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Voorwoord
Klimaatontwikkelingen, overbelasting van het wegennet, politieke verschuivingen en snel
ontwikkelende technologieën. Om in de toekomst goed en soepel te kunnen inspelen op nieuwe
situaties en veranderingen is Rijkswaterstaat eind 2006 met de scenariostudie rws 2020 gestart.
Doel: het leveren van bouwstenen voor de verdere ontwikkeling van rws en het schetsen van
beelden van mogelijke toekomstige posities, taken en rollen.
De omgeving wordt bij de scenariostudie betrokken, zoals gebruikers, bedrijfsleven en andere
overheden, maar ook de Einsteingeneratie – de jongeren van nu die over zo’n vijftien jaar de motor
vormen van onze maatschappij.
De bevindingen worden vastgelegd in werkdocumenten en eindrapporten die u in het schema op de
volgende pagina terugvindt. Startend vanuit een analyse van de kracht van rws zélf (fase 1) hebben
wij gekeken naar trends en trendbreuken (fase 2) en inspiratie opgedaan via benchmarks van
organisaties in binnen- en buitenland (fase 3). Dit alles vormt de input voor het eindrapport
‘Robuuste ontwikkelpaden’ (fase 4). Robuust omdat wij de vele mogelijke wegen naar de toekomst
vol vertrouwen tegemoet zien.
Dit werkdocument, ‘Taakveldanalyse hoofdwatersystemen’, geeft een korte beschrijving van de
huidige activiteiten en prestaties van Rijkswaterstaat (rws) voor het taakveld hoofdwatersystemen.
Doel is een foto te maken van de huidige situatie en inzicht te geven in:
• de huidige activiteiten van en betrokken actoren bij Rijkswaterstaat;
• de dynamiek van relaties met andere partijen (andere bestuurslagen, gebruikers en
belanghebbenden, leveranciers);
• de belangrijke vragen/thema’s voor de verdere ontwikkeling van rws.
Het betreft een beschrijving vanuit het perspectief van rws.
Namens het rws 2020-scenarioteam wens ik u veel leesplezier.

Maarten van der Vlist, projectleider RWS 2020
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Inleiding
TA A K V E L D ‘ H O O F D WAT E R S Y S T E M E N ’

Doelstellingen
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en ontwikkelen van de infrastructurele hoofdnetwerken. Een van deze netwerken betreft de hoofdwatersystemen. Rws is de waterbeheerder van de hoofdwatersystemen, met oog en zorg voor alle met het water verbonden
maatschappelijke belangen. De kerntaken van rws op het gebied van hoofdwatersystemen zijn het
zorg dragen voor:
• veilige watersystemen: Nederland beschermen tegen overstroming. Dit houdt in dat rws ervoor
zorgt dat waterkeringen in beheer van het Rijk (dijken, duinen, dammen en kunstwerken, zoals
sluizen, afsluitbare doorgangen in een dijk en stormvloedkeringen) worden aangelegd en in stand
worden gehouden;
• duurzame watersystemen: schoon en voldoende water voor alle gebruikers, de natuur, de drinkwatervoorziening, de landbouw, de visserij, scheepvaart, recreatie en industrie. Rws reguleert de
waterstanden en zorgt ervoor dat de waterkwaliteit goed is en blijft.
Veilige watersystemen
Rws regisseert de uitvoering van het nationale waterbeleid in opdracht van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Op het vlak van de veilige watersystemen is de minister verantwoordelijk
voor de realisatie van het afgesproken veiligheidsniveau van de watersystemen. Deze veiligheidsnormen zijn vastgelegd in de Wet op de waterkering. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor aanleg
en beheer en onderhoud van primaire waterkeringen die een dijkringgebied omsluiten. Het Rijk
beheert waterkeringen die verschillende dijkringgebieden beschermen, en de duinkust van de
Waddeneilanden. De provincies houden toezicht op de waterschappen en de gemeenten zijn vooral
van belang bij calamiteitenbestrijding. Gezamenlijk houden zij het veiligheidsniveau van waterkeringen op peil. Tevens is rws verantwoordelijk voor het handhaven van de basiskustlijn op het
niveau van 1990 en voor het calamiteitenmanagement. Uitgangspunt voor rws zijn de volgende
beleidsdoelstellingen:
1 De primaire waterkeringen voldoen aan de veiligheidsnorm volgens de Wet op de waterkering.
2 De basiskustlijn van de zandige kust wordt gehandhaafd op het niveau van 1990; oevererosie van
de harde kustwaterkeringen wordt tegengegaan.
3 Gesteld staan voor watercalamiteiten, inclusief adequate berichtgeving tijdens calamiteiten.1
4 Het garanderen van een bepaalde afvoer van water en het faciliteren van de maximale afvoer bij
Lobith en Eijsden (en de groei hierin mogelijk maken in het kader van Ruimte voor de Rivier en
Maaswerken).
Het programma ‘Beschermen tegen hoogwater’ geeft voor ‘waterkeren’ uitvoering aan de beleidslijnen die zijn uitgezet in de nota’s Waterbeleid voor de 21e eeuw, de derde Kustnota en Ruimte voor
de Rivier.

1

Beheerplan voor de Rijkswateren

Duurzame watersystemen
Wat betreft de waterkwantiteit en -kwaliteit zijn door het ministerie van VenW de volgende operationele beleidsdoelen geformuleerd, die uitgangspunt zijn voor de uitvoering van de taken door rws:
Voor het waterkwantiteitsbeheer van de rijkswateren:
1 Het op orde brengen en houden van de samenhang tussen het regionale en het hoofdwatersysteem in 2015, gericht op het tegengaan van de problematiek van wateroverlast en watertekort.
2 Het hebben van voldoende water in de rijkswateren, aansluitend op de eisen die gesteld worden
door de daar van toepassing zijnde gebruiksfuncties.

2005-2008, Balanceren tussen
ambities en middelen, 2005.

7

Scenariostudie ‘RWS 2020’ – fase 1 ‘Kracht van RWS’ – werkdocument ‘Taakveldanalyse hoofdwatersystemen’

Voor het waarborgen van de waterkwaliteit van de rijkswateren:
1 Voldoen aan de Kaderrichtlijn Water: het bereiken van die waterkwaliteit die zo dicht mogelijk
ligt bij de goede chemische toestand en de goede ecologische toestand (potentieel) in 2015, met
mogelijke uitloop tot 2027.
2 Voldoen aan de eu-richtlijnen.
3 Voldoen aan de Vogel- en Habitatrichtlijnen: het ontwikkelen en veiligstellen van de voor de
gewenste natuur vereiste milieucondities in de Speciale Beschermingszones.
De Nederlandse waterbeheerders – het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen – sloten in
juli 2003 het Nationaal Bestuursakkoord Water (nbw). Hoofddoelstelling van het nbw is om het
Nederlandse watersysteem in 2015 op orde te hebben. Het nbw bevat taakstellende afspraken ten
aanzien van veiligheid en wateroverlast (te veel water) en procesafspraken ten aanzien van watertekorten, verdroging, verzilting (te weinig water), water(bodem)kwaliteit, sanering waterbodems
(te vies water) en ecologie.
Het nbw vormt het belangrijkste afsprakenkader voor de uitvoering van het waterbeleid voor de 21e
eeuw.
De afgelopen jaren moesten er keuzes worden gemaakt tussen maatregelen in het licht van beperkte
financiële middelen. Er is daarom een algemeen geldende prioriteitsstelling voor het beheer vastgesteld in de trits veiligheid, toegankelijkheid, overig:2
1 veiligheid:
a. aan- en afvoer ((hoog)waterverdeling);
b. volksgezondheid (waterkwaliteit in relatie tot drinkwatervoorziening en zwemwater);
c. veilige afwikkeling scheepvaart (scheepvaartbegeleiding, veiligheid van de objecten voor
gebruikers en personeel);
2 toegankelijkheid zeehavens (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen):
a. hoofdtransportas (toegankelijkheid Amsterdam en Rotterdam naar Duitsland, en Rotterdam
naar Antwerpen/Gent voor binnenvaart);
3 hoofdvaarwegen, ecologie en waterkwaliteit, overige vaarwegen, recreatie.
Activiteiten rws
De activiteiten van rws op het taakveld van hoofdwatersystemen kunnen worden onderverdeeld in
vier primaire processen.
• Watermanagement: het waarborgen van veilige en optimaal functionerende hoofdwatersystemen
door in samenwerking met andere waterbeheerders de hoeveelheden water en de kwaliteit daarvan te reguleren en knelpunten op te lossen.
• Infraproviding: aanleg en beheer en onderhoud ten behoeve van de hoofdwatersystemen.
• Kennisontwikkeling en innovatie: onderzoeks- en studieactiviteiten en advisering op het gebied
van hoofdwatersystemen. Het grootste deel van deze activiteiten zit bij de specialistische diensten
van rws.
• Beleidsondersteuning en -advisering (boa): deze functie is gericht op advisering van het dg
Water, daar waar rws ten aanzien van bepaalde vraagstukken op het gebied van hoofdwatersystemen zelf bepaalde studies kan verrichten of daaraan bijdragen kan verlenen. Dergelijke studies
leiden tot adviezen en bijdragen aan beleidsnota’s of toetsing van de uitvoerbaarheid van het
daarin neergelegde beleid. Een zware vorm van beleidsadvisering is het samenstellen van de vijfjaarlijkse nieuwe hydraulische randvoorwaarden in het kader van de toetsing van de Wet op de
waterkering.
2

Beheerplan voor de Rijkswateren

In deze nota worden de boa-taken buiten beschouwing gelaten.

2005-2008, Balanceren tussen
ambities en middelen,
Rijkswaterstaat, augustus 2005.
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Figuur 1. Activiteiten rws-taakveld hoofdwatersystemen
Bron: Policy Research Corporation op basis van ‘Agentschapsvorming Rijkswaterstaat, producten en diensten’,
rws, 2003 en Rijksbegroting 2007

Positie netwerk hoofdwatersystemen ten opzichte van andere netwerken
Begin 2006 had Rijkswaterstaat 8650 personen in dienst en 1000 vacatures. De feitelijke organisatiegrootte van het netwerk hoofdwatersystemen bedroeg 783 fte. In vergelijking tot het hoofdvaarwegennet (1090 fte) en het hoofdwegennet (1595 fte) is dit qua organisatieomvang het kleinste
netwerk.3 Daarnaast werkten er 1081 personen aan landelijke taken als onderzoek, inwinning van
basisgegevens, metingen van de kwaliteit en dergelijke. Een kleine 2000 personen verzorgen de
ondersteunende processen. Nog eens 2000 formatieplaatsen zijn administratief niet toegewezen aan
een bepaald netwerk.
De omzet van rws bedraagt € 4 miljard (bron: Ondernemingsplan). Ongeveer € 1,2 miljard daarvan
heeft betrekking op grote projecten (Betuweroute, hsl; projecten die niet op eigen infrastructuurnetwerken van rws betrekking hebben) en op subsidies aan andere overheden voor grotere infrastructuurprojecten. De resterende € 3 miljard is omzet op de eigen netwerken (zie tabel 1). In dit
getal zijn ook de personeelslasten van ongeveer € 510 miljoen opgenomen.
De totale omzet van de activiteiten van rws op het vlak van hoofdwatersystemen bedraagt € 495
miljoen in 2006. Dit is 16% van de totale omzet van rws voor activiteiten die betrekking hebben op
de drie netwerken. De omzetten voor het netwerk hoofdwatersystemen en het netwerk hoofdvaarwegen liggen in 2006 dicht bij elkaar.

3

sdg, i&r, januari 2007.
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Onderwerp
Omzetcijfers, bedrijfsgegevens

2000

2005

in mln €

RWS totaal (HWN + HVWN + HWS)
Omzet totaal (uit begrotingsverantwoording)

2.286

3.034

waarvan productuitgaven (aanbestedingen aan de markt)

1.444

1.860

waarvan directe uitvoeringsuitgaven (apparaatsuitgaven)

623

955

waarvan indirecte uitvoeringsuitgaven

220

220

Hoofdwegennet totaal
Omzet totaal (uit begrotingsverantwoording)

1.416

1.724

waarvan productuitgaven (aanbestedingen aan de markt)

996

1.094

waarvan directe uitvoeringsuitgaven (apparaatsuitgaven)

310

512

waarvan indirecte uitvoeringsuitgaven

110

118

Waterkeren totaal (= infraproviding (aanleg + B&O))
Omzet totaal (uit begrotingsverantwoording)

156

295

waarvan productuitgaven (aanbestedingen aan de markt)

110

196

waarvan directe uitvoeringsuitgaven (apparaatsuitgaven)

34

80

waarvan indirecte uitvoeringsuitgaven

12

19

Waterbeheren en vaarwegen totaal
Omzet totaal (uit begrotingsverantwoording)

715

1.015

waarvan productuitgaven (aanbestedingen aan de markt)

338

569

waarvan directe uitvoeringsuitgaven (apparaatsuitgaven)

278

362

98

83

waarvan indirecte uitvoeringsuitgaven
Tabel 1. Omzetcijfers 2000-2005 per netwerk
Bron: sdg, i&r, formele begrotingsverantwoording 2006, rws

H E T F Y S I E K E N E T W E R K H O O F D WAT E R S Y S T E M E N

Het areaal van Rijkswaterstaat is onderverdeeld in hoofdwatersystemen:
– Amsterdam-Rijnkanaal;
– Delta;
– IJsselmeergebied;
– Maas;
– Noordzee;
– Rijn-Maasmonding;
– Rijn en Rijntakken;
– Wadden.
Een watersysteem omvat het geheel van oppervlaktewater, waterbodems, oevers, waterkeringen,
technische infrastructuur en de biologische component, alsmede de grondwatermassa in één of
meer watervoerende lagen. Het hoofdwatersysteem vormt een samenhangend geheel met de regionale watersystemen. Het regionale systeem watert af op het hoofdsysteem en zal in perioden van
watertekorten water vanuit het hoofdsysteem aanvoeren. Figuur 2 geeft een overzicht van het areaal
hoofdwatersystemen in beheer van rws. Ook het Nederlandse deel van het continentaal plat van de
Noordzee (ncp) is in beheer bij Rijkswaterstaat (dienst Noordzee). Dit gebied is in de figuur niet
volledig weergegeven.
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Monitoringlocaties Waterbeheerders; topografische achtergrond © Topografische Dienst Nederland

Oppervlaktewaterlichamen Rijkswaterstaat
Hoofdwatersystemen
Legenda

(deel)stroomgebied

Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal

Noordzee

Delta
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Rijn en Rijntakken
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Schaal (A3) 1: 1.050.000
0

10
20
kilometer

30

Referentie: RIZA20070235
RWS RIZA (WIB), 27/06/2007

achtergrond
(deel)stroomgebieden
stedelijk gebied
water

Oppervlaktewaterlichamen mei 2007

Figuur 2. Hoofdwatersystemen (areaal in beheer bij Rijkswaterstaat)
Bron: Objectbeheerregime Water 2006, bon waterbeheren en vaarwegen, dww, juni 2006

4

Beheerplan voor de Rijkswateren

2005-2008, Balanceren tussen

De totale oppervlakte open water die Rijkswaterstaat in beheer heeft, is ruim 63.000 km2.4 In tabel 2
is, naast het areaal open water, het areaal rivieren en kanalen opgenomen.

ambities en middelen,
Rijkswaterstaat, augustus 2005.

11

Scenariostudie ‘RWS 2020’ – fase 1 ‘Kracht van RWS’ – werkdocument ‘Taakveldanalyse hoofdwatersystemen’

Stormvloedkeringen
Ter beveiliging van ons land tegen de zee is een aantal stormvloedkeringen aangelegd, die bij hoogwater gesloten kunnen worden. Het Rijk heeft vier stormvloedkeringen in beheer: de Stormvloedkering Oosterschelde, de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg (de Maeslantkering), de Hartelkering
en de Stormvloedkering Hollandsche IJssel.
Rijkswaterkeringen
Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt ongeveer 325 kilometer primaire waterkeringen. Primaire
waterkeringen zijn waterkeringen die onder de Wet op de waterkering vallen omdat ze bescherming
bieden tegen het buitenwater. Het gaat om enkele zeedijken op de Waddeneilanden, de Afsluitdijk,
de Houtribdijk, de dijk van Marken, stormvloedkeringen, en dammen in Zeeland. Naast deze primaire waterkeringen beheert en onderhoudt Rijkswaterstaat een aantal niet-primaire waterkeringen.
Deze vallen niet onder de Wet op de waterkering omdat ze geen bescherming hoeven te bieden
tegen het buitenwater. Maar ook deze waterkeringen moeten wel aan een bepaald veiligheidsniveau
voldoen.

Open water
(km2)

Dienst

Rivieren, kanalen
(km)

Noord-Nederland

2.418

0

IJsselmeergebied

1.995

0

Oost-Nederland

0

494

Utrecht

0

121

Noord-Holland

603

33

Zuid-Holland

241

316

Zeeland

1.156

71

Limburg

0

303

58.802

0

Noordzee
Noord-Brabant
Totaal

0

162

63.478

1.500

Opmerkingen:
– In het beheersgebied van de Directie
Noordzee liggen de toegangsgeulen
op de Noordzee naar de grote zeehavens (Euro-Maasgeul, 57 km en
IJgeul, 23 km).
– Een deel van de Noordzee is uitgeroepen tot zeereservaat. De omvang
van het reservaat is gekoppeld aan
de aan te leggen Tweede
Maasvlakte. Voorlopig wordt voor
de omvang van het reservaat uitgegaan van ongeveer 20.000 ha.

Tabel 2. Areaal kanalen en rivieren
Bron: Objectbeheerregime Water 2006, bon waterbeheren en vaarwegen, dww, juni 2006

Internationale stroomgebieden
Het waterbeleid voor de hoofdwatersystemen staat niet op zich, maar is gebaseerd op de stroomgebiedbenadering conform de Europese Kaderrichtlijn Water. Op basis daarvan is Nederland internationaal gezien onderdeel van vier stroomgebieden: de Rijn, de Maas, de Schelde en de Eems. Tot het
stroomgebieddistrict behoort niet alleen het water van de betreffende rivier, maar alle water in de
betreffende regio, dus ook vertakkingen en meertjes – zelfs zandafgravingen die niet in contact
staan met andere oppervlaktewateren.
Regionale stroomgebieden
Nederland is verdeeld in zeventien regionale stroomgebieden. De provincies, de gemeenten en de
waterschappen hebben voor alle stroomgebieden regionale watervisies opgesteld, de zogenoemde
stroomgebiedvisies. Hierin staat aangegeven waar ruimte is om gebieden voor waterberging in te
richten en staan andere praktische maatregelen beschreven, zoals het herstel van beken.
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GEBRUIKERS

Iedereen in Nederland leeft met water. Daarom heeft ook iedereen in Nederland, direct of indirect,
te maken met de activiteiten van rws. Specifieke voorbeelden van gebruik van het watersysteem zijn
onder andere het aanvragen van vergunningen voor het lozen van afvalwater, het winnen van zand
op zee of het bouwen van een aanlegsteiger.
Doel van de kerntaken van rws is het zorg dragen voor schoon en voldoende water voor alle gebruikers. Een overzicht van de gebruiksfuncties van watersystemen is weergegeven in tabel 3.

Kerntaak

Functie(groep)

Beschermen tegen hoog water

Keren
Afvoer
Beroepsvisserij
Drinkwater
Koelwater
Oeverrecreatie

Schoon en voldoende water

Regionale watervoorziening
Sportvisserij
Waterkracht
Waterkwaliteit & ecologie
Zwemwater
Hoofdtransportas

Vlot en veilig vervoer over water

Hoofdvaarweg
Overige vaarweg
Recreatievaart
Oppervlaktedelfstoffenwinning

Overige

Overig buitendijks
Tabel 3. Functies watersystemen
Bron: Beheerplan voor de Rijkswateren 2005-2008, rws, 2005

SCOPE EN LEESWIJZER

Scope
In dit werkdocument ligt de focus op de beschrijving van taken, prestaties en ontwikkelingen van
rws op het vlak van infraproviding en watermanagement. De taken beleidsondersteuning en
-advisering (boa) en het leveren van kennis en expertise worden in het vervolg van de nota buiten
beschouwing gelaten.
Leeswijzer
Hoofdstuk II bevat een beschrijving van de huidige activiteiten van rws en de relevante ontwikkelingen op het gebied van aanleg en beheer en onderhoud. Hoofdstuk III geeft een beschrijving van
de huidige activiteiten die rws uitvoert op het vlak van watermanagement. In hoofdstuk IV wordt
inzicht gegeven in de relaties die rws met andere partijen heeft.
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Infraproviding
De primaire processen van rws op het gebied van infraproviding voor hoofdwatersystemen zijn:
activiteiten ten behoeve van de aanleg van infrastructuur voor hoofdwatersystemen;
activiteiten ten behoeve van beheer en onderhoud en ontwikkeling van hoofdwatersystemen.
Dit hoofdstuk geeft een nadere beschrijving van deze activiteiten, de status van aanleg en beheer en
onderhoud en de ontwikkelingen die spelen op deze terreinen.

ACTIVITEITEN

De activiteiten die rws uitvoert op het gebied van aanleg van infrastructuur, hebben betrekking op
de voorbereiding en uitvoering van projecten. Deze zijn gericht op een capaciteitsvergroting van het
areaal van hoofdwatersystemen of op de toevoeging van functionaliteit aan dat areaal, inclusief de
objecten die er deel van uitmaken.
Onder de term ‘aanleg’ zijn investeringen opgenomen ten behoeve van herstel en inrichting,5
natuurontwikkeling en waterstandsverlaging. Voorbeelden zijn de realisatie van objecten zoals
gemalen, zuiveringsinstallaties, spaarbekkens en baggerdepots. Ook de realisatie van nevengeulen,
oeververdediging en sanering van waterbodems valt onder aanleg. Bij deze projecten wordt kwaliteit
toegevoegd (ruimtelijke kwaliteit, natuurwaarden en andere gebruiksfuncties), de efficiency vergroot en worden kostenbesparingen bereikt.
Voor de activiteiten bij ‘aanleg hoofdwatersystemen’ is het Spelregelkader Natte
Infrastructuurprojecten (snip) bepalend voor de definiëring van de werkprocessen. Rws voert de
volgende activiteiten uit:
• verkenningen: met als eindproduct de snip-verkenning;
• planstudies: met als producten een ‘notitie variantkeuze’ en een ‘notitie projectbesluit’;
• realisaties: met als eindproduct een gerealiseerd project.

5

Het programma Herstel &

Rws krijgt opdracht tot uitvoering van deze activiteiten van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat. Het mit/snip-projectenboek bevat het programma voor de aanlegprojecten in hoofdwatersystemen.

Inrichting Rijkswateren is gericht
op het realiseren van een goede
ecologische toestand of goed ecologisch potentieel, in samenhang

In tabel 4 wordt een nadere beschrijving gegeven van bovenstaande activiteiten en de actoren die
binnen rws betrokken zijn bij de uitvoering. Om een indruk te krijgen van actoren buiten rws
wordt u verwezen naar paragraaf IV.3.

met de beleidsdoelen op het gebied
van landschap en ruimtelijke ordening. Het programma Herstel &
Inrichting Rijkswateren 2005
omvat een breed scala aan projecten verspreid over Nederland. Er is
een grote diversiteit in schaal,
omvang en manier van herstel en
inrichting. Grofweg zijn de 44 projecten in te delen in getijdengebieden (10), vispassages (9),
natuurvriendelijke oevers (6),
zoet-zoutovergangen (4), nevengeulen (3), kwelders (3) en overige
ecotoopingrepen (9).
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Processen voor aanleg

Uitvoering verkenning

Beschrijving

Uitvoeren verkenningsfase volgens SNIPspelkaderregels

Betrokken actoren binnen
RWS
Regionale directies
Kennis en advies van
specialistische diensten

Resultaat: rapport waarin (toekomstig)
water(kering)beheer is geanalyseerd en
mogelijke kansrijke oplossingsrichtingen
in beeld zijn gebracht
Uitvoering planstudie

Uitvoeren planstudie volgens SNIPspelkaderregels

Regionale directies
Kennis en advies van
specialistische diensten

Notitie variantkeuze: notitie waarin de in de
verkenning aangedragen oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt en waarvan de
effecten zijn onderzocht
Notitie projectbesluit: notitie waarin de
door de minister gekozen variant tot in
detail is uitgewerkt
Uitvoering realisatie

Realisatie van het aanlegproject
Voorbereiden aanbesteding en toezicht
houden op uitvoering (RWS:directievoering,
aannemer:: fysieke uitvoering)

Regionale directies
Kennis en advies van
specialistische diensten

Tabel 4. Activiteiten en actoren rws aanleg
Bron: Agentschapsvorming Rijkswaterstaat, producten en diensten rws, 2003

H U I D I G E T O E S TA N D A A N L E G

Huidige status projecten
De huidige infrastructuurprojecten voor hoofdwatersystemen zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (mit) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In het
mit/snip-projectenboek is de actuele stand van zaken rond de verschillende infrastructuurprojecten
weergegeven. Naast een beschrijving van het probleem, de (mogelijke) oplossingen, de uitgaven en
de planning van projecten wordt in het projectenboek inzicht geboden in de historie van projecten.
In het mit/snip-projectenboek van 2007 zijn de volgende projecten opgenomen:
• verkenningen: 6 projecten;
• planstudies waterkeren: 3 projecten;
• planstudies waterbeheren: 3 projecten;
• realisatie: 15 projecten.
Hieronder wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste verkenningen en lopende
projecten. Aangegeven is of een project al dan niet wordt gefinancierd uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (hwbp; zie voor een beschrijving tabel 5) of uit een ander programma.6

6

Rijksbegroting 2007, Vaststelling

van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar
2007, hoofdwatersystemen.
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V E I L I G H E I D H O O F D W AT E R S Y S T E M E N
Naam project of verkenning

Toelichting

Gefaseerde kustuitbreiding
Delflandse kust

Onderzoek naar de mogelijkheden voor een kustuitbreiding tussen
Hoek van Holland en Scheveningen, in samenwerking met de
provincie Zuid-Holland. Het gaat om het benoemen van voorwaarden waaraan voldaan moet worden om kustuitbreiding haalbaar te
maken

Integrale verkenning Maas
(IVM)

Het in beeld brengen van de mogelijkheden voor het accommoderen van hogere rivierafvoeren. Verkenning is afgerond in 2006

Rampenbeheersingsstrategie

Verkrijgen van inzicht in het technische en economische rendement van noodoverloopgebieden, in vergelijking met andere opties
voor rampenbeheersing, zoals internationale afstemming, structurele normverhoging, organisatorische maatregelen en compartimentering. Het hierop ingezette onderzoek is in 2006 afgerond en
zal de grondslag vormen voor een overkoepelende strategie voor
de rampenbeheersing bij overstromingen in een tweede kabinetsstandpunt (najaar 2006)

Sluitregime
Oosterscheldekering

Verkenning naar het effect van het sluitregime van de
Oosterscheldekering wordt in 2006 opgestart

Naam planstudie

HWBP

Toelichting

Zwakke schakels kust

Ja

De bescherming tegen overstromingen vanuit de zee is geregeld in
de Wet op de waterkering, waarin normen zijn opgenomen waaraan de zeeweringen moeten voldoen. Er is gesignaleerd door
waterschappen dat er op 10 locaties langs de kust zogenoemde
zwakke schakels zijn, waarvoor binnen een periode van 20 jaar
versterking van de zeewering nodig is. Op 8 van deze 10 locaties
ligt tevens een opgave tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit,
de zogenaamde prioritaire zwakke schakels. Uitvoering zal plaatsvinden van 2007 t/m 2020 (zie HWBP)

Naam realisatieproject

HWBP

Toelichting

Rivierverruiming (RvdR en
Maaswerken)

Doel van rivierverruiming is een grotere waterafvoer te kunnen
opvangen

Dijkversterking en -herstel en
onderzoek steenbekleding

Verbetering van dijken bestaat uit verhoging en/of versterking van
de dijk of uit vervanging van de bestaande steenbekleding

Overige onderzoeken en
kleine projecten

Waaronder ’veiligheid in kaart’, het in kaart brengen van kansen
op en gevolgen van overstromingen

Deltaplan Grote Rivieren

Resterende werkzaamheden

Zwakke schakels kust

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
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HWBP

Ja

Zie HWBP

Ja

Onder dit programma vallen de verbetermaatregelen (voor RWS
en de waterschappen) die voortkomen uit de vijfjaarlijkse toetsingen conform de Wet op de waterkering. Uit de resultaten van de
tweede toetsing van de primaire waterkeringen blijkt dat een deel
van de primaire waterkeringen niet meer voldoet aan de wettelijke
norm. De komende jaren zijn concreet maatregelen nodig aan dijken, dammen en kunstwerken. Onder het HWBP zijn ook ondergebracht: verbetering steenbekledingen, resultaten eerste toetsing,
IJsselmeerdijken en zwakke schakels kust
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D U U R Z A A M W AT E R B E H E E R
Naam verkenning

WB21/ KRW

Toelichting

Herinrichting Waals
Nederlandse
Grensmaas

KRW

Voor het watersysteem van de Bovenmaas wordt een aantal
oplossingsrichtingen bezien, gericht op ecologisch herstel

Natuurontwikkelingsschets Eems

KRW

In het natuurontwikkelingsplan wordt een pakket van concrete,
locatiespecifieke herstel- en inrichtingsmaatregelen beschreven
die bijdragen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water

Naam planstudie

WB21/ KRW

Toelichting

KRW

Het huidige tegennatuurlijke peilbeheer in het Veerse Meer
brengt delen van het watersysteem uit evenwicht. Een meer
natuurlijk peilbeheer geeft de natuur de kans om een situatie te
ontwikkelen die meer past bij een watersysteem met (beperkt)
getij. Rijkswaterstaat en de provincie Zeeland voeren een planstudie/MER uit naar een meer natuurlijk peilbeheer. De planstudie
is in 2006 gereed

Natuurlijk peilbeheer
Veerse Meer

In het Memorandum van Overeenstemming van 11 maart 2005
tussen de Nederlandse en Belgische regeringen is afgesproken
dat het ministerie van VenW zich krachtig zal inspannen om de
noodzakelijke wettelijke procedures voor de verdieping in 2007
af te ronden, zodat de gewenste vaardiepte in 2009 kan worden
verwezenlijkt (Kamerstukken II 2004/05, 26 980, nr. 21)

Ontwikkelingsschets
2010 Schelde-estuarium (ProSes)

WB21

Met deze planstudie wordt de mer gemaakt op basis waarvan
het dijkversterkingsplan conform de Wet op de waterkering
wordt opgesteld. De planstudie is eind 2006 gereed

Volkerak-Zoommeer

KRW

De blauwalgenbloei leidt tot veel overlast voor verschillende
gebruiksfuncties (oever- en verblijfsrecreatie, wonen, natuur,
landbouwwater). Er zullen twee alternatieven worden onderzocht: zoet doorspoelen en zout doorspoelen. De planstudie is
medio 2006 gereed

Naam realisatieproject

WB21/ KRW

Toelichting

KRW

Het programma Herstel & Inrichting (H&I) is gericht op het ecologisch herstel van de rijkswateren en bestaat voornamelijk uit verbetering van de hydromorfologie van de watersystemen
(ontwikkeling van door water gevormde structuren in waterlopen
en de hiermee samenhangende omgevingen)

KRW

Incl. SUBBIED (Subsidieregeling Baggeren bebouwd gebied),
GVB (landelijke proef grootschalige verwerking baggerspecie) en
SVB (stimulering verwerking baggerspecie). Hiervoor worden projecten uitgevoerd die te maken hebben met waterbodemsaneringen en met het bergen en verwerken van vervuilde baggerspecie

WB21

Op 2 juli 2003 is het Nationaal Bestuursakkoord Water ondertekend door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, met
als doel samen de waterproblematiek in Nederland aan te pakken.
In dit kader heeft het kabinet een eenmalige impuls van
€ 100 mln beschikbaar gesteld om een snelle start van de uitvoering van maatregelen tegen wateroverlast te bevorderen

Extra spuicapaciteit
Afsluitdijk

Projecten herstel
en inrichting
watersystemen

Saneren van waterbodems

Tijdelijke regeling
eenmalige uitkering
bestrijding regionale
wateroverlast

Tabel 5. Overzicht projecten of verkenningen ten behoeve van veiligheid hoofdwatersystemen en duurzaam
waterbeheer
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De uitvoering van verkenningen, planstudies en de realisatie van infrastructuurprojecten loopt vertraging op. Het blijkt moeilijk werkzaamheden conform de planningen te realiseren. Dit wordt
onder andere veroorzaakt door:7
• meer overleg dan verwacht;
• een te positief ingeschat vergunningentraject;
• onvoldoende capaciteit bij marktpartijen;
• sterke veranderingen in de organisatie van rws.
Anderzijds blijkt dat een open en interactief planproces, zoals voor Ruimte voor de Rivier is
gevolgd, leidt tot een gedragen plan. Dat blijkt onder meer uit het korte formele inspraak- en
besluitvormingsproces van de Planologische Kernbeslissing.
Budget
In 2006 was er een budget voorzien van ca. € 206 miljoen voor aanlegprojecten ten behoeve van de
hoofdwatersystemen. Daarmee bedroeg het budget voor aanleg 44% van het totale budget voor
hoofdwatersystemen. Het budget voor aanleg zal de komende jaren sterk groeien. In bijlage 1 zijn
ter vergelijking ook de begrotingen voor het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet opgenomen.

Beheer en Onderhoud HWS

2006

2007

2008

2009

2010

2011

186,0

150,3

155,1

148,9

170,6

211,3

5,9

23,6

33,1

31,8

23,2

0,0

205,8

286,2

405,1

479,0

522,3

410,1

70,5

69,3

81,0

84,4

84,3

97,5

468,2

529,4

674,3

744,1

800,4

718,9

GVO HWS
Aanleg HWS
Watermanagement HWS
Totaal

Tabel 6. Budget hoofdwatersystemen
Bron: Rijksbegroting 2007

7

Op basis van ‘heisessie hoofdwa-

Toekomstig werkpakket
In figuur 3 is een overzicht opgenomen van het toekomstige werkpakket voor de aanlegprojecten
voor de hoofdwatersystemen voor de periode 2007-2020 (zie ook bijlage 2). Dit werkpakket is opgedeeld in een aantal (gegroepeerde) beleidsprogramma’s en bevat werk van rws dat is opgenomen in
de begroting (ongeveer 75%), en werk dat nog niet is opgenomen in de begroting (verwacht werk
voor beleidsprogramma’s, ongeveer 17%, en een verwacht wensenpakket vanuit rws als beheerder,
ongeveer 8%).8
• Pkb Ruimte voor de Rivier en de Maaswerken: is opgenomen conform de begroting.
• Programma wb21 en ‘zwakke schakels’: door de tweede toetsingsronde voor de Wet op de waterkering ontbreekt vooralsnog een groot deel van het noodzakelijke hoogwaterbeschermingsbudget
om de veiligheid van de waterkeringen ook in de toekomst te garanderen (begrotingsgat ter
grootte van ongeveer € 1,2 miljard).
• Kaderrichtlijn Water en Natura 2000-programma: momenteel is enkel het h&i-programma in de
begroting opgenomen, terwijl de verwachting is dat hiervoor ter grootte van ongeveer € 2 miljard
aan maatregelen getroffen zou dienen te worden. In nauw overleg met de beleidsdirectie, dg
Water (dgw), worden óf deze begrotingen te zijner tijd aangepast óf treden er beleidswijzigingen
op, zodat de werkpakketten aangepast worden door rws.
• Waterbodemsaneringen: rws verwacht ongeveer € 616 miljoen te besteden in die periode, terwijl
voor saneringen en depots voorlopig slechts € 378 miljoen in de begroting staat opgenomen.

tersystemen’ t.b.v. scenariostudie

2006.

In 2007 bedraagt het werkpakket voor aanleg hoofdwatersystemen € 278 miljoen. De verwachting is
dat dit werkpakket meer dan 2,5 keer zo groot wordt in de periode 2013-2015 (€ 766 miljoen). De
groei van het werkpakket is het gevolg van de hierboven geschetste verwachte extra werkzaamheden
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2020, 11 december 2006.
8

Meerjarendoorkijk nat, rws,

als gevolg van de pkb Ruimte voor de Rivier, de uitvoering van de Maaswerken en de voorziene
extra werkzaamheden voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (veiligheid waterkeringen) en
voor de Kaderrichtlijn Water.

800,0

700,0

600,0

Miljoen €

500,0

WOW, zwakke schakels en WB21
400,0

RvR en MW
H&I, KRW, Natura 2000
Saneringen

300,0

200,0

100,0

0,0
2007

2008
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2011

2012

2013-2015

2016-2020

Jaar

Figuur 3. Verwacht werkpakket programma aanleg hoofdwatersystemen
Bron: Meerjarendoorkijk nat, rws, 2006

Het totale werkpakket voor aanlegprojecten van hoofdwatersystemen en hoofdvaarwegennet
bedraagt € 12 miljard in de periode 2007-2020. Daarvan is meer dan 70% bestemd voor investeringen in hoofdwatersystemen.

ACTIVITEITEN EN ACTOREN BEHEER EN ONDERHOUD EN ONTWIKKELING

Onder beheer, onderhoud en ontwikkeling vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn om de
hoofdwatersystemen in die conditie te houden die noodzakelijk is voor het vervullen van de primaire functies waterkeren en integraal waterbeheer. Dit omvat de voorbereiding en uitvoering van
onderhoudswerkzaamheden aan de kustlijn, bodems, oevers, dijken en objecten als gemalen, spuisluizen, stuwen, waterkeringen, doorlaatmiddelen.
Het beheer en onderhoud en de ontwikkeling van de infrastructuur zijn erop gericht deze (op
langere termijn) betrouwbaar te houden op het huidige niveau van gebruik. Het gaat om vooruitstrevend en vernieuwingsgericht (duurzaam) beheer en onderhoud, waarbij kwaliteit wordt
toegevoegd, de efficiency wordt vergroot en kostenbesparingen worden bereikt. Grootscheepse
verbeteringswerken, het voorzien in het aanwijzen van zandwinlocaties, vervangingen en het
aanbrengen van technologische voorzieningen leiden tot investeringen ter versterking van de
ruimtelijke kwaliteit, natuurwaarden en gebruiksfuncties.
De diensten die rws op het gebied van beheer en onderhoud en ontwikkeling uitvoert, kunnen
worden verdeeld in:
• beheertaken: handhaving en vergunningverlening en het beheer van de Noordzee;
• vast onderhoud en klein variabel onderhoud;
• groot variabel onderhoud.
Tabel 7 geeft een nadere omschrijving van deze diensten en de betrokken actoren binnen rws.
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Processen voor beheer en
onderhoud en ontwikkeling
Beheertaken

Beschrijving
Handhaving en vergunningverlening: het
gebruikvan hoofdwatersystemen
mogelijk maken en continuïteit waarborgen. Het betreft:
• milieuwetten: reguleren van emissies
naar het hoofdwatersysteem t.b.v.
waterkwaliteit
• niet-milieuwetten: regulering overig
gebruik hoofdwatersysteem, zoals
gebruik van zand en schelpen uit
rivieren en de Noordzee

Betrokken actoren binnen
RWS
Regionale diensten RWS,
afdelingen Vergunningen en
Handhaving, Infraprovider
Waterdienst

Beheer van de Noordzee: RWS is
beheerder voor iedereen die gebruikmaakt van de Noordzee (zoals visserij,
vaarwegfunctie, zandwinning)
Vast en klein variabel onderhoud

Onderhoud van de kustlijn, kerende en
stuwende kunstwerken, waterkeringen.

Regionale diensten RWS,
Infraprovider en districten
Bouwdienst en Waterdienst

Groot variabel onderhoud

Beheer- en onderhoudsactiviteiten die
per project groter zijn dan € 30 mln.
(zoals vervangingen, midlifeonderhoud)

Regionale diensten RWS,
Infraprovider en districten
Bouwdienst en Waterdienst

Tabel 7. Activiteiten en actoren beheer en onderhoud en ontwikkeling
Bron: Policy Research Corporation op basis van ‘Agentschapsvorming Rijkswaterstaat, producten en diensten’,
rws, 2003 en Rijksbegroting 2007

H U I D I G E T O E S TA N D B E H E E R E N O N D E R H O U D E N O N T W I K K E L I N G

Toelichting huidige projecten
In de huidige situatie is bij het beheer en onderhoud van de hoofdwatersystemen geen sprake van
grootschalige achterstalligheid, zoals dat bij het hoofdvaarwegennet het geval is. Er is achterstand en
die betreft:9
• twee lopende impulsprojecten: het project ‘Renovatie stuwen Lek’ en het project ‘Masterplan
Haringvliet’ (conservering staal/elektronica bewegingswerken). Beide projecten betreffen groot
variabel onderhoud (projecten > € 30 miljoen). Om de achterstand in onderhoud te verminderen
is extra budget vanuit het impulsplan beschikbaar;
• onderhoudsachterstanden geconstateerd bij de tweede toetsing van de primaire waterkeringen:
ongeveer de helft van de waterkeringen die Nederland moeten beschermen tegen overstroming
door de Noordzee en de grote rivieren, voldoet niet aan de in de wet gestelde veiligheidsnorm, zo
blijkt uit de rapportages van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (ivw; Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, 2003 en 2006).
Daarnaast is er het advies dat de veiligheidsnorm moet worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden met meer mensen en meer kapitaal achter de dijken. Dit heeft consequenties voor het
benodigde budget voor aanlegprojecten waterkeringen in de toekomst;
• vergelijk rapportage Mid Term Review: het vegetatiebeheer in de uiterwaarden is niet op orde, de
toestand van de regionale keringen is onduidelijk, en er zijn extra inspanningen nodig om binnen
de wettelijke en juridische kaders van de natuurwetgeving te blijven.

9

Offerte 2008-2011:

Samenvatting/voorkeursopties
rws.
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Het laatstgenoemde punt zal binnen het beschikbare budget voor beheer en onderhoud of watermanagement moeten worden uitgevoerd. Hier dient een inhaalslag te worden gemaakt. Het
ministerie van VenW zal deze prioritaire activiteiten (de wet) uitvoeren ten koste van activiteiten
met een mindere prioriteit binnen het Basispakket beheer en onderhoud (integraal waterbeheer).
Hieronder volgt nog een nadere toelichting van deze punten uit het Mid Term Review.
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Vegetatiebeheer in de uiterwaarden
In 2005 hebben kritische reacties vanuit het stroomgebied van de Maas gewezen op de risico’s van
begroeiing in de rivieren. Een interne audit van het ministerie van VenW heeft dit bevestigd. Dit
heeft geleid tot het starten van het Stroomlijn-programma. Opstuwende effecten van op zich toelaatbare natuurontwikkelingen in de uiterwaarden moeten aldaar worden verminderd en elders
worden gecompenseerd. Vanwege het prioritaire karakter van de activiteiten zullen ze sowieso worden uitgevoerd. Effect zal zijn dat er beperkte ruimte is voor minder prioritaire zaken.
Onduidelijke toestand regionale keringen
Naar aanleiding van de bijna-dijkdoorbraak bij Stein op 27 januari 2004 heeft de Onderzoeksraad
voor Veiligheid een rapport opgesteld en gepubliceerd (4 oktober 2005 – Leidingbreuk veroorzaakt
dijkverzakking te Stein) met daarin kritiekpunten en bevindingen. Een van de kritiekpunten is dat
er geen concrete eisen aan het beheer van regionale keringen beschikbaar zijn.
Het Interprovinciaal Overleg (ipo) en de Unie van Waterschappen (UvW) stellen eisen op in het
Ontwikkelprogramma Regionale Waterkeringen; in de loop van het jaar 2007 komen de eisen
beschikbaar. Rws zal vermoedelijk hierbij aansluiten. Verwacht wordt dat na het opstellen van deze
eisen een aantal regionale keringen extra onderhoud nodig zal hebben. Vervolgens wordt een
inschatting gemaakt van het achterstallig onderhoud en de daarmee gepaard gaande kosten en doorlooptijd. Afhankelijk van de uitkomsten zal worden besproken hoe deze activiteiten kunnen worden
ingepast in het onderhoud van de hoofdwatersystemen.
Natuurwetgeving
De nieuwe Natuurbeschermingswet, die in 2005 van kracht is geworden, en de in 2005 eveneens
aangepaste Flora- en faunawet (samen Natuurwetgeving) leiden tot een ‘scherper’ opererend
bevoegd gezag (provincie, ministerie van lnv) dan voorheen. Het ministerie van VenW dient zich
bij zijn taken aan de wettelijke en juridische kaders te houden. In praktijk betekent dit extra werk,
zoals:
• het aanvragen van ontheffingen op grond van de Flora- en faunawet en het implementeren van
gedragscodes bij beheer en onderhoud;
• het aanpassen van het beheer en onderhoud aan de Flora- en faunawet;
• het uitvoeren van een habitattoets bij vergunningverlening door het ministerie van VenW als
bevoegd gezag (in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) en dergelijke).
Verder is het zo dat de vergunningverlening door rws achterloopt op de wettelijke termijnen door
een gebrek aan capaciteit. Om dit op te lossen worden externe arbeidskrachten ingehuurd.
bon
Uitgangspunt voor het beheer en onderhoud van hoofdwatersystemen is het basisonderhoudsniveau
waterbeheren en vaarwegen (bon 2006). Het bon geeft aan welk minimumpakket aan maatregelen
op het gebied van beheer en onderhoud noodzakelijk is om de infrastructuur op langere termijn in
stand te houden en naar behoren te laten functioneren. Tevens geeft het bon aan welke gemiddelde
kosten hieraan verbonden zijn. Deze basisonderhoudsniveaus zijn opgesteld voor oevers, bodems,
kunstwerken, water, exploitatie en verkeersvoorzieningen (‘objectbeheerregimes’). Het bon 2006 is
nog niet geaccordeerd. Mede op basis van het bon maakt rws afspraken met het ministerie van
VenW over de instandhouding van de infrastructuur en het te handhaven kwaliteitsniveau.
Budget
Het budget voor beheer en onderhoud van de hoofdwatersystemen was voor 2006 geraamd op
ongeveer € 192 miljoen. Dit is 41% van het totale budget voor hoofdwatersystemen in 2006. Het
grootste deel van het budget betreft vast en klein variabel onderhoud; er was maar een klein deel
gereserveerd voor groot variabel onderhoud (gvo). Dit verandert in de komende jaren. Het budget
voor vast en klein variabel onderhoud neemt af en het budget voor gvo neemt toe.
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TENDENSEN INFRAPROVIDING

Op het vlak van aanleg en beheer en onderhoud voor hoofdwatersystemen neemt rws de volgende
tendensen waar:
• een flinke toename van het werkpakket van rws voor de natte sector. De sterkste toename is bij
aanlegprojecten voor hoofdwatersystemen.
• als de aanlegprojecten, zoals de Maaswerken/Ruimte voor de Rivier en maatregelen voor de
Kaderrichtlijn Water te zijner tijd zijn uitgevoerd, dan is het te beheren areaal voor rws ook duidelijk toegenomen. Het beheersgebied zal daardoor intensiever en tegen hogere kosten worden
onderhouden.
Wat betreft het groot variabel onderhoud (> € 30 miljoen) is te verwachten dat voor de hoofdwatersystemen richting 2020 steeds meer grote onderhoudsprojecten moeten plaatsvinden. Een groot
deel van de systemen is gebouwd in 1960/1970. Een beeld van de omvang van dergelijke onderhoudsinvesteringen ontbreekt vooralsnog.
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Watermanagement
A C T I V I T E I T E N E N A C T O R E N WAT E R M A N A G E M E N T

Het watermanagement richt zich op de zorg voor het oppervlaktewatersysteem. In samenwerking
met andere waterbeheerders worden waterkwantiteit en -kwaliteit gereguleerd en worden knelpunten opgelost.10 De taak van rws omvat onder meer:
• het optreden als verantwoordelijke waterbeheerder voor de rijkswateren. Dit betreft advies aan en
overleg met andere beheerders, het beoordelen van plannen in het kader van ruimtelijke ordening, het uitvoeren van de watertoets, het sluiten van waterakkoorden en het uitvoeren van algemeen toezicht;
• het regelen van de waterkwantiteit en -kwaliteit via afspraken met andere waterbeheerders en via
het peilbeheer en de afvoerverdeling van de rivieren;
• calamiteitenbestrijding en hulpverlening (incidentmanagement), waaronder het opstellen van
evacuatie- en rampenplannen en het organiseren van oefeningen;
• monitoring en informatievoorziening, bijvoorbeeld de Helpdesk Water;
• de aanpak van emissies (alles wat voor het bereiken van de krw-doelstellingen wordt ondernomen);
• de toetsing van subsidieaanvragen Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren.
De regeling richt zich op primaire waterkering. In aanmerking voor subsidie komen beheerders
van waterkeringen.
Tabel 8 geeft een overzicht van de activiteiten en de betrokken actoren bij watermanagement.
Processen voor
watermanagement
Uitvoeren peilbeheer

Monitoring en
informatievoorziening

Crisisbeheersing en -preventie
(calamiteitenmanagement)

Overleg en advies andere
waterbeheerders

10

Beheerplan voor de

Rijkswateren 2005-2008, rws,

Beschrijving

Betrokken actoren binnen
RWS

Beheren van de waterpeilen via afgesproken
streefpeilen en peilbesluiten
Inwinnen van gegevens en het leveren van
informatie bijv. monitoring van waterkwaliteit t.b.v. de functies zwemwater en drinkwater
Adequate interne en externe informatievoorziening over waterkwaliteit en -kwantiteit:
waaronder waterstanden en hydro-meteoRegionale diensten RWS
informatie en bodeminformatie voor kust(Watermanager)
en rivierbeheer
SDG
Adequate capaciteit en paraatheid voor ram- Landelijke diensten
penbestrijding en hulpverlening
OOM-functie, (inter)nationale en regionale
afstemming, visievorming, onderzoek, planvorming, pre-verkenningen, opstellen waterakkoorden, overleg en afstemming op
regionaal niveau
Bijv. de uitwerking en implementatie van de
Kaderrichtlijn Water en van het Nationaal
Bestuursakkoord Water

Tabel 8. Activiteiten en actoren watermanagement
Bron: Policy Research Corporation op basis van bprw 2005-2008 en Rijksbegroting 2007

2005.
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H U I D I G E T O E S TA N D WAT E R M A N A G E M E N T

Toelichting belangrijke lopende projecten
Bij de waterkwantiteit gaat het erom de volgende doelstellingen te realiseren:
• de landelijk afgesproken inspanningen ten aanzien van de waterverdeling en waterkwaliteit worden nagekomen. De verplichte peilbesluiten worden uitgevoerd en waterakkoorden zijn actueel
en worden nageleefd. Het waterpeil is op orde;
• er wordt voor gezorgd dat de informatievoorziening over de waterkwantiteit voldoende en actueel
is;
• het beheer voor situaties van droogte en hoog water is vastgelegd en wordt goed uitgevoerd;
• de kunstwerken voldoen aan de technische onderhoudsnormen.
Projecten om de doelstellingen voor de waterkwaliteit te realiseren, kunnen in drie groepen worden
onderverdeeld:
• projecten met betrekking tot vergunningverlening en handhaving;
• projecten om ecologische doelstellingen te realiseren of met andere beheerders afspraken te
maken over het terugdringen van verontreinigingen;
• infrastructuurtaken als het aanleggen van natuurvriendelijke oevers of natte natuurgebieden.
Budget
In 2006 was een budget voorzien van € 70,5 miljoen voor watermanagement ten behoeve van de
hoofdwatersystemen. Dit was ongeveer 15% van het totale budget voor hoofdwatersystemen. Vanaf
2007 is er een stijging te zien in het budget van watermanagement.

TENDENSEN

Op het gebied van watermanagement is de volgende tendens waar te nemen:
• het vergroten van de publieksgerichtheid, met als aandachtspunten:
– de aanpak van zwerfvuil;
– de verbetering van vergunningstrajecten;
– de informatievoorziening ten behoeve van gebruikers (bijvoorbeeld recreanten) van hoofdwatersystemen.
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Relaties RWS met andere partners
R E L AT I E S M E T B E S T U U R S K E R N

Rws voert processen uit en levert diensten in opdracht van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat. Dit betekent dat rws het uitvoeringsorgaan van het ministerie van VenW is en het
beleid uitvoert voor zover dat binnen de competentie van rws valt. In het kader van de agentschapvorming van Rijkswaterstaat zijn in de relatie tussen de sg Verkeer en Waterstaat en de dg
Rijkswaterstaat (de bestuurskern) drie manieren gedefinieerd voor de wijze waarop de afspraken
over producten ten behoeve van hoofdwatersystemen worden vastgelegd, en hoe op die producten
wordt gestuurd. Deze drie manieren zijn:
• projectsturing;
• prestatiesturing op basis van Service Level Agreements (sla’s);
• sturing op basis van capaciteitsafspraken.
De tendens in de komende jaren zal zijn dat de afspraken zakelijker zullen worden vastgelegd en uitgevoerd. Dit zal ook voor de relatie met andere opdrachtgevers het geval zijn.
Projectsturing
De aanlegprojecten en grote onderhoudsprojecten (> € 30 miljoen) voor hoofdwatersystemen worden aangestuurd volgens de mit/snip-systematiek. Per project worden afspraken gemaakt over het
te leveren product, de start- en opleverdatum en het taakstellend budget. Daarnaast worden ook
afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheids- en risicoverdeling. De projecten zijn opgenomen
in het mit/snip-projectenboek. Voor hoofdwatersystemen is dg Water de opdrachtgever van rws
voor de uitvoering van verkenningen, planstudies en realisatie.
Prestatiesturing
De aansturing van klein variabel onderhoud en vast onderhoud aan de hoofdwatersystemen en
watermanagement is geregeld via prestatieafspraken, de zogeheten sla’s. In de sla’s wordt vastgesteld welk voorzieningenniveau voor de hoofdwatersystemen (producten en diensten) rws zal leveren, inclusief de daarvoor beschikbaar te stellen middelen. De huidige sla’s zijn vastgesteld voor de
periode van een jaar. Het voornemen is de werkingsduur van de sla’s te verlengen tot een periode
van vier jaar vanaf 2008. In een sla worden prestatie-indicatoren opgenomen met betrekking tot de
volgende onderwerpen:
• de beschikbaarheid van het netwerk;
• de kwaliteit van het watermanagement;
• de technische kwaliteit van het netwerk;
• de kwaliteit van de serviceverlening.
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Activiteiten RWS
Klein variabel onderhoud en
vast onderhoud

Type aansturing door VenW

Prestatiesturing: Service
Level Agreements (SLA’s)

Verkeersmanagement

Aanleg (verkenning,
planstudie, realisatie)
Groot variabel onderhoud
(projecten> 30 miljoen)

Beleidsondersteuning en
-advisering

Projectsturing: MIT/SNIP2systematiek

Capaciteitssturing:
afspraken over aantal in te
zetten fte

Figuur 4. Aansturing van rws door het ministerie van VenW
Bron: sla-afspraken (dww, 2004)

De afspraken komen erop neer dat de sg opdrachtgever is voor de sla’s en dat dg Water en ivw
optreden als zijn adviseurs en gevraagd en ongevraagd beleidsadvies over de af te sluiten sla’s
geven. Rws heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid voor onderhoud en beheer van hoofdwatersystemen en opereert daarin transparant. De sla’s worden aangereikt door en zijn de verantwoordelijkheid van de dg rws.
De sla’s zijn de afspraken tussen dg rws en de sg over de meest zwaarwegende elementen uit de
basisdocumenten. Voor beheer en onderhoud zijn dit het bprw 2005-2008 en het bon. Voor watermanagement zijn dit de vierde Nota waterhuishouding en het objectbeheerregime (obr waterbeheer). Er zijn twee soorten prestatieafspraken: harde normen en streefwaarden. Hard wil zeggen dat
in principe altijd aan de norm voldaan moet worden. Een norm heeft het karakter van een streefwaarde wanneer sprake is van een acceptabel risico als de streefwaarde enige tijd niet gehaald wordt.
Voorwaarde is wel dat het object blijft functioneren of de activiteit doorgaat, maar dan op een lager
serviceniveau. In tabel 9 wordt een overzicht gegeven van de sla beheer en onderhoud en ontwikkeling hoofdwatersystemen en in tabel 10 van de sla watermanagement hoofdwatersystemen. De
harde normen zijn met grijs aangegeven en zijn gebaseerd op het handhaven van de veiligheid.
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Normconform
handelen
Uniformiteit
in uitvoering en
toepassing
van wet- en
regelgeving,
inspectieen
uitvoeringskaders met
inachtneming van
de noties in
Toezicht in
Beweging
en de
Kaderstellende
visie op
toezicht

Rijkswaterstaat
dienstverlening
Beheer en onderhoud en ontwikkeling keren

Inspectiedoelen

Indicatoren m.b.t.
regionale norm
voor wateroverlast
(zie hieronder)

Programme
ring toezicht
op basis van
risico’s

Beheer en onderhoud en
ontwikkeling waterbeheren

Het hebben van
de juiste hoeveelheid water
op het juiste
moment, op de
juiste plaats voor
de vereiste
gebruiksfuncties

Informatie-uitwisseling over OPI’s (DGW), Inspectie-indicatoren (IVW) en PIN's (RWS)

Indicatoren
(beleid)

Toelichting
beleidsdoelen

Beleidsdoel
Veiligheid

Kustlijn:
Het % raaien waar
op het moment
Het waarborgen van toetsing
van de bescher- sprake is van een
ming door
structurele landprimaire waterwaartse overschrijkeringen langs
ding van de
het kust- en
basiskustlijnnorm
IJsselmeergebied (niveau 2001)
en rivierenHet % primaire
gebied volgens
waterkeringen (in
het wettelijk
niveau, alsmede km) ten opzichte
van het totaal aan
door het dynaprimaire waterkemisch
ringen in
handhaven van
Nederland, waarde kustlijn op
van de gemiddelde
het niveau van
kans per jaar op
2001 (basiseen overstroming
kustlijn) ter
voorkoming van door bezwijken
kleiner of gelijk is
het prijsgeven
van land aan zee aan de voor deze
waterkering geldende wettelijke
norm

Basispakket

Prestatie-indicator uitvoering
(BPRW)

Waarde
2007

Suppleren zand Suppleren van 12 mln kubieke
voor kustlijn
meter zand per jaar volgens jaarlijks vastgesteld landelijk suppletieprogramma
(hard)

12.000.000
+ 1.120.000
(uit 2006,
vgl. afspraken)

Primaire water- De primaire rijkswaterkeringen
keringen
(dijken, duinen, stormvloedkeringen) en andere werken die direct
buitenwater keren, blijven in de
kerende staat zoals blijkt uit de
toetsing 2006
(hard)

Ja

Niet-primaire
waterkeringen;
primaire keringen die niet
direct water
keren

De primaire waterkeringen die niet
direct water keren, en de niet-primaire waterkeringen blijven in de
Ja
kerende staat zoals die was bij
aanvang van het contractjaar

Stuwen/spuien

De spuiende kunstwerken en
stuwen kunnen te allen tijde
worden geopend

Ja

Tabel 9. sla beheer en onderhoud en ontwikkeling hoofdwatersystemen 2007
Bron: Prestatieafspraken 2007, kerndepartement Verkeer en Waterstaat – Agentschap Rijkswaterstaat
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Het hebben van
de juiste hoeveelheid water
op het juiste
moment, op de
juiste plaats voor
de vereiste
gebruiksfuncties

Indicatoren m.b.t.
gewenste grond- en
oppervlaktewater-regime
(zie hieronder)

Rijkswaterstaat
dienstverlening

Inspectiedoelen
Programmering
toezicht op
basis van
risico’s

Vergunningverlening en
handhaving

Normconform
handelen
Uniformiteit
in uitvoering
en toepassing van
wet- en
regelgeving,
inspectie- en
uitvoeringskaders met
inachtneming van
de noties in
Toezicht in
Beweging
en de

Prestatie-indicator uitvoering (BPRW)

Waarde
2007

x% van de vergunningen van de risicovolle bedrijven in het kader van de
Wvo-heffing voldoet aan de wettelijke eisen Voorbereiding voor de
Wvo-heffing valt binnen de afspraak

90%

x% van de vergunningverlening in
het kader van Wvo, Wbb, Wbr, Ow
en Wwh voldoet aan de wettelijke
termijnen

80%

Aantal bedrijfsbezoeken en scheeps6500
controles handhaven op dat van 2005
Watermanagement

Indicatoren
(beleid)

Toelichting
beleidsdoelen

Beleidsdoel
Waterkwaliteit
Waterkwantiteit

Het oppervlak waterlichamen (in hectaren)
t.o.v. het totaaloppervlak
waterlichamen waarvan
de gemeten waarden
Het bereiken van (chemische en ecologieen goede
sche parameters) voldoen
ecologische en
aan de geldende normen
chemische
van KRW en Mariene
kwaliteit in de
Strategie
stroomgebieden
van de Rijn,
Het oppervlak waterliMaas, Schelde
chamen (in hectaren)
en Eems, en in
t.o.v. het totaaloppervlak
de Noordzee
waterlichamen waarvan
de actuele waterkwaliteit
voldoet aan de geldende
normen die zijn gesteld
aan de bestemde
gebruiksfuncties

Basispakket

Calamiteitenorganisatie (in
samenhang
met verkeersmanagement)

In 2008 hebben en uitvoeren van
plannen en houden van oefeningen
voor calamiteiten op het gebied van
scheepvaart, waterkwaliteit, wateroverlast en watertekort

Betrouwbare
en toegankelijke informatie

In- en externe informatievoorziening
volgens afspraken beschikbaarheid en
100%
kwaliteit in Basisinfoplan waterkwaliteit/-kwantiteit

Peil, stuw en
kwaliteitsbeheer

Het hebben en nakomen van actuele
afspraken over waterverdeling en
waterkwaliteit
Peilbesluiten worden uitgevoerd en
waterakkoorden zijn actueel en worden nageleefd

100%

100%

Tabel 10. sla watermanagement 2007
Bron: Prestatieafspraken 2007, kerndepartement Verkeer en Waterstaat – Agentschap Rijkswaterstaat

Het vastleggen van een te handhaven serviceniveau (bijvoorbeeld een bepaald waterkwaliteitsniveau) waaraan Rijkswaterstaat moet voldoen op het vlak van waterkwaliteit, is niet mogelijk,
aangezien verontreinigingen over het algemeen het gevolg zijn van activiteiten van derden. Dit
betekent dat de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat is beperkt tot twee onderdelen.
• Een inspanningsverplichting om bij te dragen aan de verbetering van de waterkwaliteit, door
middel van vergunningverlening en handhaving, aanvullende maatregelen (overige taken) en een
signalerende functie (ondersteund door monitoring). Met name voor wat betreft de (implementatie van de) Kaderrichtlijn Water is het belangrijk dit goed af te stemmen met dgw (spanningsveld
tussen de te implementeren kaders en de daadwerkelijk te beïnvloeden kwaliteitsaspecten).
• Het beschikbaar houden van een adequate calamiteitenorganisatie (zie obr-exploitatie).
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R E L AT I E S I N K O O P

Filosofie
Rws koopt producten en diensten in bij de grond-, weg- en waterbouwsector (gww-sector) voor de
uitvoering van zijn taken op het gebied van hoofdwatersystemen. Met name voor aanleg en beheer
en onderhoud van de hoofdwatersystemen wordt zo veel mogelijk getracht de markt in te schakelen.
Hier geldt het principe ‘markt, tenzij …’. Dit betekent dat er zo veel mogelijk aan de markt wordt
overgelaten, tenzij het verstandiger is om de werkzaamheden en bijbehorende risico’s in eigen handen te houden (Ondernemingsplan 2004). De beheertaken, vergunningverlening en -handhaving en
het watermanagement worden grotendeels door rws zelf uitgevoerd. Hooguit voor de inhuur van
capaciteit en kennis wordt de markt ingeschakeld.
Rws streeft ernaar bij aanbestedingen een professionele opdrachtgever (pog) te zijn naar de markt
en daarbij de publieke belangen te waarborgen. Opdrachten worden niet meer tot in detail voorgeschreven; er wordt niet meer uitbreid beschreven op welke manier de markt de producten moet
leveren. Rws formuleert opdrachten op hoofdlijnen en beschrijft het te behalen resultaat; in mindere mate wordt aangegeven hoe het resultaat moet worden bereikt. Verder is het de bedoeling de
markt te stimuleren tot producten en werkwijzen die nog meer innovatief zijn, in plaats van zelf te
ontwerpen en innoveren. Figuur 5 geeft een overzicht van de verschillende stappen die rws in het
inkoopproces doorloopt.

Opdracht
voorbereiden
O.a. vaststellen
inkoopbehoefte
en opstellen
inkoopplan

Opdracht
verlenen

O.a. aanbesteden
en gunnen

Opdracht
beheersen
O.a. vaststellen
geleverde
prestatie en
betalen

Opdracht
afronden

O.a. evalueren en
afsluiten opdracht

Figuur 5. Het inkoopproces
Bron: Corporate inkoopstrategie

Rws kan twee type relaties aangaan met externe marktpartijen:
• opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie: hiërarchische relatie;
• pps (Publiek-Private Samenwerking): gelijkwaardige relatie. Sinds 2006 moet voor alle mit-projecten in de verkenning- en planstudiefase worden bekeken of het meerwaarde kan bieden om in
een vroege fase marktpartijen in te schakelen. Voor projecten boven de € 112,5 miljoen wordt in
de planstudiefase bovendien een Public Private Comparator (ppc) uitgevoerd, waarbij de meerwaarde van een pps-contract ten opzichte van een publiek contract wordt bekeken.
De doelen voor professioneel opdrachtgeverschap zijn:
• standaard meerjarige en geïntegreerde prestatiebestekken voor vast onderhoud (vanaf 2004);
• standaard Engineering & Construct voor variabel onderhoud en kleine investeringen (vanaf
2007);
• standaard Design & Construct voor grote incidentele investeringswerken;
• publiek-private samenwerking meer structureel invoeren en toepassen.

net.

Huidige situatie
In tabel 11 is een overzicht opgenomen van het aandeel uitbesteed werk door rws voor hoofdwatersystemen. Hieruit blijkt dat voor de uitvoering van activiteiten van waterkeren rws een groter deel
aan de markt uitbesteedt dan voor waterbeheer en vaarwegen.11 Dit komt doordat bij waterkeren
geen sprake is van verkeers- of watermanagement, activiteiten die rws grotendeels zelf uitvoert.
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11

De gegevens voor waterbeheren

en vaarwegen omvatten dus hoofdwatersystemen en rijksvaarwegen-

Onderhoud hoofdwatersystemen
Het aanbesteden van vast onderhoud ten behoeve van de hoofdwatersystemen (onder andere energie-, ict- en groencontracten, onderhoud Oosterscheldekering) vindt zo veel mogelijk plaats via
langjarige contracten die de regionale diensten van rws afsluiten met marktpartijen. Er kunnen
grote regionale verschillen zijn in prijs bij de aanbesteding van onderhoud. Daarom wil rws steeds
meer naar het integraal aanbesteden van onderhoud toe gaan, waar dit mogelijk is, en zoeken naar
meer innovatieve manieren van aanbesteden.
In 2005 werd 53% van de totale omzet van beheer en onderhoud ten behoeve van waterkeren van
rws uitgevoerd door externe marktpartijen. Voor waterbeheren en vaarwegen was in 2005 63% van
de totale omzet uitbesteed aan de markt in (zie tabel 11).
Aanleg hoofdwatersystemen
Met de aanleg van infrastructuur zijn grote financiële bedragen gemoeid. Dat geldt voor elke fase
van de aanleg. Bij traditionele projecten is ongeveer 10% van de projectkosten bestemd voor de
voorbereidingsfase (onderzoek, procedures). Bij innovatieve projecten kan dit oplopen tot 20% of
meer. Reden om bij elke fase van de aanleg te zoeken naar innovaties op het gebied van de techniek
en de contractvorm. Rws zet de aanleg van infrastructuur – indien mogelijk – op de markt via
Design Build (Finance) and Maintain-contracten (db(f)m). Hiertoe heeft de in 2004 ingestelde
Taskforce Publiek-Private Samenwerking/infrastructuur een modulair dbfm-modelcontract opgesteld. Bij dbfm-contracten worden marktpartijen in concurrentie gevraagd aanbiedingen te doen
voor de aanleg en het beheer en onderhoud van een infrastructuurproject gedurende een periode
van vijftien tot dertig jaar. Op deze manier worden de totale kosten van een infrastructuurproject in
kaart gebracht en krijgt het levensduurmanagement een belangrijke impuls.
In 2005 werd 73% van de totale omzet voor aanlegactiviteiten op het gebied van waterkeren uitgegeven aan marktpartijen. Voor de uitvoering van de activiteiten van waterbeheren en vaarwegen heeft
rws minder uitbesteed aan de markt: 54% (zie tabel 11).
Aandeel uitbesteed werk

2000

2005

Aandeel uitbesteed werk voor aanleg

73%

73%

Aandeel uitbesteed werk voor beheer en
onderhoud

68%

53%

% uitbesteed werk t.o.v. de totale omzet

69%

66%

Verkeersmanagement

0%

7%

Aanleg

69%

54%

Beheer en onderhoud

46%

63%

% uitbesteed werk t.o.v. totale omzet

46%

56%

Waterkeren

Waterbeheren en vaarwegen

Tabel 11. Overzicht aanbestedingen aan de markt voor hoofdwatersystemen
Bron: sdg/i&r

Delta-instituut
Verder is van belang te melden dat het Delta-instituut Deltares is opgericht (1 januari 2007), een
internationaal toonaangevend instituut met kennis op het terrein van waterbeheer en bouwen in
deltagebieden. Deltares wordt een nieuwe, zelfstandige organisatie in de vorm van een stichting,
waarin delen van het huidige wl|Delft Hydraulics, van GeoDelft, van de specialistische diensten van
Rijkswaterstaat en van tno zijn opgenomen. Deltares gaat diensten leveren aan zowel overheid als
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bedrijfsleven. Zo gaat het een aantal grootschalige fysische modellen en computermodellen
beheren. Het instituut moet de in Nederland beschikbare kennis bundelen en versterken, zodat
innovatieve oplossingen worden gevonden om de gevolgen van klimaatverandering, zoals
zeespiegelstijging en extreme neerslag, aan te pakken. Daarnaast zal het instituut een belangrijke rol
spelen in het internationaal ontsluiten van de Nederlandse kennis op het gebied van waterbeheer.
Deltares gaat zich onder meer richten op integraal waterbeheer, waterveiligheid, waterbouw en het
beheer en onderhoud van waterbouwkundige werken, grondwater, bodembeheer, geologie,
benutting van de ondiepe ondergrond en ruimtelijke inpassing van infrastructuur en waterwerken.
Tendensen
Op het gebied van inkoop voor hoofdwatersystemen zijn de volgende tendensen waar te nemen:
• schaalvergroting in contracten;
• groei aantal dbfm-contracten.

R E L AT I E S M E T G E B R U I K E R S E N B E L A N G H E B B E N D E N

Typering relatie
Rws wil dat de gebruiker van de netwerken centraler komt te staan in denken, handelen en gedrag
(Ondernemingsplan 2004). Beheer en onderhoud krijgen meer aandacht en worden minder vanuit
de technische vraagstukken benaderd, maar meer vanuit de gebruiker. Rijkswaterstaat wil in 2008
de meest publieksgerichte rijksuitvoeringsorganisatie zijn. De maatregelen die in dit verband worden genomen, kunnen worden gekarakteriseerd als concreet en dicht bij de gebruiker.
• Verkeers- en incidentmanagement krijgen een belangrijkere plaats.
• Bij het wegwerken van onderhoudsachterstanden worden de plaatsen waar de hinder voor de
gebruiker het grootst is, het eerst aangepakt.
• Bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden wordt een aanpak gekozen die de hinder voor
de gebruiker minimaliseert.
• Het verbeteren van de informatievoorziening, bijvoorbeeld door verbreding van de informatielijn
naar vaarweggebruikers en het verbeteren van de voorspellingen voor zowel reistijden op het
water als waterstanden en -afvoeren.
• Het uitvoeren van periodiek gebruikersonderzoek.
• Bij vergunningverlening en handhaving inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.
• De rijkswateren worden bekeken vanuit de rol die ze in de (inter)nationale netwerken van vaarwegen en stroomgebieden hebben.
• Regionaal meer en beter aanwezig zijn (zichtbaar, merkbaar en aanspreekbaar). Dit moet ook leiden tot meer aanwezigheid van de beheerder op de vaarweg, waar dit noodzakelijk is.
Rws heeft relaties met georganiseerde belangengroepen en individuele gebruikers. De relatie van
rws met gebruikers op het vlak van de hoofdwatersystemen kan worden gerelateerd aan de verschillende functies die de hoofdwatersystemen hebben (zie tabel 3). Dit betekent dat er vele verschillende
gebruikers te onderscheiden zijn: recreanten/zwemmers, beroeps- en sportvisserij, landbouw, industrie. In principe hebben alle inwoners van Nederland belang bij goed functionerende hoofdwatersystemen.
Rws heeft verschillende rollen voor alle gebruikers, waaronder:
• vergunningverlening en handhaving van waterwetten (de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), de Wet bodembescherming (Wbb), de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr), de
Wet op de waterhuishouding (Wwh) en de Wet verontreiniging zeewater (Wvz);
• informatie verstrekken: bijvoorbeeld over de kwaliteit van zwemwater, waterpeil;
• organiseren van publieke participatie: informatieavonden, inspraak.

visie, rws, 2005.

De gebruikersgroepen voor hoofdwatersystemen en de bijbehorende gebruikerswensen worden
hieronder kort beschreven.12
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12

Werkdocument Natte netwerk-

• Bewoners en bedrijven in laag Nederland:
– droge voeten en inzicht in de risico’s en kansen op overstroming en wateroverlast;
– adequate informatievoorziening over het waarom van onze activiteiten, over de procedures;
– hoogwateralarmering;
– calamiteitenorganisatie en evacuatieplan.
De mate waarin deze gebruikers beïnvloed worden door het rijkswatersysteem, kan variëren:
iemand die direct achter een dijk in een diepe polder woont, heeft andere wensen dan iemand die
langs de oevers van de Maas woont.
• Economische activiteiten in of aan het netwerk:
– plaatsingsmogelijkheden windmolen(parken);
– levering koel- en proceswater van gevraagde kwaliteit (industrie, landbouw), ook in tijden van
waterschaarste;
– lozingsmogelijkheden water, specifiek ook van koelwater, voor energiebedrijven, ook bij hoge
watertemperaturen;
– drinkwaterbedrijven:
· waarschuwing bij (potentiële) calamiteiten;
· hulp bij watertekort;
– ingenieursbureaus voor het maken van offertes en bij uitvoeren werken:
· informatie over actuele toestand netwerk;
· golfklimaat, stroomsnelheden, waterhoogte en -diepte;
· frequentie van optreden onwerkbaar weer;
– vergunningaanvragers:
· simpele, snelle administratieve procedures voor vergunningaanvragers;
– recreatieondernemers:
· informatie over (planning van) werkzaamheden;
· hydro-meteo-informatie;
– beroepsvisserij.
• Vertegenwoordigers belang ecologie:
– ontsnippering leefgebieden;
– mogelijkheid tot trekken in en door de infrastructuur (vistrappen, spuiregimes, doorlaten,
uittreeplaatsen);
– milieuvriendelijke oevers, overgangsgebieden;
– betere waterkwaliteit en ecologische toestand.
• Recreanten (duikers, zwemmers, roeiers, sportvissers, wandelaars, natuurliefhebbers):
– schoon en veilig water;
– wandelpaden, route-informatie;
– gevarieerde en aantrekkelijke natuur;
– toegang tot de recreatiegebieden;
– informatie wind, golfslag, watertemperatuur, waterkwaliteit, algenbloei.
Daarnaast wordt onder een deel van de Nederlandse bevolking de ‘watermonitor’ gehouden. Dit
onderzoek onder burgers, agrariërs en ondernemers moet duidelijk maken wat Nederlanders weten
over het waterbeleid, en wat Nederland niet weet over de inspanningen van de overheid op het
gebied van water. Het onderzoek vindt jaarlijks plaats in opdracht van het dg Water en wordt onder
regie van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (rikz), het Rijksinstituut voor Integraal
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (riza) en de Bouwdienst Rijkswaterstaat uitgevoerd.
De resultaten worden gebruikt om de communicatie over waterprojecten te versterken.
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Belangengroepen
Er zijn allerlei overlegvormen met belangengroepen waarin rws deelneemt. Belangrijke belangengroepen zijn onder andere Reinwater, Stichting Natuur en Milieu, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (vewin), Sportvisserij Nederland en
Watersportverbond. Daarnaast zijn in alle stroomgebieden klankbordgroepen ingericht. De maatschappelijke organisaties vertegenwoordigen hier hun belangen in aanloop naar de stroomgebiedbeheerplannen ten behoeve van de krw.
In figuur 6 worden de gebruikerswensen wat betreft hoofdwatersystemen weergegeven.
Resultaat

Proces

Droge voeten, voldoende
en schoon water
Droge voeten
•Veilig, geen wateroverlast
•Vooruitkijken

+

Voldoende water
•Garantie 17 functies (ook
in droge periodes)
Schoon
•Schoon water
•Schone omgeving

Emotie

Informatievoorziening
• Accurate waterstandvoorspelling
•Crisiscommunicatie
•Werkzaamheden

+

Snel
•Vergunningaanvragen
Vriendelijke en professionele medewerkers

Prijs
Optimaal gebruik van
belastinggeld
(efficiënt effectief)

Vertrouwen
RWS is de natuurlijke
autoriteit op het gebied
van watermanagement
(RWS kan dit als geen
ander!)
Kennis, innovatief, proactief
Bescherming tegen
terrorisme

Moeite

+

Meeweten
Meepraten
Meedenken
Meedoen

Figuur 6. Hoofdwatersystemen, gebruikerswensen in publiekswaardemodel
Bron: Corporate inkoopstrategie

Tendensen
Voor hoofdwatersystemen zijn er de volgende tendensen voor de relatie met gebruikers.
• Het wordt de komende jaren steeds belangrijker om op stroomgebiedsniveau met belanghebbenden te discussiëren over de totstandkoming van maatregelenpakketten.
• Rws zal meer zichtbaar aanwezig zijn, bijvoorbeeld door het organiseren van open dagen en het
participeren in landelijke manifestaties als havendagen en kennismarkten.
• Rws ontwikkelt zich tot de ‘meest publieksgerichte rijksorganisatie’ in 2008.
• Op het vlak van vergunningen wordt steeds meer samengewerkt met andere departementen
(ministeries van lnv en ez).
• Handhaving en vergunningverlening: de ‘één-loketgedachte’ en simpele procedures zijn leidraad.
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R E L AT I E S M E T A N D E R E WAT E R B E H E R E N D E O V E R H E D E N :
WAT E R S C H A P P E N , P R O V I N C I E S E N G E M E E N T E N

De hoofdwatersystemen vormen met de regionale systemen een samenhangend geheel. Het regionale systeem watert af op een hoofdsysteem en zal in perioden van watertekorten water vanuit dat
hoofdsysteem aanvoeren. Het watermanagement van het hoofdwatersysteem moet worden afgestemd met de andere beheerders in hetzelfde stroomgebied. Dat geldt nationaal, voor de beheerders
van de regionale wateren, maar ook internationaal, voor de beheerders aan de andere kant van de
grens. Daarnaast en uiteraard in samenhang daarmee is er het beheer van de Waddenzee en de
Noordzee. De minister van Verkeer en Waterstaat is coördinerend bewindspersoon voor de
Noordzee.
De zorg voor water is dus een zorg van verschillende partijen in het waterbeheer. Om de doelstellingen van het waterbeleid te behalen is samenwerking noodzakelijk. Rws werkt samen met waterschappen, provincies en gemeenten aan de uitvoering van wb21 en de krw. De Nederlandse
partijen sloten in 2003 het Nationaal Bestuursakkoord Water (nbw). Hoofddoelstelling van het nbw
is om het Nederlandse watersysteem in 2015 op orde te hebben en daarna op orde te houden. Het
gaat daarbij om het aanpakken van de gevolgen van de zeespiegelstijging, de bodemdaling en een
veranderend klimaat. Nederland krijgt hierdoor steeds meer te maken met extreem natte en
extreem droge perioden. Om deze problemen te bestrijden zijn maatregelen nodig met als uitgangspunt het vasthouden, dan bergen en vervolgens afvoeren van water. Voor perioden met extreem
weinig water is een handreiking voor het beheer opgesteld. Speciale aandacht wordt gegeven wanneer het in perioden met weinig water ook nog warm is.
Nederland is verdeeld in zeventien regionale stroomgebieden. De provincies, de gemeenten en de
waterschappen hebben voor alle stroomgebieden regionale watervisies opgesteld, de zogenoemde
stroomgebiedvisies. Deze deelstroomgebiedvisies geven aan in welke mate het watersysteem niet op
orde is, en wat nodig is om het watersysteem op orde te houden of te brengen, mede gezien de verwachte klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en ruimtelijke ontwikkelingen.
Waterschappen
De Waterschapswet bepaalt dat de beheerder voor regionale watersystemen het waterschap is. Het
waterschap is verantwoordelijk voor het operationele regionale waterbeheer en legt de condities vast
om de strategische doelstellingen van het waterbeheer te realiseren, bepaalt de concrete maatregelen
en voert deze uit. De belangrijkste taken van waterschappen zijn: zorg voor de waterkering, de
waterkwaliteit en de waterkwantiteit. Een bijzondere zorgplicht voor de waterschappen is de zuivering van stedelijk afvalwater.
Relaties rws met waterschappen
• Waterakkoorden: in deze waterakkoorden zijn afspraken vastgelegd tussen waterschappen en
Rijkswaterstaat. Die afspraken betreffen de wateraan- en afvoer, onder alle mogelijke omstandigheden. Dus ook tijdens extreme droogte of bij extreem hoog water. Ook zijn afspraken vastgelegd
over de kostenverdeling en hoe te handelen bij calamiteiten die de kwaliteit van het water bedreigen. Er zijn ook waterakkoorden tussen waterschappen onderling en waterschappen en gemeenten.
• Afspraken maken over krw-activiteiten in deelstroomgebieden.
• Afstemming en overleg over beheerplannen van waterschappen.
• Kustlijnzorgakkoord (Provinciaal Overlegorgaan Kust: pok).
• Doorsluizen van geld voor hoogwaterbescherming.
• Blauwe knooppunten: bij grensoverschrijdend oppervlaktewater sluit het waterschap voor de
zogenaamde ‘blauwe knooppunten’ waterakkoorden af met leverende of ontvangende waterbeheerders. Een blauw knooppunt is een strategische locatie in het watersysteem, die de toestand
(kwalitatief en kwantitatief) van het betreffende deel van het systeem representeert. Binnen het
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beheersgebied heeft het waterschap voorlopige blauwe knooppunten geselecteerd. Blauwe knooppunten zijn ook een middel om te komen tot afspraken over de afstemming tussen het hoofd- en
regionale systeem. De knooppunten kunnen worden gezien als sluitstuk in het proces om de
wateropgave op het gebied van watertekort en wateroverlast inzichtelijk te maken.
• Standaardisatie van gegevensbeheer en definities.
Provincies
De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling van het nationale beleid naar een regionaal
beleidskader en strategische doelen op regionaal niveau. De provincie ziet toe op de afstemming met
andere beleidsterreinen op regionaal niveau. Verder is het de taak van de provincie om regionale
normen vast te stellen (bijvoorbeeld ten aanzien van wateroverlast), functies toe te kennen aan het
regionale watersysteem en toezicht te houden op de waterschappen.
Typering relaties rws met provincies
• Afstemming en overleg over provinciale beheerplannen en waterhuishoudingsplannen.
• Watertoets: de watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en
uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten.
De watertoets is een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in de gevolgen van ruimtelijke
plannen op de waterhuishouding van het hoofdsysteem en het kunnen tegenhouden of laten
compenseren dan wel mitigeren van ontwikkelingen die de waterhuishouding schaden.
• Zwakke schakels Nederlandse kust.
• Blauwe knooppunten.
• Provinciaal overleg kustlijnzorg.
• Deelstroomgebiedvisies en overleg.
• Waterakkoorden.
Gemeenten
De gemeente is belast met de lokale ruimtelijke inpassing van maatregelen op het gebied van waterkwantiteit en het uitvoeren van milieumaatregelen in het stedelijke gebied ten behoeve van de
Kaderrichtlijn Water. De gemeente zal ook worden belast met de zorgplichten voor overtollig
hemelwater en grondwater in het stedelijke gebied. Momenteel is een wetsvoorstel in voorbereiding
waarmee de Gemeentewet en de Wet op de waterhuishouding op dit punt worden gewijzigd.
Typering relaties rws met gemeenten
• Waterakkoorden.
• Blauwe knooppunten.
• Watertoets: gemeenten zijn bij de opstelling van bestemmingsplannen verplicht advies van het
waterschap in te winnen over de omgang met water. Het waterschap legt dit advies vast in de
watertoets.
• Rioolverstortproblematiek.
• Woonbootsubsidiëring.
• Afstemming en overleg.
Tendensen
• Evaluatie waterakkoorden: er wordt een evaluatie van de akkoorden uitgevoerd. Aan de hand
daarvan zal de komende vier jaar een herzieningsprogramma worden uitgevoerd, gekoppeld aan
de uitgangspunten van wb21, de blauwe knooppunten en de recente inzichten in aspecten van
droogte en warmte.
• Meer samenwerking met gemeenten: rws zou nog veel meer kunnen samenwerken met gemeenten. De rol van gemeenten gaat veranderen. Gemeenten zijn meer alert en zien de noodzaak van
waterbeheer. Dit wordt geïllustreerd door de ondertekening van het nbw door de vng en de
benoeming van waterambassadeurs. Kortom, water staat op de agenda bij gemeenten.
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R E L AT I E S M E T A N D E R E I N S T I T U T I E S

Inspectie Verkeer en Waterstaat
De Toezichteenheid Waterbeheer (TeW) van de ivw houdt toezicht op het Nederlandse waterbeheer. Hierbij zijn vier verschillende toezichtrelaties te onderscheiden:
• intrabestuurlijk toezicht door ivw op rws inzake de uitvoering en toepassing van wet- en regelgeving richting derden;
• intrabestuurlijk toezicht door ivw op rws inzake vergunningverlening en handhaving door de
eigen dienst;
• interbestuurlijk toezicht ivw op medeoverheden inzake de uitvoering en toepassing van wet- en
regelgeving;
• nalevingstoezicht door rws en medeoverheden op derden. Rws en medeoverheden zien toe op de
naleving van wet- en regelgeving door burgers en bedrijven. De inspectie kan hierbij adviseren.
De TeW voert inspecties uit, levert kennis en advies (waaronder handhaafbaarheidstoetsen) en
bericht over het toezicht in bijvoorbeeld een jaarbericht.
Andere departementen: hgis-partners voor water
Partners voor Water is een interdepartementaal programma, waarbij betrokken zijn: het ministerie
van Verkeer en Waterstaat (VenW), mede namens de ministeries van Buitenlandse Zaken (BZ),
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (vrom), Economische Zaken (EZ) en Landbouw,
Natuur en Voedselveiligheid (LNV). Doel van het programma is de krachten te bundelen om de
internationale positie van de Nederlandse watersector (overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten en
non-gouvernementele organisaties) te versterken.
Niet alleen voor ‘Partners voor Water’ zijn er contacten tussen het ministerie van VenW en andere
ministeries, maar ook voor andere (beleidsmatige) programma’s en projecten. Denk hierbij aan het
nurg-programma, waar contacten met lnv zijn, maar ook aan afstemming tussen de ministeries
van VenW, ez en lnv voor bijvoorbeeld het beleid voor duurzame energie.
Internationale partijen
Rws heeft vanuit zijn rol als beheerder van het netwerk belang bij een goede relatie met de buurlanden en onderhoudt hiertoe contacten met zusterorganisaties in Duitsland, België, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. Rws verkrijgt ook kennis door deelname aan internationale organisaties en uit
het buitenland, waartoe relaties met organisaties in onder andere China en de Verenigde Staten
worden onderhouden.
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Bijlage 1:
Meerjarendoorkijk financiën 2006-2020 hoofdwatersystemen

Hoofdwegennet (HWN)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Beheer en onderhoud HWN

879,5

584,9

738,3

687,5

761,4

713,1

Achterst. B&O HWN

160,3

233,3

110,4

98,1

82,2

21,8

Aanleg HWN

975,1

1.872,9

2.439,6

2.297,7

2.082,8

1.403,1

Verkeersmanagement HWN

63,5

56,6

52,8

53,5

47,7

2.755

3.345

3.136

2.980

2.186

Hoofdwatersystemen (HWS)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Beheer en onderhoud HWS

186,0

150,3

155,1

148,9

170,6

211,3

5,9

23,6

33,1

31,8

23,2

0,0

205,8

286,2

405,1

479,0

522,3

410,1

70,5

69,3

81,0

84,4

84,3

97,5

468,2

529,4

674,3

744,1

800,4

718,9

Hoofdvaarwegen (HVWN)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Beheer en onderhoud HVWN

174,8

223,5

231,8

262,5

265,6

367,4

GVO HWS
Aanleg HWS
Verkeersmanagement HWS

GVO HVWN
Aanleg HVWN
Verkeersmanagement HVWN
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61,9
2.077

89,7

104,2

105,8

119,2

108,8

8,3

113,6

116,0

111,9

117,6

182,8

274,0

73,6

72,9

75,1

81,7

82,4

72,8

451,7

516,6

524,6

581,0

639,6

722,5
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Bijlage 2:
Meerjarendoorkijk nat 2020
Top 70-projecten, periode 2007-2010, hoofdwatersystemen
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Bijlage 3:
Nederland leeft met water/uitvoering wateropgave 21e eeuw (NBW) en de rol van
RWS (BPRW)
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Niveau/thema’s

Veiligheid

Duurzaam beheren

Strategisch
(EC, internationaal en
nationaal)

• Klimaatverandering (stijgende zeespiegel, extremere weersomstandigheden, zoals méér neerslag per
bui en méér/langere droge perioden)
• Nieuwe Europese richtlijnen (zoals
EU-HWR)
• Nationaal beleid (WOW, 5e Nota
RO, VNK, WV 21e eeuw,
Nationaal Waterplan)

• Klimaatverandering (stijgende zeespiegel, extremere weersomstandigheden, zoals méér neerslag per
bui en méér/langere droge perioden)
• Nieuwe Europese richtlijnen (KRW,
VHR, EMS)
• Nationaal beleid (NW4, Natuurbeschermingswet, 5e Nota RO,
Nationaal Waterplan)

Tactisch
(Bestuurskern ministerie
van VenW, andere
ministeries en koepelorganisaties van
beheerders)

• Nationaal Bestuursakkoord Water
(van alle Nederlandse overheden/waterbeheerders) over
gemeenschappelijke aanpak van de
wateropgave in de 21e eeuw
• Waterwet in voorbereiding met
inbegrip van planstelsel voor de
waterbeheerders (planfiguur rijkswateren is het BPRW)
• Besluitvorming over uitvoering
NBW via ‘LBOH-kolom’ (alle
besturen en waterkeringbeheerders
o.l.v. staatssecretaris VenW)

• Nationaal Bestuursakkoord Water
(van alle Nederlandse overheden/
waterbeheerders) over gemeenschappelijke aanpak van de wateropgave in de 21e eeuw
• Waterwet in voorbereiding met
inbegrip van planstelsel waterbeheerders (planfiguur rijkswateren is
het BPRW)
• Besluitvorming over uitvoering
NBW via ‘LBOW-kolom’ (alle
besturen en waterbeheerders o.l.v.
staatssecretaris VenW)

Operationeel
(RWS en andere beheerders)

• Planfiguur rijkswateren (RWS) is
het BPRW (IBN)
• BPRW geeft de door RWS uit te
voeren taken in/op de rijkswateren
in de planperiode weer die voortvloeien uit de ‘LBOH-kolom’. Die
taken hebben betrekking op watermanagement, aanleg, beheer en
onderhoud, ontwikkeling en subsidieverlening
• RWS kan het BPRW (HWBP, RvdR,
Maaswerken) alleen tot stand
brengen door overleg met besturen
en andere waterkeringbeheerders

• Planfiguur rijkswateren (RWS) is
het BPRW (IBN)
• BPRW geeft de door RWS uit te
voeren taken in/op de rijkswateren
in de planperiode weer die voortvloeien uit de ‘LBOW-kolom’. Die
taken hebben betrekking op watermanagement, aanleg, beheer en
onderhoud, ontwikkeling en subsidieverlening
• RWS kan BPRW (WB21/KRW/
Natura 2000) alleen tot stand brengen door overleg met besturen en
andere (internationale) water- en
vaarwegbeheerders
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