan de functionele en technische
eisen wordt voidaan. Onderhoud, vervanging en aanleg worden tijdig
voorzien, gepland en gerealiseerd.
Aandachtspunten voor RWS-ON zijn:
•
•
•
•
•
•
•

De functionele (beschikbaarheids)eisen en criteria zijn bekend en
leggers op orde;
De actuele kwaliteit van het areaal is bekend, inspecties vinden
planmatig plaats;
Gegevensbeheer is op orde, waaronder de areaalgegevens.
Life Cycle Cost Management en asset management worden
toegepast;
Risico's zijn in beeld gebracht en maatregelen zijn voorzien
(risicobeheersing);
De afgesproken SLA prestatie indicatoren worden gerealiseerd;
De infrastructuur functioneert bij normale en bijzondere
omstandigheden conform eisen.

Aandachtspunten hierbij zijn:
•
•
•
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Hettoepassen van een corridorgerichte benadering;
De afvoerverdeling wordt zo gestuurd dat voidaan wordt aan de
criteria;
De calamiteitenzorg is op orde.

"de goede dingen doen, de dingen goed doen”
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7. Vervolg en implementatie beheerkader

In dit document is ingegaan op publieksgerichtheid, ambities en de
speerpunten van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Voortdurend moet
de beheerder zich de vraag stellen, of we de goede dingen doen en of
we die dingen op een goede manier doen.
Om tot een optimaal netwerkmanagement te komen, is verdere
uitwerking nodig. Om bet beheerkader in de organisatie te
implementeren, zal met de diverse realisatoren en bun staven gesproken
worden, over de toepassing ervan, zoais uitvoering van de speerpunten.
Op bet niveau van bet beheerkader zijn bij belangentegenstellingen
op projectniveau en meerjarenprogrammering niet alle keuzes vooraf
te maken. Maatwerk blijft nodig, waarbij we inzetten op bet expliciet
maken en houden van onze afwegingskaders. Bij bet natte netwerk
bestaat een veelheid aan (vaak sectorale) plannen en toenemend
belang om de samenleving in bet keuzeproces betrekken.
De eerste nadere uitwerking per functie en riviertak vindt plaats in de
bijlage van bet beheerkader. Deze geeft richting en aandachtspunten
voor de gewenste integrale ontwikkeling van de riviertakken.
Het uitgangspunt hierbij is, bet hebben en houden van een helder
overzicht van ontwikkelingen en ingrepen per riviertak.
Visuele ondersteuning wordt hierbij nader ontwikkeld.
De operationele uitwerking van het beheerkader met bijlagen
vindt plaats, in normen en richtlijnen en planvormen, die corporate
afgestemd en conform UPP zijn, of worden ontwikkeld. Deze zijn
direct toepasbaar op beheer- en projectniveau en geven ondersteuning
in de dagelijkse praktijk.
Hierbij moet rekening gehouden worden met de eventuele bijstellingen
van het beheer, bij het verschijnen van het nieuwe Beheerplan voor
de Rijkswateren en de toepassing van de p*q systematiek (inclusief de
intensiteit van het gebruik van ons netwerk).
Ook zal externe communicatie over het beheerkader plaatsvinden,
vooral met de geconsulteerde partijen. Bepaling van de wensen en
belangen van publiek en samenleving, moet continu aandacht krijgen
voor optimaal beheer.
Periodiek (waarschijnlijk jaarlijks) zullen de rolhouders ontwikkelingen
in de functionaliteit van het waterbeheer rapporteren
(de beleidsdoelmonitoring).
Tevens zal met enige regelmaat actualisering van het beheerkader
plaatsvinden, waarbij tussentijdse evaluatie, corporate afstemming en
de wensen/terugkoppeling van de gebruiker voorop staan.
Een belangrijk moment is gelegen, in het verschijnen van het nieuwe
Beheersplan voor de Rijkswateren (naar verwachting eind 2009).
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Om accenten te kunnen plaatsen, zal er bij de jaarlijks terugkerende
rolling forecast (meerjarenprogrammering) een regionale
speerpuntenbrief door de rolhouders worden meegegeven. Zo
kan bet reguliere planningproces goed worden gevoed, door de
laatste inzichten op het gebied van netwerkontwikkeling en hoe
we daar als dienst mee willen omgaan. Met de realisatoren vindt
actieve afstemming plaats, over de regionale speerpuntenbrief en de
meerjarenprogrammering.
Het beheerkader geeft richting op korte en middellange termijn tot
2015. Voor de langere termijn ontwikkelen de rolhouders de Agenda
2050. Deze zal in het voorjaar 2008 beschikbaar komen.
Vrij veel medewerkers van RWS-ON hebben aangegeven kennis van
het nat netwerkbeheer te willen halen, te brengen en met elkaar
te willen delen. Met adequaat kennismanagement en innovatie,
wordt het nat netwerkbeheer absoluut gediend. Kennismanagement
wordt bevorderd, door dit thema veel actiever in de organisatie aan
de orde te stellen, (via overleg en opslag en uitwisseling van kennis
en informatie). Innovatie wordt gestimuleerd, door samenwerking
met de landelijke Rijkswaterstaat diensten (WD, BD, DID en DVS)
en onderzoeksprogramma's van Rijkswaterstaat, universiteiten en
hogescholen.
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Bijlage 1
Uitwerking naar beheerseisen en beheervoorzieningen

RWS-ON heeft de volgende algemene beheerseisen en
beheervoorzieningen tot en met 2015:
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•

RWS-ON heeft een adequate calamiteitenorganisatie, ingericht
conform de processen die in de veiligheidsketen onderkend
worden, (pro-actie, preventie, preparatie, respons en nazorg).
RWS-ON beschikt over een actuele en uitgewerkte visie, op de
inzet in de gehele keten. De rol en taak van Rijkswaterstaat moeten
zich helder verhouden tot de taken van de veiligheidsregio's. De
bereikbaarheid van RWS, moet te alien tijde geborgd zijn.
De calamiteitenorganisatie van RWS-ON moet over voldoende
opgeleide, getrainde en geoefende mensen beschikken.
Calamiteiten, maar ook oefeningen, moeten regelmatig
geevalueerd worden. ON beschikt over goede beheersstrategieen
voor verschillende scenario's m.b.t. bijzondere omstandigheden,
(die ook rekening houden met klimatologische ontwikkelingen en
toename van transport).
De calamiteitenorganisatie heeft kennis op het gebied van
hoogwaterafvoer en is voorbereid op situaties, die de huidige
veiligheidsnormen overschrijden. De kennis en operationele
betrouwbaarheid van (regel)werken en gedrag van de rivier bij
hoog, water dient op orde te zijn. De resultaten van de projecten
Waterrand en TMO (overstromingsscenario's voor de Rijn) en de
WSM-visie worden hierbij betrokken;

•

Balans en samenhang in de programma's van RWS-ON en
derden: programma's moeten in ons beheersgebied voldoen
aan en rekening houden met eisen vanuit wet- en regelgeving
(bijvoorbeeld milieu- en natuurwetgeving). De PKB Ruimte voor
de rivier en KRW zijn afgestemd. De PKB Ruimte voor de rivier
en Natura2000 worden nog op elkaar afgestemd. De (nadelige)
consequenties van natuurwetgeving voor andere grote RWSprogramma's; Stroomlijn (vegetatiebeheer) en voor scheepvaart (bv
uitwijkhaven Lobith), worden de komende tijd duidelijker;

•

RWS-ON implementeert de Waterwet. De voorbereiding start
voor een (publieks)loket. Met de waterwet moeten loggers van de
infrastructuur opgesteld worden en moet beheer en onderhoud
conform de waterwet plaatsvinden. Een belangrijk aandachtspunt
is wat dit betekent voor de noodzakelijke instandhouding van de
huidige bodemligging van de rivier;
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•

RWS-ON moet voldoen aan Internationale verplichtingen, die
vooral op het terrain van Europese regelgeving aan de orde zijn:
naast de Hoogwaterrichtlijn, Kaderrichtlijn Water, Vogel- en
Habitatrichtlijn ook voldoen aan richtlijnen m.b.t. RAP-rapportages,
IPPC-eisen bedrijfsleven, zwemwater, bodem, lucht, Aarhus
(milieu-informatie), diensten (een overheidsloket voor buitenlandse
bedrijven). RWS-ON draagt bij aan internationale samenwerking in
Rijnverband;

•

ON maakt de vergunningverlening en handhaving steeds
publieksgerichter en professioneler. Nieuwe regelgeving als het
besluit bodemkwaliteit wordt snel ingevoerd. Vergunningen
verschijnen snel binnen wettelijke termijn. De voorbereiding is
gestart voor een (publieks)loket en de nieuwe (integrale) waterwet.
Centraal apparaat en de districten werken goed samen. Jaarlijks
worden uitvoeringsprogramma's voor vergunningverlening en
handhaving opgesteld, waarbij risicobenadering leidend wordt.
Ook moet rekening gehouden worden met vermindering van
vergunningenplicht, vermindering van administratieve lasten en
digitalisering van dienstverlening;

•

Met de samenleving wordt goed samengewerkt en de samenleving
wordt goed betrokken. Eigen plannen en beleid van RWS-ON
worden actief aan samenleving voorgelegd. Met beleid en plannen
van derden (provincie, gemeentes en particulieren) vindt actief
afstemming plaats. Er wordt zo veel mogelijk samengewerkt
(m.n. ecologisch herstel, natuurbeheer, bodemsanering en
gebiedsgerichte plannen). Via wettelijk kader (inclusief de
watertoets) worden plannen van derden op RWS-ON belang van
natuur- en waterkwaliteit beoordeeld.

De grenzen van het beheergebied moeten duidelijk worden gemaakt
aan belanghebbenden, (er loopt een RWS-traject om dit in het kader
van de Waterwet te verduidelijken).
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Bijlage 2
Uitwerking per functie

We komen tot de volgende uitwerking voor hoogwaterbescherming
en waterkwantiteit in 2015:
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•

De toenemende afvoer wordt veilig geaccommodeerd, door
het stimuleren van tijdige en op toekomstig beheer afgestemde
uitvoering van de PDR maatregelen. Daarnaast worden de
uiterwaarden op orde gehouden, waarbij in de oeverzone de
eigen terreinen geen opstuwende werking vertonen en de
vergunningverlening en handhaving zodanig verloopt, dat
opstuwende werking uit het verleden is weggewerkt en geen
nieuwe achterstalligheid op deze terreinen ontstaat (programma
stroomlijn). Indien uit de HR 2006 nadere maatregelen volgen,
worden deze ter hand genomen. Monitoring van zomer- en
winterbedligging vindt op reguliere basis plaats;

•

RWS-ON draagt bij aan een lange termijn klimaatbestendige
inrichting, tav (toekomstig) ruimtegebruik van de uiterwaarden.
Hiertoe wordt een ruimtelijke rivierkundige visie voor buitendijkse
gebieden ontwikkeld en wordt afstemming gezocht met de
provinciale hoogwatervisie;

•

De beleidsmatige afvoerverdeling ligt voor de maatgevende
hoogwaterafvoer vast. Op basis van accurate monitoring worden
significante veranderingen in de afvoerverdeling tijdig gecorrigeerd.
Deze veranderingen worden onder andere veroorzaakt door de
ingrepen vanuit PDR-projecten;

•

De beheerder Rijkswaterstaat Oost-Nederland signaleert in
toenemende mate aandacht voor de toekomstige afvoerverdeling:
de beheerder zal het beleid verzoeken om een visie te ontwikkelen
op de toekomstige afvoerverdeling.
Als gevolg van klimaatverandering en wijziging van
waterhuishoudkundig regime en beheer, moeten gezien de
landelijke betekenis van de afvoerverdeling, op nationale schaal
toekomstvaste eisen aan de afvoerverdeling geformuleerd
worden. Rivierafvoeren worden in Oost-Nederland bei'nvloed
door verhoogde (Duitse) afvoeren, zeespiegelstijging (visie
Deltacommissie), IJsselmeerpeil (Beleidskader IJsselmeergebied),
bodemdaling van de Rijn en beheer van (regel)werken. Wordt meer
water over Waal of IJssel geaccommodeerd? De afvoerverdeling
moet evenwichtig passen bij de belangen van hoogwaterveiligheid,
natuur, scheepvaart, economic, sociale belangen en ruimtelijk
gebruik;
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•

De verdringingsreeks wordt nader tegen het licht gehouden en
mogelijk (regionaal) bijgesteld, in verband met verminderde lange
termijn wateraanvoer. De afvoerverdeling en infrastructuur zullen
zo nodig bier op ingericht worden;

•

Ter voorkoming van watertekort en droogteschade, regionale
uitwerking van de landelijke droogtestudie\

•

Voor afstemming met regionale waterhuishouding, samenwerking
met de regionale waterbeheerders, vastgelegd in afspraken
minimaal over waterkwantiteit (blauwe knooppunten en
waterakkoorden)', de afspraken random het Nationaal
Bestuursakkoord Water worden met regionale partners tijdig
uitgevoerd;

•

RWS-ON draagt bij aan het V&W-beleid om de
hoogwaterveiligheid conform de risicobenadering vorm te geven.
Dit betekent uitvoering geven aan WB21e eeuw, o.a. via het
opstellen van overstromingsrisico-kaarten van VNK;

•

RWS-ON voldoet aan de EU-hoogwaterrrichtlijn, onder andere
door het opstellen van overstromingsrisico-beheersplannen;

•

RWS-ON draagt bij aan innovatie van dijkversterking en
het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (voor "hotspotgebieden" voor het rivierengebied worden doeltreffende
aanpassingsstrategieen opgesteld, die Nederland klimaatbestendig
maken).

We komen tot de volgende uitwerking ten aanzien van ecologie en
waterkwaliteit voor ON in 2015:
•
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De meest opvallende uitwerking bij de functie ecologie en
waterkwaliteit, is de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn
Water (KRW). In 2015 moeten alle oppervlaktewateren de
goede ecologische en chemische toestand bereikt hebben,
(eventueel te verlengen tot 2027). In 2009 moet daartoe een
stroomgebiedbeheersplan opgesteld zijn, waarin in samenwerking
met partners in het stroomgebied van de Rijn, een samenhangend
maatregelpakket zit. Voor RWS-ON is er een forse opdracht
met extra geld, om ecologisch herstel in haar beheersgebied uit
te voeren. Bij de selectie van de KRW-maatregelen, zijn andere
functies in het rivierengebied ontzien (geen schade). Te bezien
is of de ambitie voor 2027 (derogatie mogelijk, mits goede
onderbouwing), de Europese normering voor waterkwaliteit
bekend, de Waal (ecologische ambitie), vismigratie in het
stroomgebied (hoge ambitie van directie Zuid-Holland) en
afstemming met partners (bv DIG, drinkwatersector, visrechten
sport- en beroepsvisserij) voldoende is. Ook is niet duidelijk of met
de geselecteerde KRW-maatregelen, voldaan zal worden aan de
gewenste natuurkwaliteit, (het effect van maatregelen is onzeker);
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•

Uitvoering van de Europese Vogel- en Habltatrichtlijn (VHR),
is er op gericht, de achteruitgang van de natuur te stoppen via
soortbescherming (flora- en faunawet) en gebiedsbescherming
(natuurbeschermingswet). Natura-2000 beschrijft hierbij het
netwerk van beschermde natuurgebieden, waaronder een fors
deel van het beheersgebied van RWS-ON. In 2010 moet er
een beheerplan opgesteld zijn, waarin de natuurdoelen en het
toetsingskader voor de Natura2000 gebieden worden bepaald.
Hiervoor is een (beheer)visie nodig op de ontwikkeling van natuur
in het rivierengebied. Natura-2000 beoogt haalbaar en betaalbaar
natuurbeleid, met zo min mogelijk gevolgen en schade voor burgers
en economie;

•

Het A/l/RG-programma beoogt natuurontwikkeling van delen
van het rivierengebied, in combinatie met het bevorderen van het
recreatieve, toeristisch gebruik. RWS-ON draagt aan dit programma
bij;

•

Om de ontwikkeling van de natuur- en waterkwaliteit goed
te kunnen beoordelen, moet er regelmatig evaluatie van
de ecologische en chemische toestand in Oost-Nederland
plaatsvinden, (ook verbonden met calamiteitenverslagen). Dit is
ook nodig vanwege UPP;

•

Nationaal zal volgens de Staatssecretaris fors in innovatie
gei'nvesteerd worden. In dit verband spelen voor RWS-ON:
toepassing bagger en sediment. Energiewinning uit water en
ruimtelijk gebruik;

We komen tot de volgende uitwerking ten aanzien van de
scheepvaart voor RWS-ON in 2015:
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•

Meest opvallende uitwerking bij de functie scheepvaart is
het wegwerken van achterstallig onderhoud op en langs de
hoofdvaarwegen. In de nota mobiliteit streeft de overheid er
naar, om dit in 2020 gerealiseerd te hebben. In de notitie "Varen
voor een vitale economie" wordt al 2018 genoemd. Aangezien
betrouwbaarheid mede afhankelijk is van een goed functionerend
vaarwegensysteem, schroeft RWS-ON haar ambitie in deze op naar
2015;

•

RWS-ON streeft er naar, om in haar beheersgebied en waar nodig
in samenwerking met andere beheerders en overheden, te komen
tot een netwerk van vaarwegen en havens dat voor de binnenvaart
goed bereikbaar is. Dit is in feite de regionale uitwerking van de
ambitie uit "Varen voor een vitale economie".
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•

De gebruiker van de vaarweg staat bij RWS-ON centraal. RWS-ON
voert een open communicatie met de gebruiker en RWS-ON weet
wat er leeft onder de gebruikers. Zij past haar service/maatregelen
daar op aan. De gebruiker wordt er actief bij betrokken. Enerzijds
door reguliere overleggen met bet centraal apparaat en de
betrokken districten, anderzijds zullen de gebruikers actief benaderd
en betrokken worden bij grote aanleg- en verbeteringsprojecten;

•

RWS-ON stelt zich, als nadere uitwerking van de nota "Varen voor
een vitale economie" positief op ten aanzien van initiatieven van
de markt, of andere overheden voor de ontwikkeling van water
gebonden bedrijven, bedrijventerreinen en havens]

•

RWS-ON werkt en denkt op het gebied van scheepvaart en
vaarwegen internationaal. In dat kader is de samenwerking met
de WSD-West in Munster niet anders dan de samenwerking met
andere RD’s in Nederland. Ook in CCR-verband stelt RWS-ON
zich als de beheerder van de "conventionele Rijn" in Nederland
actief op, door ondersteuning van de Rijnvaartcommissarissen en
deelname aan relevante comites en werkgroepen;

•

RWS-ON staat open voor innovatie, zowel daar waar het schip,
de vaarweg en de systemen betreft. Daartoe zal RWS-ON zelf
het initiatief nemen, dan wel actief participeren in dergelijke
programma's of pilots;

•

RWS-ON stelt zich ten doel in 2015 de overnachtingshavens Lobith
en Weurt te hebben gerealiseerd en de havens Uzendoorn en
Haaften te hebben aangepast aan de grotere schepen. Daarnaast
zijn er ook langs de andere in beheer zijnde vaarwegen voldoende
faciliteiten als ligplaatsen, meerpalen en autoafzetplaatsen
gerealiseerd in 2015;

•

Het dynamisch verkeersmanagement is binnen het beheersgebied
van ON optimaal gerealiseerd en voldoet aan de internationale
standaards. Gebruikmakend van RIS-systemen, wordt de
scheepvaart optimaal geTnformeerd en worden bijzonderheden
op of langs de vaarweg snel en adequaat doorgegeven aan de
betrokken vaarweggebruikers;

•

De bediening op afstand van sluizen en bruggen, is gerealiseerd.
Waar mogelijk wordt dit gedaan in samenwerking met andere
vaarwegbeheerders. Hierdoor is het mogelijk om overal 24-uurs
bediening te realiseren;
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•

De verkeersposten Nijmegen en Tie! voldoen qua uitrusting
en taakuitvoering aan de Internationale standaards voor
verkeerscentrales en maken deel uit van het Internationale netwerk
van verkeerscentrales. Staan de verkeersposten anno 2007 nog min
of meer solitair langs de vaarwegen, mede door de invoering van
RIS, zal er toe leiden dat de verkeerspost meer een verkeerscentrale
wordt. Anderzijds zullen deze centrales veel meer met elkaar in
verbinding staan en elkaar tijdig informeren;

•

De landelijk geformuleerde ambitie Gee/ op het water, is al in 2010
voor ON waar gemaakt. Jaarlijks wordt geevalueerd, of bijstelling
van de inzet van middelen nodig is;

•

Voor RWS-ON personeel op de vaartuigen, objecten en
verkeersposten is een toekomstgencht HRM plan opgesteld;
90% van het betreffende personeel voldoet aan de landelijke
opleidingseisen en de overige 10% voIgt de daartoe benodigde
opleidingen. Met een toekomstgericht HRM plan wordt enerzijds
gekeken naar de doorgroeimogelijkheden van medewerkers en
anderzijds naar de benodigde bezetting in de aankomende jaren,
zodat daar tijdig op kan worden geanticipeerd. Dat maar 90%
van het personeel voldoet aan de opleidingseisen, heeft te maken
met instroom van nieuwe medewerkers, die pas na indiensttreding
kunnen beginnen met voor RWS specifieke opleidingen;

•

Handhaving en toezicht zijn binnen RWS-ON een integraal
onderdeel van de taken op het water. Op het gebied van
handhaving en toezicht wordt, waar mogelijk intensief
samengewerkt met andere handhavingpartners zoals KLPD en
IVW. Waar nodig zal dit ook internationaal zijn met de Duitse
Wasserschutzpolizei. RWS-ON neemt daarnaast actief deel, aan
alle voor haar relevante (inter)nationale handhavingacties in zowel
PCHB- als RWS-verband.

We komen tot de volgende uitwerking ten aanzien van oeverrecreatie
voor ON in 2015:
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•

De bij RWS-ON in beheer zijnde wegen en paden langs oevers van
kanalen en rivieren, zijn opengesteld voor wandelaars en fietsers.
Hierbij geldt natuurlijk de restrictie, dat het veilig moet zijn en dat
er geen andere gebruikersfuncties geschaad mogen worden;

•

Recentelijk is er een convenant gesloten tussen V&W en LNV,
waarin voor Rijkswaterstaat een veel actievere rol is weggelegd, bij
de ontwikkeling van oeverrecreatie. In dit kader wordt er ook een
visie ontwikkeld “Verkenning recreatie in en rond water", die naar
verwachting begin 2008 zal verschijnen;

"de goede dingen doen, de dingen goed doen"

•

Bij objecten zoals sluizen en stuwen zullen indien nog niet
aanwezig, voorzieningen gemaakt worden, opdat recreanten
op een veilige wijze kennis kunnen nemen van wat er gebeurd.
Hierbij valt te denken aan uitkijkpunten, verhogingen, tribunes en
informatiepanelen. In beperkte gevallen kunnen er rondleidingen
gegeven worden;

•

Bij herinrichting van oevers zal er actief rekening gehouden worden
met vormen van oeverrecreatie. Er zullen in overleg met betrokken
recreatieschappen, voorzieningen aangelegd worden voor
bijvoorbeeld sportvissers en wandelaars;

•

RWS ON voert, in overleg met de betrokken recreatieschappen en
lagere overheden, een actief voorlichtingsbeleid, om recreanten te
wijzen op de vele mogelijkheden die er zijn, voor oeverrecreatie. Zij
besteedt daarin ook aandacht aan te nemen veiligheidsmaatregelen
en mogelijke gevaren.

We komen tot de volgende uitwerking ten aanzien van de functie
beroeps- en sportvisserij voor RWS-ON in 2015:
•

"Heerlijcke visrechten", die een nadelig effect hebben op bet
hoofdvaarwegensysteem of bet hoofdwatersysteem, worden
afgekocht middels daartoe geldende regelingen;

•

De beroepsvisserij past bij de (KRW-)ambities voor ecologie.
De bier geformuleerde ambities hebben een positief effect op
de visstand en daarmee ook op de beroepsvisserij.

Voor overige functies is de uitwerking voor RWS-ON in 2015:
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•

Er moet een locatiestudie/toekomstvisie naar de
drinkwatervoorziening komen, (gevolgen klimaatverandering
op drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater, beschikbaarheid
van adequaat meet- en alarmeringssysteem, onvoldoende
drinkwaterrelevante stoffenaanpak rijkswater);

•

Er moet een locatiestudie/toekomstvisie naar koelwater komen,
(netwerkbreed, rekening houden met klimaatverandering);

•

Bij grote infrastructurele projecten worden de mogelijkheden
onderzocht, om duurzame energiewinning uit water mee te
koppelen;

•

Er moet een visie komen op de economische potenties van bet
watersysteem. De nationale Watervisie roept hiertoe op;

•

Er moet een visie komen op de landschappelijke, culturele en
archeologische waarde van bet rijkswater;

•

Er moet een locatiestudie voor water aan de landbouw met
betrekking tot bet Twentekanaal komen;

"de goede dingen doen, de dingen goed doen''

•

Er moet meer aandacht voor versterking van landschap en cultuur
bij infrastructurele maatregelen zijn;

•

De esthetische kwaliteit van werken en objecten moet verbeterd
worden.

We komen tot de volgende uitwerking voor de infrastructuur van ON
in 2015:
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•

RWS-ON stelt normen en richtlijnen op, voor het gebruik van
de infrastructuur, indien landelijke kaders hiertoe ontoereikend
zijn. Het beheer is op hoofdlijnen beschreven in diverse
landelijke kaders, waaronder het BPRW, BON en OBR. Specifieke
uitwerkingen worden opgesteld, indien hier regionaal aanleiding
voor bestaat. Aandacht wordt besteed, aan het juiste traject
ter vaststelling en het directiebreed beschikbaar houden van de
afgesproken kaders (kennismanagement);

•

Adequaat areaalbeheer, begint bij het inzichtelijk hebben van het
areaal dat we beheren. RWS-ON heeft de areaalgegevens op orde
en gebruikt hiertoe adequate informatiesystemen. De beheerkaart
nat (kerngis) is een belangrijke verbindende schakel tussen beheer
en het netwerkinformatiesysteem (NIS);

•

Het basis onderhoudsniveau (BON) met onderliggende
objectbeheerregimes blijft uitgangspunt, voor de instandhouding
van de natte infrastructuur. Uniforme instandhoudingplannen
geven de basis voor het benodigde beheer in de meerjarenplanning;

•

Afstemming met de landelijke diensten, leidt tot goede planning
en uitvoering van de diverse benodigde inspecties voor de
bestaande objectcategorieen. Voor de kunstwerken is een start
gemaakt, in samenwerking met de Bouwdienst en het vastleggen
van de resultaten in DISK/MIOK. Ambitie is, verbreding van
solide planning, naar de overige objectcategorieen. Hierbij is
risicomanagement het uitgangspunt;

•

RWS-ON zet in op Inframanagement, dat leidt tot maatschappelijke
optimalisering van aanleg en het beheer en onderhoud, waarbij
de afweging tussen beschikbaarheid en kosten centraal staat. Bij
aanleg vormt LCCM een zichtbare afwegingsfactor, bij de diverse
beslismomenten. De toepassing van probabilistisch onderhoud,
wordt onderzocht ten aanzien van gewenste toepassing op
sleutelobjecten binnen de directie. Innovatie ten aanzien van
energievoorziening en onderhoud wordt actief gestimuleerd;

•

RWS-ON werkt samen met de markt, om onderhoud te
optimaliseren in termen van kwaliteit, kosten en beschikbaarheid
van de netwerken. De RWS inkoopstrategie 2008-2012 is hierbij
leidend;

"de goede dingen doen, de dingen goed doen"
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•

RWS-ON voert het inframanagement uit op corridor- en
netwerkniveau. Afstemming overstijgt hierbij met nadruk
het dienstniveau. De ontwikkelingen ten aanzien van
hindermanagement, worden hiertoe doorgezet;

•

RWS-ON heeft de ambitie, om na 2016 geen achterstallig
onderhoud meer te hebben. Momenteel is de kwaliteit van het
natte areaal niet voldoende op orde, om alleen regulier onderhoud
volgens de p*q benadering uit te voeren. Om achterstallig
onderhoud weg te werken, lopen diverse initiatieven, zoals
Kosmos en 1e Impulsprojecten. Deze initiatieven krijgen een
vervolg om de achterstalligheid versneld weg te werken. Op het
hoofdvaarwegennet is hiertoe de 2e impuls aan de orde. Op
het hoofdwatersysteem is hiervoor geen nieuwe aparte impuls
voorzien;

•

Met de gevolgen voor eventueel ander beheer bij aanleg
en onderhoud, wordt tijdig rekening gehouden. Zo kunnen
beheerseisen al bij het ontwerp, als functionele specificatie worden
meegenomen;

•

RWS-ON evatueert met regelmaat de functionaliteit van de
infrastructuur. De directie maakt hiertoe een kwaliteitsslag in het
sluiten van de PDCA cyclus. Dit betekent, versterkte aandacht
voor het presteren van de netwerken op doelstellingen, die zijn
vastgelegd in landelijke en regionale beheerkaders. Daarnaast
genereert het inspectieregime, regulier uitspraken over de
actuele kwaliteit van het areaal ten aanzien van de diverse
objectcategorieen. Onderhoudstoestand en veiligheid van de
bruggen is een bekend voorbeeld hiervan;

•

RWS-ON voldoet aan de SLA-PINs voor de prestatiesturing bij
verkeers- en watermanagement en beheer en onderhoud. De
ontwikkeling en toepassing van de SLA's en de bijbehorende
prestatie-indicatoren, zijn voor de directie uitgangspunt. Aandacht
is er voor een eenvoudige informatielijn, ten aanzien van het
vastleggen en rapporteren van prestaties. Extra aandacht wordt
geschonken, aan het bepalen van de relatie tussen producten en
prestatie- indicatoren. Een director verband tussen prestatieniveau
en kosten, wordt inzichtelijk gemaakt en de relatie wordt
onderzocht tussen PINs en intensiteit van het gebruik;

•

RWS-ON bewaakt de afstemming tussen nautische eisen en
infrastructurele ontwikkelingen. Duidelijk is, dat het rivierensysteem
grenzen stelt, aan de ontwikkelingen in de scheepvaart. Met de
huidige dimensionering van het vaarwegprofiel, zijn de fysieke
grenzen in zicht en ligt facilitering van verdere schaalvergroting
in de scheepvaart niet voor de hand. De planstudies voor de
vaarwegontwikkeling op de kanalen geven aan, dat hier de grenzen
van de groei in fysieke zin nog niet bereikt zijn. Hier spelen K/B
overwegingen en regionale ontwikkelingen een doorslaggevende
rol;

"de goede dingen doen, de dingen goed doen"
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•

RW5-ON bereikt de beleidsmatig vastgestelde natuur en
milieudoelstellingen, door een goede combinatie van KRW
maatregelen en regulier beheer en onderhoud van bestaande
infrastructuur. Zo komt ook de verdere ontsnippering van de EHS
tot stand. De visies van natuurbeherende organisaties, worden
meegenomen bij de afweging in het proces, alvorens definitieve
inrichtingskeuzes gemaakt worden. (o.a. visie oeverbescherming);

•

Rijkswaterstaat draagt via ON bij aan de
hoogwaterbeschermingsprogramma's van de waterschappen
(dijkversterkingen conform HR 2006);

•

De verkenning Duurzame Vaardiepte Rijndelta (DVR) geeft aan,
dat de bodemdaling in vooral Waal en Pannerdensch kanaal
gestopt moet worden, om functieverlies te voorkomen. De aanpak
wordt afgestemd met PDR maatregelenpakket. De fasering van
de kribverlagingen binnen het PKB Ruimte voor de Rivierpakket,
is noodzakelijk om tot een verantwoorde aanpak te komen. De
morfologische effecten van de kribverlagingen zijn momenteel niet
voldoende bekend, om tot grootschalige uitvoering over te kunnen
gaan;

•

RWS-ON continueert het huidige terugstortbeleid, bij (nautisch)
baggeren. De sedimenthuishouding met bijbehorende erosie en
sedimentatie, vergt een actief terugstortbeleid van zand en grind
in het zomerbed. Kern is het voorkomen van verdere bodemdaling.
Slechts in overgangsgebieden van de rivieren, waar de invloed
van de zee en het Ijsselmeer leidt tot netto sedimentatie, mag
nog een beperkte hoeveelheid sediment aan het systeem worden
onttrokken;

•

Om preventief beter gesteld te staan bij calamiteiten, werkt
Rijkswaterstaat in het kader van maatschappelijk vitale processen
aan de aanpak van zwakke schakels in de veiligheidsketen.
"Vitale infrastructuur" voor water- en scheepvaartmanagement
staat voorop. Mede aan de hand van een hoogwaterpilot voor
de Rijn, zal RWS-ON vanaf 2009 consequenties trekken, voor de
meerjarenprogrammering;

•

De inrichting van de rivier inclusief de kribben, is van belang, bij
de regulering van de ijsgang. Al is er sprake van opwarming van
het rivierwater, het blijft van belang dit aspect mee te nemen bij de
aanpassingen, die in het riviersysteem worden gerealiseerd.

“de goede dingen doen, de dingen goed doen”

We komen tot de volgende uitwerking voor de ruimtelijke kwaliteit in
2015:

50

•

Water is leidend principe voor de ruimtelijke ordening, (functie
voIgt systeem). Door klimaatverandering en maatschappelijke
behoefte, wordt meer beroep gedaan op ruimte van
watersystemen. Met het WB21 gedachtegoed, (o.a. de trits
vasthouden, bergen en afvoeren), Ruimte voor de Rivier en KRW,
optimaliseren we het huidige watersysteem. Dit betekent s//m
combineren van functies\

•

RWS-ON draagt bij, aan een lange termijn klimaatbestendige
inrichting, ten aanzien van (toekomstig) ruimtegebruik van de
uiterwaarden. Hiertoe wordt een ruimtelijke rivierkundige visie
voor buitendijkse gebieden ontwikkeld en wordt afstemming
gezocht met de provinciale hoogwatervisie;

•

RWS plannen en beleid, worden actief aan de samenleving
voorgelegd. Met de samenleving wordt goed samengewerkt;

•

Met beleid en plannen van andere overheden, die ruimtelijke
consequenties hebben voor rivier en uiterwaarden, vindt actief
afstemming plaats. Er wordt zo veel mogelijk samengewerkt;

•

Via wettelijk kader (Wbr, WVO, nautische wet- en regelgeving)
en de watertoets, vindt beoordeling op RWS-belang van plannen
van derden plaats (bv IJsselsprong, Bypass Kampen, Waalweelde,
Riverstone);

•

RWS-ON draagt bij, aan innovatief en aangepast bouwen in de
uiterwaarden (zoals EMAB).

"de goede dingen doen, de dingen goed doen"

Bijlage 3
Uitwerking per riviertak voor 2015

De betekenis voor de functies, van het nat netwerkbeheer van de
dienst Oost-Nederland, is op grond van de speerpunten, visie en
ambities voor Boven-Rijn en Waal, Neder-Rijn en Lek, IJssel en
Twentekanalen uitgewerkt. Zo wordt de opgave aan te realiseren
doelen en maatregelen voor 2015 per Rijntak integraal op een rij
gezet. De opgave is gericht, op accenten en aandachtspunten die voor
goed beheer tot 2015 per specifiek watersysteem markant opvallend
zijn (dus geen volledige opsomming van de beheersinzet).

3.1 Opgave Boven-Rijn en Waal
Waterkwantiteit en hoogwaterveiligheid:
•

•
•
•
•
•
•
•

Afstemming eigen beheer en onderhoudmaatregelen met PDR
maatregelen, (uiterwaardvergravingen Millingerwaard, Brakelse
Benedenwaarden, kribverlagingen, dijkterugleggingen Lent,
buitenpolder Munnikenland) en KRW maatregelen;
Bewaken dat beheer en onderhoudcomponent in PDR pakket
volwaardig opgenomen is;
Bewaken van afgestemde kribingrepen vanuit DVR en PDR;
Zandsuppleties DVR realiseren, waaronder Lobith;
Aansturen ten aanzien van constructieve ingrepen, volgend uit DVR
(waaronder vaste laag Spijk);
Terugstortbeleid baggeren effectueren, in afstemming met RWS,
Zuid-Holland en WSR (Pannerdensch kanaal);
Afstemming baggerinspanningen op corridor, met beheer bodem
RWS Zuid-Holland;
Wbr vergunningverlening en handhaving op orde terreinen derden,
eigen terreinen conform wbr.

Ecologie/natuur:
•
•

•
•
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Uitvoering H&l:
Hondswaard, oevergeul Bovenrijn, veerdam Gameren;
Ecologisch herstel en natuurontwikkeling door uitvoering KRW, tot
2015:
- Op 1 locatie herstel verbinding zijwateren;
- Aanpassen oeverzone Brakel;
- Via GVO over 4 km aanpassen oevers, kribvakken en
vooroevers;
Bezien of dit volwaardig en tijdig voor KRW acceptabel is;
Opstellen beheerplan Natura2000, met afstemming
gebiedsbescherming met omgeving;
Recreatief gebruik en natuurontwikkeling bevorderen, o.a. door
uitvoering NURG (Nadere uitwerking rivierengebied Gelderland) in
overleg met LNV;

"de goede dingen doen, de dingen goed doen"

•

•
•
•

Plannen en programma's van RWS en derden, voldoen mede door
samenwerking, actieve voorlichting en publieksparticipatie, aan
natuurbeleid en -wetgeving (incl. Internationale eisen);
Regelmatige evaluatie ecologische toestand, (conform UPP en
Internationale eisen);
Adequaat crisisbeheer;
Verandering in toekomstig natuurbeheer vroegtijdig incorporeren, bij
realisatie van werken als Ruimte voor de Rivier, KRW en Stroomlijn.

Waterkwaliteit:
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Uitvoering KRW:
Implementatie vergunningen, tijdige implementatie IPPC-richtlijn
(uiterlijk 2008). Afstemming met handhaving, uitvoering landelijke
emissiemaatregelen;
Goede en tijdige implementatie nieuwe Waterwet (waaronder een
publieksloket);
Versterking publieksgerichtheid bij vergunningverlening en
handhaving;
Bijdragen aan waterakkoorden en watertoets;
Voldoen aan diverse internationale verplichtingen;
Sanering waterbodem via "werk met werk/samenloop". Extra
financiele inzet is nodig voor deel rijkswater, in plannen van andere
overheden, (sanering havens, watergangen);
Adequaat crisisbeheer;
Voldoen aan SLA WVO/WBB-vergunningverlening.
Doel 2008: (80% vergunningen wordt binnen wettelijke termijn
verleend. Ambitie 2015 95%);
Plannen en programma's van Rijkswaterstaat en derden,
voldoen mede door samenwerking, actieve voorlichting en
publieksparticipatie aan waterkwaliteitsbeleid en -wetgeving;
Regelmatige evaluatie toestand waterkwaliteit, (conform UPP en
internationale eisen);
Bijdragen aan innovatie toepassing van bagger en sediment.

Scheepvaart:
•
•
•
•
•
•
•
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Is de voordeur voor het signaleren van regionale initiatieven op
gebied van watergebonden Industrie en havens;
Er vindt regelmatig overleg plaats met de diverse gebruikersgroepen
en deze worden waar mogelijk betrokken bij regionale projecten;
Geeft uitwerking aan de regionale ambitie, uit "Varen naar een
vitale economie";
Uit veiligheidsoverwegingen, wordt er op de Waal een
terughoudend beleid gevoerd ten aanzien van de recreatievaart;
Vaarwegprofiel conform pin effectueren, inclusief maatregelen ten
aanzien van kabels en leidingen;
Berichtgeving over MGD, conform vaarwegprofiel en relevante
vaarwegdelen realiseren;
Dagelijks wordt dynamische informatie zoals waterstanden, MGD
en ligging betonning, via de RIS server aan de gebruikers ter
beschikking gesteld, ten behoeve van de elektronische kaarten;

"de goede dingen doen, de dingen goed doen"

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

De gebaggerde vaargeul Waal is met bodemligging opgenomen in
de elektronische kaarten;
Uitwijkhavens Weurt en Lobith zijn gerealiseerd;
Uitwijkhavens Haaften en Uzendoorn zijn aangepast aan de
schaalvergroting scheepvaart;
Geeft invulling aan de grensoverschrijdende samenwerking met de
WSD West;
De verkeersposten Nijmegen en Tiel zijn ingericht als regionale
RIS-centra en verbonden met de andere centra in Nederland en
Duitsland;
Werkt actief mee, bij de implementatie van het dynamisch
verkeersmanagement;
De varende taken op het water, worden conform "Geel op het
Water "uitgevoerd;
Er is een overzicht, van jaarlijkse opleidingsbehoefte en verplichte
herhalingen, voor personeel werkzaam op de vaartuigen, objecten
en verkeersposten;
Voor het personeel werkzaam op de vaartuigen, objecten en
verkeersposten, is een persoonlijk opleidingsplan opgesteld;
Er wordt actief gehandhaafd in samenwerking met IVW en KLPD;
Aan alle grote landelijke handhavingacties wordt meegewerkt, voor
zover het van toepassing is op het betreffende gebied;
De crisisorganisatie is er op gericht, om hinder voor de scheepvaart
bij incidenten tot een minimum te beperken en de vaarweg zo snel
mogelijk weer vrij te geven. Omleidingroutes worden zo nodig
actief gecommuniceerd, naar de gebruiker.

Overige functies:
•
•
•
•
•
•
•
•

Openstellen wegen en paden langs oevers voor wandelaars en
fietsers;
Veilige recreatieve toegankelijkheid van objecten, zoals sluizen en
stuwen;
Bij herinrichting van oevers, actief rekening houden met vormen
van oeverrecreatie;
Actief voorlichtingsbeleid om recreanten te wijzen op
mogelijkheden voor oeverrecreatie;
Afkoop “Heerlijcke visrechten", bij nadelig effect voor beheerder
van het natte netwerk;
Visserij past bij de (KRW-)ambities voor ecologie;
Versterking van landschap en cultuur bij infrastructurele
maatregelen;
De esthetische kwaliteit van werken en objecten moet verbeterd
worden.

Drinkwater/zwemwater/koel water:
•
•
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Voldoen aan internationale verplichtingen KRW en zwemwater,
(opstellen zwemwaterprofielen voor aantal zwemwaterlocaties);
Vergunningverlening en handhaving houden rekening met deze
functies;

"de goede dingen doen, de dingen goed doen”

•
•
•
•
•

Opstellen netwerkbrede koelwatervisie, (levering koelwater bij
bijzondere omstandigheden);
Opstellen locatiestudie drinkwatervoorziening;
Bijdragen aan innovatie energievoorziening/warmtekracht, (o.a.
WINN-pilots);
Adequaat crisisbeheer, met in acht name van de herziene
verdringingsreeks;
Goede samenwerking met samenleving, (belanghebbenden, beleid
en plannen van derden).

Infrastructuur:
•
•
•

•
•
•

•

Aansluiting en implementatie binnen traject "RWS als
Assetmanager";
Informatiebeheer, inclusief areaalgegevens op orde, (leggers op
orde conform Waterwet);
Meerjarige planning van onderhoud in beeld, op basis
van beschikbare IMF's, vastgelegde inspectieresultaten en
risicomanagement met minimalisering verkeershinder op
corridorniveau;
Implementatie van de Rijkswaterstaat inkoopstrategie;
Monitoring op orde en kwaliteit areaal in beeld;
Kwaliteit oevers, bodems en kunstwerken op orde, met als
uitgangspunt het basis onderhoudniveau, (achterstallig onderhoud
weggewerkt);
Voldoen aan de SLA-PINs van infrastructuur.

Specifiek en majeur:
•
•

Kabels en leidingen vormen geen beletsel in vaarwegprofiel;
Bodemdaling tot staan gebracht door zandsuppletie,
terugstortbeleid bij baggeren en aanleg en instandhouding
infrastructurele werken, (waaronder kribben en vaste lagen).

Ruimtelijke kwaliteit:
•
•
•
•
•

•
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Slim combineren van functies;
Bijdragen aan een ruimtelijke rivierkundige visie voor buitendijkse
gebieden;
RWS-plannen en beleid worden actief aan de samenleving
voorgelegd;
Afstemming met plannen van andere overheden, die ruimtelijke
consequenties hebben voor rivier en uiterwaarden;
Via wettelijk kader (Wbr, WVO, nautische wet- en regelgeving) en
de watertoets, vindt beoordeling op RWS-belang van plannen van
derden plaats (bv Waalweelde);
Bijdragen aan innovatief en aangepast bouwen in de uiterwaarden
(zoals EMAB).

“de goede dingen doen, de dingen goed doen"

3.2 Opgave Neder-Rijn en Lek
Waterkwantiteit en hoogwaterveiligheid:
•

•
•

•
•

Afstemming eigen beheer en onderhoudmaatregelen met PDR
maatregelen, (uiterwaardvergravingen, obstakelverwijdering Elst en
dijkverbeteringen) en KRW maatregelen;
Bewaken dat beheer en onderhoudcomponent in PDR pakket
volwaardig is opgenomen;
Baggerinspanning leveren, t.a.v. Pannerdensch kanaal, afstemmen
met WSN. Ten aanzien van Lek met RWS Utrecht en RWS ZuidHolland;
Omgevingsmanagement renovatie SSC;
Wbr vergunningverlening en handhaving op orde terreinen derden.
tigen terreinen conform Wbr.

Ecologie/natuur:
•
•

Uitvoering H&l. Natuurvriendelijke oevers Lopik;
Ecologisch herstel en natuurontwikkeling door uitvoering KRW.

Tot 2015:
- Op 2 locaties herstel verbinding zijwateren en optimalisering
monding;
- Via GVO over 7 km aanpassen oevers, kribvakken en
vooroevers;
- Over 7 km optimalisatie oevers en kribvakken;
- Op 1 locatie aanleg nevengeul;
- Studie stuwprogramma;
• Bezien of dit volwaardig en tijdig voor KRW acceptabel is;
• Opstellen beheerplan Natura2000, met afstemming
gebiedsbescherming met omgeving;
• Recreatief gebruik en natuurontwikkeling bevorderen, o.a. door
uitvoering NURG (Nadere uitwerking rivierengebied Gelderland) in
overleg met LNV;
• Plannen en programma's van RWS en derden voldoen, mede door
samenwerking, actieve voorlichting en publieksparticipatie aan
natuurbeleid en -wetgeving, (incl. internationale eisen);
• Regelmatige evaluatie ecologische toestand, (conform UPP en
internationale eisen);
• Adequaat crisisbeheer;
• Verandering in toekomstig natuurbeheer vroegtijdig incorporeren
bij realisatie van werken als Ruimte voor de Rivier, KRW en
Stroomlijn.
Waterkwaliteit:
•

•

55

Uitvoering KRW: implementatie vergunningen, tijdige invoering
IPPC-richtlijn (uiterlijk 2008). Afstemming met handhaving,
uitvoering landelijke emissiemaatregelen;
Goede en tijdige invoering nieuwe Waterwet (w.o. een
publieksloket);

de goede dingen doen, de dingen goed doen"

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Versterking publieksgerichtheid bij vergunningverlening en
handhaving;
Bijdragen aan waterakkoorden en watertoets;
Voldoen aan diverse internationale verplichtingen;
Sanering waterbodem:
Malburgerhaven en "werk met werk samenloop”. Extra financiele
inzet is nodig voor deel rijkswater in plannen van andere
overheden, (sanering havens, watergangen);
Adequaat crisisbeheer;
Voldoen aan SLA WVO/WBB vergunningverlening. Doel 2008:
80% vergunningen wordt binnen wettelijke termijn verleend.
Ambitie 2015 95%;
Plannen en programma's van RWS en derden, voldoen mede door
samenwerking, actieve voorlichting en publieksparticipatie aan
waterkwaliteitsbeleid en -wetgeving;
Regelmatige evaluatie toestand waterkwaliteit, (conform UPP en
internationale eisen);
Bijdragen aan innovatie toepassing bagger en sediment.

Scheepvaart:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
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Als voordeur voor het signaleren van regionale initiatieven op
gebied van watergebonden industrie en havens;
Ceeft uitwerking aan de regionale ambitie uit "Varen naar een
vitale economie";
Er vindt regelmatig overleg plaats met de diverse gebruikersgroepen
en deze worden waar mogelijk betrokken bij regionale projecten;
Vaarwegprofiel conform pin effectueren, inclusief maatregelen t.a.v.
kabels en leidingen;
Berichtgeving over MGD conform vaarwegprofiel en relevante
vaarwegdelen realiseren;
Dagelijks wordt dynamische informatie zoals waterstanden, MGD,
vaargeul en ligging betonning, via de RIS server aan de gebruikers
ter beschikking gesteld, ten behoeve van de elektronische kaarten;
Bij de sluis- stuwcomplexen zijn voldoende wacht en ligplaatsen
gerealiseerd voor zowel de beroeps als de recreatievaart, inclusief
auto afzetplaatsen;
Er wordt een studie uitgevoerd naar de noodzaak voor nog meer
ligplaatsen;
Werkt actief mee bij de invoering van het dynamisch
verkeersmanagement;
De bediening op afstand van de SSC's is gerealiseerd;
De SSC's worden 24 uur per dag bediend;
De SSC's zijn voorzien van sluisplanningssystemen in het kader van
dynamisch verkeersmanagement en RIS;
De varende taken op het water worden conform "Geel op het
Water "uitgevoerd;
Er is een overzicht van jaarlijkse opleidingsbehoefte en verplichte
herhalingen voor personeel, werkzaam op de vaartuigen en
objecten;
Voor het personeel werkzaam op de vaartuigen en objecten, is een
persoonlijk opleidingsplan opgesteld;

"de goede dingen doen, de dingen goed doen"

•
•
•

Er wordt actief gehandhaafd in samenwerking met IVW en KLPD;
Aan alle grote iandelijke handhavingacties wordt meegewerkt, voor
zover het van toepassing is op het betreffende gebied;
De crisisorganisatie is er op gericht, om hinder voor de scheepvaart
bij incidenten tot een minimum te beperken en de vaarweg zo snel
als mogelijk weer vrij te geven. Omleidingroutes worden zo nodig
actief gecommuniceerd naar de gebruikers.

Overige functie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Openstellen wegen en paden langs oevers voor wandelaars en
fietsers;
Veilige recreatieve toegankelijkheid van objecten, zoals sluizen en
stuwen;
Bij herinrichting van oevers actief rekening gehouden, met vormen
van oeverrecreatie;
Actief voorlichtingsbeleid om recreanten te wijzen op
mogelijkheden voor oeverrecreatie;
Afkoop "Heerlijcke visrechten", bij nadelig effect voor beheerder
van het natte netwerk;
Visserij past bij de (KRW) ambities voor ecologie;
Bij grote infrastructurele projecten onderzoeken of energiewinning
uit water gehaald kan worden;
Versterking van landschap en cultuur bij infrastructurele
maatregelen;
De esthetische kwaliteit van werken en objecten moet verbeterd
worden.

Drinkwater/zwemwater/koel water:
•
•
•
•
•
•
•
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Voldoen aan internationale verplichtingen KRW en zwemwater,
(opstellen zwemwaterprofielen voor aantal zwemwaterlocaties);
Vergunningverlening en handhaving houden rekening met deze
functies;
Opstellen netwerkbrede koelwatervisie, (levering koelwater bij
bijzondere omstandigheden);
Opstellen locatiestudie drinkwatervoorziening;
Bijdragen aan innovatie energievoorziening/warmtekracht (o.a.
WINN-pilots);
Adequaat crisisbeheer, met in acht name van de herziene
verdringingsreeks;
Goede samenwerking met samenleving, (belanghebbenden, beleid
en plannen van derden).

"de goede dingen doen, de dingen goed doen”

Infrastructuur:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Aansluiting en implementatie binnen traject "RWS als Asset
manager";
Informatiebeheer inclusief areaalgegevens op orde, (leggers op
orde conform Waterwet);
Meerjarige planning van onderhoud in beeld, op basis
van beschikbare I HP's, vastgelegde inspectieresultaten en
risicomanagement, met minimalisering verkeershinder op
corridorniveau;
Implementatie van de RWS inkoopstrategie;
Monitoring op orde en kwaliteit areaal in beeld;
Kwaliteit oevers, bodems en kunstwerken op orde, met als
uitgangspunt bet basis onderhoudsniveau, (achterstallig onderhoud
weggewerkt);
Voldoen aan de SLA-pins infrastructuur;
Specifiek en majeur;
SSCs bedrijfszekerheid in beeld en te alien tijde conform eisen op
orde.

Ruimtelijke kwaliteit:
•
•
•
•
•

•
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Slim combineren van functies;
Bijdragen aan een ruimtelijke rivierkundige visie voor buitendijkse
gebieden;
RWS-plannen en beleid worden actief aan de samenleving
voorgelegd;
Afstemming met plannen van andere overheden, die ruimtelijke
consequenties hebben voor rivier en uiterwaarden;
Via wettelijk kader, (Wbr, WVO nautische wet- en regelgeving) en
de watertoets vindt beoordeling op RWS-belang van plannen van
derden plaats (bv Meinerswijk);
Bijdragen aan innovatief en aangepast bouwen in de uiterwaarden
(zoals EMAB).

"de goede dingen doen, de dingen goed doen”

3.3 Opgave IJssel en Twentekanalen
Waterkwantiteit en hoogwaterveiligheid:
•

Afstemming eigen beheer en onderhoudmaatregelen met
PDR maatregelen, (dijkverleggingen, uiterwaardvergravingen,
hoogwatergeulen Veessen-Wapenveld, Zutphen, Kampen,
zomerbedverlaging Beneden-IJssel) en KRW maatregelen;

•

Bewaken dat beheer en onderhoudcomponent in PDR pakket
volwaardig is opgenomen;
Baggerinspanning leveren, afgestemd met planstudie Boven-IJssel
en plannen baggeren Beneden-IJssel PDR;
Vier kerende kunstwerken conform WoW op orde houden
(Zedemuden, Grote Kolksluis en Spooldersluis) en brengen
(Meppelerdiepkeersluis);
Wbr vergunningverlening en handhaving op orde terreinen derden,
eigen terreinen conform Wbr;
Leggers en beheerregisters niet-primaire waterkeringen op orde;
Afvoercapaciteit van de gemalen Zedemuden en Eefde op orde,
conform bestuurlijke afspraken en garanderen bedrijfszekerheid;
Waterakkoorden op orde.

•
•

•
•
•
•

Ecologie/natuur:
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
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Uitvoering H&l: oevers IJssel Fortmond, aantakken nevengeul IJssel
Ecologisch herstel en natuurontwikkeling door uitvoering KRW, tot
2015.
Zwarte Water:
- op 5 locaties over 8 km optimalisatie oevers;
- 3 uiterwaarden herinrichting IJssel;
- over 40 km optimalisatie oevers;
- op 9 locaties herstel verbinding zijwateren en optimalisering
monding;
Twentekanalen via GVO over 9 km optimalisatie oevers en
kribvakken;
Bezien of dit volwaardig en tijdig voor KRW acceptabel is;
Opstellen beheerplan Natura2000, met afstemming
gebiedsbescherming met omgeving;
Recreatief gebruik en natuurontwikkeling bevorderen, o.a. door
uitvoering NURG (Nadere uitwerking rivierengebied Gelderland) in
overleg met LNV;
Plannen en programma's van RWS en derden, voldoen mede door
samenwerking, actieve voorlichting en publieksparticipatie aan
natuurbeleid en -wetgeving (incl. internationale eisen);
Regelmatige evaluatie ecologische toestand (conform UPP en
internationale eisen);
Adequaat crisisbeheer;
Verandering in toekomstig natuurbeheer vroegtijdig incorporeren,
bij realisatie van werken als Ruimte voor de Rivier, KRW en
Stroomlijn.

"de goede dingen doen, de dingen goed doen"

Waterkwaliteit:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Uitvoering KRW: implementatie van vergunningen (o.a. RWZI,
Nieuwgraaf, Duiven). Tijdige invoering IPPC-richtlijn (uiterlijk
2008). Afstemming met handhaving, uitvoering landelijke
emissiemaatregelen;
Goede en tijdige invoering nieuwe Waterwet
(w.o. een publieksloket);
Versterking publieksgerichtheid bij vergunningverlening en
handhaving;
Bijdragen aan waterakkoorden en watertoets;
Voldoen aan diverse internationale verpiichtingen;
Sanering waterbodem: Olasfa (IJssel), Markerink (Twentekanalen)
en via "werk met werk/samenloop". Extra financiele inzet is nodig
voor deel rijkswater, in plannen van andere overheden, (sanering
havens, watergangen);
Adequaat crisisbeheer;
Voldoen aan SLA WVO/WBB vergunningverlening".
Doel 2008: 80% vergunningen wordt binnen wettelijke termijn
verleend. Ambitie 2015: 95%).

Scheepvaart:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
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De voordeur voor het signaleren van regionale initiatieven, op
gebied van watergebonden industrie en havens;
Geeft uitwerking aan de regionale ambitie uit "Varen naar een
vitale economie";
Er vindt regelmatig overleg plaats met de diverse gebruikersgroepen
en deze worden waar mogelijk betrokken bij regionale projecten;
Vaarwegprofiel conform pin effectueren, inclusief maatregelen t.a.v.
kabels en leidingen;
Berichtgeving over MGD, conform vaarwegprofiel en relevante
vaarwegdelen realiseren;
Dagelijks wordt dynamische informatie, zoals waterstanden, MGD,
vaargeul en ligging betonning via de RIS server aan de gebruikers
ter beschikking gesteld, ten behoeve van de elektronische kaarten;
Er zijn voldoende wacht- en ligplaatsen gerealiseerd, voor zowel de
beroeps- als de recreatievaart, inclusief auto afzetplaatsen conform
de studies ligplaatsen;
Werkt actief mee bij de implementatie van het dynamisch
verkeersmanagement;
De bediening op afstand van objecten in het Twentekanaal is
gerealiseerd;
De bediening op afstand van objecten in de kop van Overijssel is
gerealiseerd;
Alle objecten worden 24 uur per dag bediend;
De Sluizen zijn voorzien van sluisplanningssystemen in het kader
van dynamisch verkeersmanagement en RIS;
De varende taken op het water worden conform “Geel op het
Water" uitgevoerd;

“de goede dingen doen, de dingen goed doen"

•

•
•
•
•

Er is een overzicht van jaarlijkse opleidingsbehoefte en verplichte
herhalingen voor personeel werkzaam op de vaartuigen en
objecten;
Voor bet personeel werkzaam op de vaartuigen en objecten is een
persoonlijk opleidingsplan opgesteld;
Er wordt actief gehandhaafd in samenwerking met IVW en KLPD;
Aan alle grote landelijke handhavingacties wordt meegewerkt, voor
zover het van toepassing is op bet betreffende gebied;
De crisisorganisatie is er op gericht om hinder voor de scheepvaart
bij incidenten; tot een minimum te beperken en de vaarweg zo snel
als mogelijk weer vrij te geven. Omleidingroutes worden zo nodig
actief gecommuniceerd naar de gebruikers.

Overige functies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Openstellen wegen en paden langs oevers voor wandelaars en
fietsers;
Veilige recreatieve toegankelijkheid van objecten zoals sluizen en
stuwen;
Bij herinrichting van oevers, actief rekening houden met vormen
van oeverrecreatie;
Actief voorlichtingsbeleid om recreanten te wijzen op
mogelijkheden voor oeverrecreatie;
Afkoop "Heerlijcke visrechten", bij nadelig effect voor beheerder
van het natte netwerk;
Visserij past bij de (KRW)ambities voor ecologie;
Bij grote infrastructurele projecten, onderzoek of energiewinning uit
water kan;
Locatiestudie Twentekanalen voor water aan de landbouw;
Versterking van landschap en cultuur bij infrastructurele
maatregelen;
De esthetische kwaliteit van werken en objecten moet verbeterd
worden.

Drinkwater/zwemwater/koelwater:
•
•
•
•
•
•
•
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Voldoen aan internationale verplichtingen, KRW en zwemwater,
(opstellen zwemwaterprofielen voor aantal zwemwaterlocaties);
Vergunningverlening en handhaving houden rekening met deze
functies;
Opstellen netwerkbrede koelwatervisie, (levering koelwater bij
bijzondere omstandigheden);
Opstellen locatiestudie drinkwatervoorziening Twentekanalen;
Bijdragen aan innovatie energievoorziening/warmtekracht (o.a.
WINN-pilots);
Adequaat crisisbeheer, met in acht name van de herziene
verdringingsreeks;
Goede samenwerking met samenleving (belanghebbenden, beleid
en plannen van derden);

"de goede dingen doen, de dingen goed doen"

Infrastructuur:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Aansluiting en implementatie binnen traject "RWS als
Assetmanager";
Informatiebeheer, inclusief areaalgegevens op orde, (leggers op
orde conform Waterwet);
Meerjarige planning van onderhoud in beeld, op basis
van beschikbare IMF’s, vastgelegde inspectieresultaten en
risicomanagement, met minimalisering verkeershinder op
corridorniveau;
Implementatie van de RWS inkoopstrategie;
Monitoring op orde en kwaliteit, areaal in beeld;
Kwaliteit oevers, bodems en kunstwerken op orde, met als
uitgangspunt het basis onderhoudsniveau, (achterstallig onderhoud
weggewerkt);
Voldoen aan de SLA-pins infrastructuur;
Specifiek en majeur;
Gemaal Zedemuden bedrijfszekerheid in beeld en te alien tijde
conform eisen op orde;
Planmatig en economisch verantwoord onderhoud/vervanging
bruggen Twentekanalen.

Ruimtelijke kwaliteit:
•
•
•
•
•

•
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Slim combineren van functies;
Bijdragen aan een ruimtelijke rivierkundige visie voor buitendijkse
gebieden;
RWS-plannen en beleid, worden actief aan de samenleving
voorgelegd;
Afstemming met plannen van andere overheden, die ruimtelijke
consequenties hebben voor rivier en uiterwaarden;
Via wettelijk kader (Wbr, WVO, nautische wet- en regelgeving) en
de watertoets vindt beoordeling op RWS-belang van plannen van
derden plaats (bv Riverstone, IJsselsprong, bypass Kampen);
Bijdragen aan innovatief en aangepast bouwen in de uiterwaarden
(zoals EMAB).

"de goede dingen doen, de dingen goed doen"
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