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1. Verslag leerkring 1 Schone Sloot   17 maart 2016 

Thema 1: De kracht van zacht toezicht 

 

1.1 Ochtendgroep 

1. Opening en kennismaking  
Initiatiefneemster Anke van Houten, projectleider Bedrijfsvergelijking bij de Unie van Waterschappen, opent de 

eerste leerkring Schone Sloot. Zij nodigt de deelnemers van harte uit om mee te denken en te doen. 

Boerensloten spelen een belangrijke rol in het behalen van de KRW-doelen. Daarom organiseert de Unie van 

Waterschappen in 2016 vier leerkringen over de ‘schone sloot’.  Een goed beheer van de waterkwaliteit en 

daarbij slim toezicht houden en handhaven zijn essentieel. Het thema van vandaag gaat over de inzet van zacht 

(preventief) toezicht, naast regulier toezicht en handhaving.  

 

2. Inleiding ‘De kracht van zacht toezicht’: ervaringen HHNK 
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft ervaring met nieuw toezicht en met de vragen die 

daarbij aan de orde komen. Hoe werk je samen en met wie? Wat is je nieuwe rol als waterschap? Wat is het 

belang van draagvlak creëren? En wat betekent dat voor de vaardigheden van toezichthouders?  

Richard van Diepen, beleidsadviseur handhaving van HHNK, neemt de deelnemers mee in het thema ‘de kracht 

van zacht toezicht: hard waar het moet-zacht waar het kan’. Zijn presentatie geeft inzicht in de aanpak en 

concrete resultaten met het HHNK-project ‘Schoon erf, schone sloot’ en het landelijke project ‘Erfafspoeling’. 

De  complete presentatie van Richard vindt u in bijlage 1 bij dit verslag. 
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3. De kracht van zacht toezicht in de praktijk 
De deelnemers gaan in twee subgroepen zelf de dialoog aan over preventief toezicht. Zij kiezen voor een sector 

waarbij de zachte kant van toezicht meerwaarde kan hebben. Voor deze sector maken ze een stappenplan, 

waarbij ze zich laten inspireren door beschikbare vragen. Het stappenplan presenteren de subgroepen plenair.  

De resultaten van beide subgroepen vindt u hierna.    

 

Groep 1 | keuze sector: akkerbouw 

Probleem: KRW => gewasbeschermingsmiddelen (GBM) 

Verschillende routes GBM in oppervlaktewater 

- taludbespuiting - wassen producten 

- wasplaats - waterdumpers / transport producten 

- stalling machines met GBM - ontsmetten van producten 

- reiniging kisten (aardappelen) - vullocatie veldspuit 

 

Doelen: 

-   Inhoudelijk doel: terugdringen GBM op oppervlaktewater 

- Doel zacht toezicht: draagvlak en bewustwording; voorlichting bij landbouwbijeenkomsten 

 

Externe partijen: 

- NVWA  samenwerking, beleid 

- Uitvoeringsdiensten/RUD’s  beleid 

- LTO  ledenbelang 

- Loon-mechanisatiebedrijf Cumula  ledenbelang 

- Leveranciers GMB’s  handelsbelang, economisch belang (middel op markt houden). 

 

Waterschap: 

- belang is SCHOON WATER 

- rol is betere naleving bevorderen door voorlichting, draagvlak creëren en bewustwording. 

 

Voor- en nadelen zacht toezicht voor akkerbouw: 

Voordelen Nadelen 

- de mensen ‘mee' krijgen - risico op minder actieve houding 

- minder weerstand  - minder ‘druk’ervaring 

- ‘open’ staan om in gesprek te blijven - minder snel resultaten 

- minder ‘last’ van strafrecht - moeilijker om later wel te gaan handhaven 

- verhoogde klantvriendelijkheid - kost meer tijd (relatie opbouwen) 

- minder imago schade  

 

Resultaten zacht toezicht:  

- monster nemen op locatie (voelbaar) 

- resultaat van voorziening op het erf 

- bewustwording door ‘eigen’ investering op bedrijf (eigen zorgplicht). 

 



6 
 

Randvoorwaarden:  

- Belangrijk is om zacht toezicht in de volle breedte van de organisatie te doen (eenheid van beleid!) 

- Bij handhavers intern alle neuzen dezelfde kant op 

- Binnen waterschap alle afdelingen hetzelfde uitdragen, ook bestuurlijk.  

 

Groep 2 | keuze sector: veehouderij 

De groep vindt dat de adviezen feitelijk voor elke sector toepasbaar zijn! 

Belangrijk:  

- Voorlichting bij de loonwerkers voor de boeren. Bijvoorbeeld via info blaadjes, loonwerkers kunnen 

antwoorden geven hoe andere boeren het doen;  

- Zorg ervoor dat de boeren het waterschap weten te vinden: een aanspreekpunt, een loket, laagdrempelig. 

Dat vraagt organisatie en openheid; 

- Doen wij als toezichthouders ook; rondje lopen en folders uitdelen;  

- Administratieve controles; we sturen checklist naar de boeren, die deze invult; komen daar rare dingen uit 

dan bezoeken we de agrariër. We werken o.b.v. prioritering risico’s: kleine akkerbouw bedrijfjes staan bijv. 

onderaan de lijst; die krijgen een checklist.  

- Meten en bemonsteren: daarmee creëer je zichtbaarheid.  

       

 

Plenair: 

- Waterschap Aa en Maas heeft het administratief toezicht afgeschaft! Redenen zijn de hoge kosten, het is veel 

werk, en het levert weinig resultaten op. 

- Er vindt een verschuiving plaats  van controleren naar informeren.  

- Preventief toezicht vangt aan de voorkant zaken af. Je doet het erbij. Eerst uitleggen/informeren wat je als 

waterschap wil, en waarom. Dan toezicht toepassen, zo niet dan handhaving. Er zit dus een logische opbouw in. 

-Zacht toezicht, preventie en voorlichting functioneert, maar heeft wel opvolging nodig (toezicht, handhaving) 

in die gevallen waar het niet effectief blijkt.  

- Effecten van preventie zijn niet altijd en volledig te meten; de reacties zijn wel positief. 

- Hard handhaven als alternatief? Voordeel: dan kunnen we wél tellen en weten we zeker wat het oplevert. 

- Advies is om feedback te geven en af en toe ook pluimen uit te delen. 

- Richard: Kosten van de analyse/monsterneming; 600 tot 800 euro per meting, zou naar 200 moeten kunnen. 

HHNK heeft nu een raamcontract. Je zou hier 30/40 kEuro per jaar voor uit moeten trekken. 
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4. Inventariseren en prioriteren nieuwe onderwerpen  

Voor de volgende drie leerkringen zijn we op zoek naar aansprekende sub-thema’s rond het hoofdthema 

‘Schone sloot’. Enkele deelnemers hebben via de mail al nieuwe onderwerpen aangedragen. Deelnemers vullen 

deze onderwerpen ter plekke aan, en prioriteren deze met stickers: zie overzicht. 

 

Nr. Onderwerpen1 Aantal 

stickers 

Opmerkingen 

1 Emissies naar de sloot: wie en wat?    4  

2 Handhaven en voorlichten: gaat dat samen? 14 Combi met 7 maken 

3 Uitdragen van beleid: communicatie naar buiten   2  

4 Natuurvriendelijke oevers: beleving en bijdragen aan schoon 

water 

  6  

5 Hoe ver gaan we als waterschap: verplichting versus 

maatschappelijke verantwoordelijkheid? 

0  

6 Beleid recreatief medegebruik en waterkwaliteit: waar ligt 

de verantwoordelijkheid?  

7 Zwemtochten Oude IJssel 

7 Factor C en bewustwording (HHNK: met aandacht voor 

functiescheiding  leg het bij communicatie) 

3 Combi met 2 maken 

8 Samenwerking met andere overheden2: gemeenten/RUD’s, 

provincies, NVWA, RWS 

11 NVWA zit op harde kant, 

HHNK op zacht (conflict?) 

 

In de ochtendsessie komen onderwerp 2 in combinatie met 7, en onderwerp 8 er als meest interessant uit. 

Verder merkt men het belang op van het delen met elkaar van succesverhalen. 

 

5. Korte ronde evaluatie 

We maken een rondje ‘langs de velden’ met twee hoofdvragen: 

- Wat heb je geleerd vandaag? 

- Hoe ga je ermee verder? Wat ga je in jouw praktijk (anders) doen? 

Dit levert de volgende spontane reacties op:  

 Interessant; ik neem er wat van mee: opzicht kwaliteit geleverde werken (2x) 

 Voorlichting hapert nogal eens, ook vanuit de Keur 

 Preventie toezicht is belangrijk voordat je actie/maatregelen neemt (toezicht/handhaven) 

 Goede presentatie van Richard 

 Wij doen veel aan preventie, maar we houden het te klein; beter nadenken over je partners en over 

nazorg (initiatieven uit het verleden). Aandachtspunt: hoe krijgen we middelen, we doen het er nu bij 

                                                           
1 De eerste vijf onderwerpen zijn per mail vooraf aangedragen. 
2 Werkwijze Belastingdienst: horizontaal toezicht. 



8 
 

 Gestructureerde aanpak van je doelgroep is belangrijk, samen met je partners 

 GWB is prioritair, zetten we fors op in; bestuur wil juist naar ‘strenger’ in de handhaving 

 Interessante en leuke dingen gehoord 

 Leuk, mijn verwachtingen waren niet hoog; we zijn op de goede weg; bemonstering/ locaties 

belangrijk; ook de inschakeling van strafrecht blijft belangrijk; Keur gedereguleerd: alles mag, tenzij.. 

 Jammer dat er van ons niemand van handhaving aanwezig was; intern de discussie een vervolg geven 

 Leerzaam, goede bijeenkomst (2x) 

 Tijd voor discussie was wat kort 

 Ik ga me verdiepen in factor C; belang van goed communiceren is groot (2x) 

 Belangrijk is de samenwerking, met name met de RUD’s  

 Ga ik mee aan de s lag: Landelijke Handhavingsstrategie (LHS); in te zien via Infomil van RWS 

 Succesverhalen met elkaar delen, als werk en inspiratie vorm; waar ben je trots op; zeg wat werkt, laat 

het zien, draag het uit en deel je kennis 

 Ik ben er voorstander  van om de naam van de afdeling handhaving te veranderen in ‘preventie, 

toezicht en handhaving’.   

Het werken met SUCCESVERHALEN vinden de deelnemers een uitstekende formule.  

 

Interessante hyperlinks: 

1. Landelijke Handhavingsstrategie (LHS): 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/handhaving/landelijke/  

 

2. Alles over de Factor C(ommunicatie):  

http://www.communicatierijk.nl/vakkennis/f/factor-c  

 

3. Rapport PBL ‘waterkwaliteit nu en in de toekomst’, 12 januari 2016:   

http://www.pbl.nl/publicaties/waterkwaliteit-nu-en-in-de-toekomst  

 

 

 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/handhaving/landelijke/
http://www.communicatierijk.nl/vakkennis/f/factor-c
http://www.pbl.nl/publicaties/waterkwaliteit-nu-en-in-de-toekomst
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Verslag leerkring Schone Sloot 

Thema 1: De kracht van zacht toezicht 

1.2 Middaggroep 

1. Opening en kennismaking  
Initiatiefneemster Anke van Houten, projectleider Bedrijfsvergelijking bij de Unie van Waterschappen, opent de 

eerste leerkring Schone Sloot. Zij nodigt de deelnemers van harte uit om mee te denken en te doen. 

Boerensloten spelen een belangrijke rol in het behalen van de KRW-doelen. Daarom organiseert de Unie van 

Waterschappen in 2016 vier leerkringen over de ‘schone sloot’.  Een goed beheer van de waterkwaliteit en 

daarbij slim toezicht houden en handhaven zijn essentieel. Het thema van vandaag gaat over de inzet van zacht 

(preventief) toezicht, naast regulier toezicht en handhaving.  

 

 

2. Inleiding ‘De kracht van zacht toezicht’: ervaringen HHNK 
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft ervaring met nieuw toezicht en met de vragen die 

daarbij aan de orde komen. Hoe werk je samen en met wie? Wat is je nieuwe rol als waterschap? Wat is het 

belang van draagvlak creëren? En wat betekent dat voor de vaardigheden van toezichthouders?  

Richard van Diepen, beleidsadviseur handhaving van HHNK, neemt de deelnemers mee in het thema ‘de kracht 

van zacht toezicht: hard waar het moet-zacht waar het kan’. Zijn presentatie geeft inzicht in de aanpak en 

concrete resultaten met het HHNK-project ‘Schoon erf, schone sloot’ en het landelijke project ‘Erfafspoeling’. 

De complete presentatie van Richard vindt u in bijlage 1 bij dit verslag. 

 

Plenaire vragen en dialoog:  

 Wat ga je doen als blijkt dat je maatregelen niet effectief blijken te zijn?  

 Hoe is de selectie van de eerste 10 bollenteeltbedrijven tot stand gekomen? Natte vingerwerk, 

gekozen voor grote bedrijven en in diverse gebieden, niet alleen de voorlopers. HHNK heeft er 15 

benaderd, 5 haakten al direct af. De 10 bedrijven hebben elkaar onderling gebonden.  

 Bollenspoelwater? Daar heeft de projectgroep niet voor gekozen, want daar is al veel onderzoek naar 

gedaan. Dat weten we al 20 jaar, en lozen is al 20 jaar verboden.  

 Heb je dit project als onderdeel van toezicht gecommuniceerd? Ja, maar wel als apart project. 

Onderzoek en kennis levert handelingsperspectieven op, maar de ondernemer kiest zelf voor het 

uitvoeren van bepaalde maatregelen. Innovatie kracht van de ondernemer is aanboren; geldt ook voor 

zelf aan de slag gaan.  

 Iets nieuws is nu coating van bollen. Dan hoef je aan de bron niet meer te ontsmetten. Telers gaan dus 

zoveel mogelijk aan de voorkant werken.  

 

3. De kracht van zacht toezicht in de praktijk 
 

De deelnemers gaan in twee subgroepen zelf de dialoog aan over preventief toezicht. Zij kiezen voor een sector 

waarbij de zachte kant van toezicht meerwaarde kan hebben. Voor deze sector maken ze een stappenplan, 

waarbij ze zich laten inspireren door beschikbare vragen. Het stappenplan presenteren de subgroepen plenair.  

De resultaten van beide subgroepen vindt u hierna.    
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Groep 1 | keuze sector: kunstgras op sportvelden 

Probleem: kunstgrasvelden met afspoeling van plasticdeeltjes (microplastics) en kopersulfaat. Velden worden 

afgestrooid met zand en kunststof granulaat, dat via sportkleding in wasmachines komt. Vraag is wat 

waterschappen hiermee moeten?  

a. Doel van zacht toezicht: is bewustwording zoeken. Bewustwording ook door onderzoek, indien er een 

probleem is. Er zijn wel gegevens, maar nog geen norm. Het is in zekere zin afval en dat mag je niet 

lozen. Vraag is ook hoe dit probleem te voorkomen? 

b. Betrekken externe partijen: de deelnemers willen dit bespreken en agenderen met gemeenten, VNG, 

sportfederatie en sportverenigingen, producent kunstgrasvelden. Via de zachte aanpak. Vraag is of  je 

iedereen aan tafel krijgt. TU-Delft als onafhankelijke partij heeft er wellicht onderzoek naar gedaan?  

c. Belang van deze partijen: diverse belangen. Fabrikant heeft financieel belang, en willen graag 

MVO/duurzaam imago. Sportverenigingen willen goede sportvelden zonder schade voor milieu en 

gezondheid. En de waterschappen zelf willen schoon water via bronaanpak. 

d. Rol van het waterschap: in eerste instantie als trekker en initiator (schoon water). We zijn er vroeg bij 

en zijn probleemhouder. Andere partijen kunnen in een later stadium het stokje overnemen.  

e. Voor- en nadelen zacht toezicht:voornamelijk voordelen; hard toezicht is nog niet mogelijk (geen 

normen). Voordelen zijn geen plotselinge sluiting sportvelden, geen bedreiging voor partijen 

(=onderzoek). 

f. Resultaten monitoren: ja, maar hoe? Eerste een aanpak bepalen en grootte van het probleem bepalen: 

is er een probleem? Werken aan reductie door meten/monitoren.   

g. Randvoorwaarden voor zacht toezicht: draagvlak en gezamenlijke doelen (=duurzame sportvelden). 

Kennis, kunde en competenties aan tafel. Een onafhankelijke partij voor het proces. Bestuurlijk 

draagvlak is belangrijk om überhaupt te kunnen beginnen. Respect voor elkaars belangen. Goede 

afspraken en verwachtingen. Goede communicatie erop: voorkomen mediahype over ongezonde 

sportvelden.  

h. Wat belemmert het verkrijgen van randvoorwaarden: geld. Verschillende belangen. Angst voor de 

uitkomst en de media: geen wettelijke plicht (doofpot?). Angst erkennen en goed afwegen.  

i. Welke vaardigheden belangrijk voor zacht toezicht: communicatie, luisteren, innovators/ vernieuwers, 

mogelijkheden zien.  

j. Wat zijn actiepunten: – 

k. Vertrouwen in zacht toezicht: ja! 

Groep 2 | keuze sector: veeteelt/veehouderij 

Probleem: de perssappen (perculaat). 

Met meten = weten een spiegel voorhouden. 

a. Doel van zacht toezicht: afname afspoeling voedingstoffen van het erf naar de sloten.  

Doel waterschap: minder voedingsstoffen in oppervlaktewater.  

Doelen veehouder:  1. minder verlies voedingsstoffen 

2. betere kwaliteit drinkwater vee 

3. minder snel dichtgroeien van watergangen 

4. imago verbetering 

5. risico op betalen VE’s (financiële aspecten). 

b. Betrekken externe partijen:  

- veehouders 

- brancheorganisaties zoals LTO, KKN  

- Loonbedrijf 

- Toeleveranciers 
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- Gemeente 

- Waterschap  

    

c. Belang van deze partijen:  

- LTO: kennisontwikkeling en kennisdeling, imago, borgen economisch belang sector 

- Loonbedrijf: gezonde sector, onderscheiden op de markt, economisch belang, kennis 

- gemeente: bodem (grondwater), imago (recreatie toename) 

- Groen-blauwe diensten: subsidie mogelijkheden. 

d. Rol van het waterschap: faciliteren, monitoren, financieren (ook in menskracht). Externe partij trekt de 

kar.  

e. Voor- en nadelen zacht toezicht: voordelen zijn bewustwording, verbetering imago waterschap binnen 

sector (samenwerking). Nadelen: ruimte tot overtredingen (ruimer ‘grijs’ gebied).  

f. Resultaten monitoren: ja, financieren. Monitoren 1 dag na kuilen op het erf. Monitoringsplan. 

g. Randvoorwaarden voor zacht toezicht: criteria/afspraken moeten duidelijk zijn. Kaders stellen! 

Afbakenen van een grens.  

h. Wat belemmert het verkrijgen van randvoorwaarden: gebrek aan vertrouwen (onderling tussen 

veehouders wantrouwen); ontbreken van duidelijke afspraken; ontbreken van communicatie 

(transparant zijn). 

i. Welke vaardigheden belangrijk voor zacht toezicht: gaan communiceren. 

j. Wat zijn actiepunten: opleiding  communicatietraining. 

k. Vertrouwen in zacht toezicht: ja. 

 

 

4. Inventariseren en prioriteren nieuwe onderwerpen  

Voor de volgende drie leerkringen zijn we op zoek naar aansprekende sub-thema’s rond het hoofdthema 

‘Schone sloot’. Enkele deelnemers hebben via de mail al nieuwe onderwerpen aangedragen. Deelnemers vullen 

deze onderwerpen ter plekke aan, en prioriteren deze met stickers: zie overzicht. 
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Nr. Onderwerpen3 Aantal 

stickers 

Opmerkingen 

1 Emissies naar de sloot: wie en wat?    0  

2 Handhaven en voorlichten: gaat dat samen? 7  

3 Uitdragen van beleid: communicatie naar buiten   0  

4 Natuurvriendelijke oevers: beleving en bijdragen aan schoon 

water 

  13  

5 Hoe ver gaan we als waterschap: verplichting versus 

maatschappelijke verantwoordelijkheid? 

14  

6 Hoe laat je niet-georganiseerde sectoren meedenken, bv. in 

waterbeheerplannen  kleine initiatieven leiden tot 

gedragsverandering  schonere sloten 

6  

7 Beheer en onderhoud in relatie tot ‘Schone sloot’ 14 Aa en Maas heeft wellicht 

een succesverhaal  

 

In de middagsessie komen de onderwerpen 4, 5 en 7 als meest interessant naar voren.  

 

5. Korte ronde evaluatie 

We maken een rondje ‘langs de velden’ met twee hoofdvragen: 

- Wat heb je geleerd vandaag? 

- Hoe ga je ermee verder? Wat ga je in jouw praktijk (anders) doen? 

Dit levert de volgende spontane reacties op:  

 Belang tijdens het project om het initiatief over te dragen; rolwisseling eigenaarschap: van het 

waterschap naar de agrariër, bollenteler, etc. 

 Belang van een objectieve, onafhankelijke partij voor het proces 

 Prettig om gevoel te krijgen voor het hele proces 

 Als toezichthouder maak ik voortdurend afwegingen; wij zijn de zachte kant van de handhaving 

 Preventie is belangrijk! 

 Kleinschalige vorm werkt het beste; persoonlijke aanpak 

 Rayonbeheerder probeert de boer te helpen; we denken mee 

 Belang van goede communicatie; niet alleen aangeven wat niet mag, maar ook wat wel kan 

 Gebiedsgerichte monitoring glastuinbouw; nuttig 

 Ik ben nog zoekende of zachte handhaving wel past i.v.m. de verschillende rollen 

 Zacht waar kan, hard waar het moet 

 Ik vond het gezellig, verschillende mensen en opvattingen. We nemen vaak zelf het initiatief, maar 

probeer het tijdig over te dragen 

                                                           
3 De eerste vijf onderwerpen zijn per mail vooraf aangedragen. 
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 Mijn conclusie is dat zachte handhaving mogelijk kan; heb ik vergunning verlening bij nodig; ik heb nu 

een richting, ik moet er meer aan gaan doen, gaat niet vanzelf 

 In ons waterschap doen we al veel aan zachte handhaving, maar we noemen het niet zo 

 Bewust of onbewust zitten we op de zachte kant, moeten we blijven doen; als je het groot wilt 

oppakken moet je het wel goed en projectmatig doen 

 Ik snap beter waarom zaken lopen zoals ze lopen 

 Heel veel doen we nu al 

 Leuk dat ook onderhoud en beheerders vandaag betrokken waren; integraliteit van de deelnemers 

vind ik een grote meerwaarde. 

 

Interessante hyperlinks: 

1. Landelijke Handhavingsstrategie (LHS): 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/handhaving/landelijke/  

 

2. Alles over de Factor C(ommunicatie):  

 http://www.communicatierijk.nl/vakkennis/f/factor-c  

 

3. Rapport PBL ‘waterkwaliteit nu en in de toekomst’, 12 januari 2016:   

 http://www.pbl.nl/publicaties/waterkwaliteit-nu-en-in-de-toekomst  
 

 

 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/handhaving/landelijke/
http://www.communicatierijk.nl/vakkennis/f/factor-c
http://www.pbl.nl/publicaties/waterkwaliteit-nu-en-in-de-toekomst
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1.2.1 Presentatie Slimme inzet naast Toezicht en Handhaven - Richard van Diepen, 
HHNK, beleidsadviseur Handhaving 
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2. Verslag leerkring 2 Schone Sloot  19 mei 2016 

Thema 2: Communicatie  
kern van effectief toezicht houden en handhaven 

 

 

1. Aanvang programma 

De uitkomsten van de Bedrijfsvergelijking voor Waterkwaliteit in 2015 waren voor de Unie van Waterschappen 

aanleiding om een leerkring Schone Sloot te starten. Doel is kennis maken met ‘best practices’ uit de sector, en 

daarmee zelf aan de slag gaan: tijdens de leerkring, én in de dagelijkse praktijk van toezicht en handhaving.  

 

De eerste leerkring ging over de ‘Kracht van zacht’ (preventie). ‘Best practice’ was het project ‘Schoon erf, 

schone sloot’ van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Vandaag gaat het over de meerwaarde die 

‘Factor C’ kan hebben bij het toezicht houden en handhaven. Dat gaan we vandaag verkennen.  

 

Anke van Houten, projectleider Bedrijfsvergelijking bij de Unie van Waterschappen, opent met deze woorden 

de tweede leerkring Schone Sloot. Zij nodigt de deelnemers van harte uit actief mee te denken en te doen. In 

het behalen van de KRW-doelen spelen boerensloten een belangrijke rol. Daar doen we het dus voor! 

 

2. Met K3 op het podium 

Ernee ten Anscher, senior communicatieadviseur HHNK, leidt ons door de rol van ‘Factor C’ (= Communicatie) 

in het project ‘Schoon erf, schone sloot’. Zij heeft collega Jack Voeten meegenomen om inhoudelijke aspecten 

toe te lichten. Zij werkt aan de hand van een zogenaamde Ted-Talk. Voor haar dia’s verwijzen we naar bijlage 1. 

 

Enkele ‘highlights’ uit de Ted-Talk van Ernee: 

 Factor C staat voor en richt zich op 3 aspecten: krachtenveld (K1), kernboodschap (K2) en kalender 

(K3). Maar het begint met K0: stip op de horizon. Factor C vervangt het communicatieplan! 

 Factor C gebruik je bij projecten die impact hebben op de omgeving (andere partijen). Bij HHNK is de 

Factor C toegepast bij de mestproblematiek om partijen in beweging te krijgen. HHNK heeft daarbij de 

‘botte bijl’ gebruikt: de zelfscan in dit project.  
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 HHNK heeft factor C ook in hele organisatie ingezet om de organisatie als totaal omgevingsgerichter te 

maken. Binnen HHNK hebben ca. 500 mensen de opleiding Factor C gevolgd. 

 Gezamenlijke stip (K0) is belangrijk om mee te beginnen, als partijen samenkomen. ‘De stip’ kan een 

maatschappelijk belang zijn, bijvoorbeeld schoner water. 

 De krachtenveldanalyse (K1). De primaire partijen die HHNK uitgenodigd heeft bij het mestproject: 

- drie gemeenten: één gemeente was daadwerkelijk aanwezig 

- bollenboeren: met hen heeft HHNK een gemeenschappelijke aanpak gemaakt 

- ook milieupolitie en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) zijn betrokken. RUD lastig samenwerken. 

 Vervolgens is een belangenanalyse gemaakt. Dat is een effectief middel om het krachtenveld in beeld 

te brengen. Kern van de aanpak: jezelf vooraf inleven in degene waarbij je op bezoek gaat.  

 De kernboodschap (K2) opstellen: het is van belang dat dit gezamenlijk gebeurt. Resultaat: 

betrokkenen voelen zich daardoor mede-eigenaar. 

 De kalender (K3) is bedoeld om de kernboodschap naar acties te vertalen. Wat gaan alle partijen 

doen? Dat met elkaar in een lijstje zetten, is super praktisch en maakt partijen ook mede-eigenaar. 

Liefst gebruik je daarvoor een instrument van de andere partij, dat geeft draagvlak. 

 Meetbare effecten bij HHNK na afloop van het project mesthopen:  

- ‘Het nieuwe HHNK’ wordt door betrokkenen in de mond genomen 

-  Factor C helpt omdat na het verschijnen van de zelfscan het landbouwplastic uitverkocht was. 

      

     

Deelnemers van de leerkring luisteren geïnteresseerd naar de Ted-Talk van Ernee over de Factor C 

Achtergrond informatie 

- Bijlage 1: presentatie Ernee ten Anscher 

- Bijlage 2: verslag brainstorm gezamenlijke aanpak mest- en composthopen,  4 juni 2015 
- https://www.hhnk.nl/portaal/zelfscans-en-controle-opslag-van-mest-en-composteren_42429/ 

https://www.hhnk.nl/portaal/zelfscans-en-controle-opslag-van-mest-en-composteren_42429/
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- https://www.hhnk.nl/portaal/nieuws_42119/item/najaarstoezichtacties-voor-schoon-en-gezond-

water_4777.html 

- http://www.publiec.nl/ (trainingen Factor C).  

 

3. Reacties en vragen deelnemers op K3 
Er zijn veel vragen aan Ernee en Jack over uiteenlopende aspecten: 

1) K3 = preventief. Aa en Maas noemt de drie K’s ‘preventief werken’ en heeft net een pilot gehad. Die is 

positief ontvangen. Het lijkt op omgevingsmanagement. De K3-methode geeft je houvast en inzicht 

met wie je te maken hebt. Als je met elkaar om tafel gaat sluit je een sociaal contract met elkaar.  

2) Toezicht houden. HHNK gaat wel na of er sprake is van calculerend gedrag. Dan gaat men sneller over 

tot proces verbaal. Als het echt fout is, maakt HHNK een proces verbaal op. Milieupolitie is ook  bij 

project betrokken. Hogere doel was met elkaar in discussie te gaan om boetes te voorkomen.  

3) Stip op horizon (K0). Deze is belangrijk: hebben de partijen een gezamenlijke ambitie en belang?  

4) Krachtenveld (K1). Voor HHNK bleek samenwerken met de RUD het moeilijkst. Als je alleen naar de 

wet kijkt, leef je je minder in andermans belangen in. Samenwerking met RUD is voor waterschappen 

wél sterk, gezien de verantwoordelijkheid van de RUD voor bodemkwaliteit.  

5) Draagvlak intern. Ook belangrijk om het interne krachtenveld in beeld te hebben en te communiceren! 

‘Schoon erf, schone sloot’ was een best practice intern: heeft gezorgd voor intern draagvlak factor C.  

6) Nieuwe competenties. Werken met nieuwe vaardigheden en competenties is wel zwaar: presentaties 

houden voor LTO bv. Je leert elkaar en ieders belangen wel kennen, ook die van LTO. Jack handhaaft 

nu in z’n eentje, samen iemand van de RUD. Zonder factor C zou dat met 10 collega’s zijn geweest. 

7) Kalender (K3). Deze bevat acties en heeft goed gewerkt. HHNK wordt nu ook uitgenodigd voor 

studieclubs van LTO om het verhaal te vertellen.  

8) Aanleiding. Doel van HHNK is gedragsverandering, en het bereiken van spin-off en (water)bewustzijn. 

Bij HHNK was naleefgedrag niet goed. Voelt voor toezichthouders en handhavers als: ik kan wel blijven 

schrijven. Toen met factor C begonnen. Vervolgens 826 bedrijven aangeschreven met brief, gevolgd 

door surveillance. Uiteindelijk bleven 44 overtreders over. 

9) Zorgplicht. HHNK heeft de betrokkenen de kans geven om zichzelf te verbeteren en om hun eigen 

zorgplicht (uit Activiteitenbesluit) in te vullen. De zorgplicht van HHNK is ingevuld met het ontwikkelen 

van een zelfscan. Agrariërs vonden het ook vervelend dat er meerdere toezichthouders na elkaar 

komen. HHNK werkt daarom nu samen met een RUD. 

10) Effecten. Kun je keiharde resultaten laten zien om bestuurders en management te overtuigen?  

De resultaten zijn divers:  

- Naleefgedrag bleek 95% te zijn: positief resultaat.  

- Ervaring HHNK dat factor C in begin meer tijd kost. Uiteindelijk spaart het tijd: minder handhavers.  

- Het staat nu op de agenda RUD: presentatie over ‘Schoon erf, Schone sloot’ voor 17 gemeenten.  

- In eerste instantie als pilot opgepakt, met slechts drie gemeenten. Nu willen gemeenten opschalen.  

- De zelfscan is een hulpmiddel voor iedereen, ook andere waterschappers. 

 

4. Centrale case  
De deelnemers passen in subgroepen Factor C toe op een centrale case: het (juiste) gebruik van glyfosaat. 

In deze case gaan zij zelf aan het werk met de principes van de 3K’s  (exclusief K3). De groepjes koppelen 

de bevindingen terug in een korte ‘pitch’. 

 

https://www.hhnk.nl/portaal/nieuws_42119/item/najaarstoezichtacties-voor-schoon-en-gezond-water_4777.html
https://www.hhnk.nl/portaal/nieuws_42119/item/najaarstoezichtacties-voor-schoon-en-gezond-water_4777.html
http://www.publiec.nl/
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Voorbeeld case uitgewerkt 

Van één van de drie groepjes (ochtend en middagsessie) presenteren we ter inspiratie de uitwerking.  

Stap 1 Stip op de horizon (K0) 

Situatie nu:   oppervlaktewater voldoet niet aan KRW  

Situatie straks:  geen gebruik glyfosaat in oppervlaktewater en grondwater 

 

Mijlpalen  acties om te komen bij de stip op horizon  

onjuiste toepassing glyfosaat inkoop via internet reguleren 

sector en gebruikers kennis over juiste gebruik grijze circuit uitbannen 

alternatieven voor gebruik glyfosaat inleverpunt voor reststoffen 

verkoop verbieden effect aangeven glyfosaat op ow / gezondheid 

onjuist gebruik met 100% omlaag Monitoren glyfosaat in sloten 
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Stap 2 Krachtenveld (K1) 

K1 begint met een inventarisatie van actoren. Vervolgens plaatsen deelnemers de actoren in de cirkels 

meepraten, meedenken, meedoen, meewerken en meebepalen. Deelnemers bespreken waar de actoren 

op dit moment staan? En waar ze willen dat partijen staan: welke beweging moeten partijen maken (zie de 

pijlen in de tweede foto)?  

       

Inventarisatie van actoren (stap 2a)    De beweging die partijen moeten maken (stap 2b)

    

Stap 3 Belangenanalyse (onderdeel K1) 

Verplaatsen in de belangen en standpunten van een andere actor (agrariërs , producenten, politiek) is 

belangrijk voordat je actoren aan tafel uitnodigt. Dat doen de deelnemers van deze groep m.b.v. een  

belangenanalyse, specifiek voor agrariërs. Je kiest de partijen die de grootste beweging moeten maken, 

dat zijn de belangrijkste actoren voor je project. Vervolgvraag is welke middelen je gaat inzetten om doel 

te bereiken. 

 

AGRARIERS  

Standpunt weg met het onkruid op mijn land 

Belang lage kosten, makkelijker, bedrijfszeker 

Probleem waterschap (toezicht), imago schade 

Opties ander middel (azijn), andere methode (branden) 

verhogen van norm KRW 

nieuwe spuittechnieken (0% drift) 
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Een deelnemer licht de belangenanalyse voor agrariërs toe

 

Stap 4 Kernboodschap (K2) 

Het groepje formuleert een kernboodschap vanuit het perspectief van de agrariër volgens ‘kijk-want-dus’. 

 

KIJK: onjuist gebruik glyfosaat leidt tot imagoschade en mogelijk op termijn op een verbod van het middel, 

strenger toezicht en misschien ook boetes. 

WANT:  glyfosaat wordt onjuist toegepast, veroorzaakt milieuschade en mogelijk gezondheidsproblemen voor 

dieren en kinderen. 

DUS: juist gebruik van glyfosaat of nadenken over alternatieven. Wat gaan we als agrariër niet doen: glyfosaat 

op taluds, verhardingen, straatputten en kolken. Wat gaat u wél doen: laat je voorlichten, gebruik drift 

reducerende doppen. 

 

5. Evaluatie 

Wat is de gebruikswaarde of relevantie van factor C? Wat neem je als deelnemer mee naar huis? 

o We communiceren altijd vanuit de bril van het waterschap. Maar snapt de ontvanger het ook? Leerpunt: 

schrijf vanuit de perceptie van de ontvanger; probeer in de huid te kruipen van de ander. 

Communicatie 

middelen 

positieve berichten 

meer kennis 

nadelen toelichten, voordelen toelichten 

bijeenkomst met verschillende belanghebbenden 

lobby naar de Tweede Kamer 
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o Het samen aan tafel dingen doen is belangrijk, het proces! Als je het in je eentje doet heb je altijd maar 

één belang. Als je het samen doet heb je een veel rijker beeld: gezamenlijke kernboodschap!! Belangrijk is 

wel dat je open staat voor de ander en luistert. Het grotere geheel blijven zien. 

o K3 is een nuttig instrument, m.n. met nieuw te starten projecten. Factor C heeft al effect bij de start. 

Verkennen van krachtenveld en kernboodschap: als je dat samen doet heb je meteen draagvlak.  

o Je bent in overleg met elkaar, dus je impact wordt groter door mede-eigenaarschap. 

o Hunze en Aa’s werkt met handhavingsuitvoeringsprogramma. Daarmee hoopt men op resultaat. Zoveel 

bedrijven en zoveel controles per jaar. Stof tot nadenken over hoe men deze aanpak beter kan doen. 

Factor C meenemen bij het opstellen van het nieuwe programma voor volgend jaar. 

o De kracht van zacht en preventie heeft misschien wel meer effect dan strak handhaven. Appelleert aan 

eigen verantwoordelijkheid en mede-eigenaarschap. 

o Politiek wordt steeds sneller in nemen van beslissingen, dus een verbod is denkbaar. 

o De kunst is de juiste spelers aan tafel te krijgen en het proces zodanig in te richten dat er draagvlak voor 

een gezamenlijke ambitie en een kernboodschap ontstaat.  

o Kernboodschap is los van je doelgroep, wat je naar buiten wilt brengen. 

o Het is nog onduidelijk wie sturing doet: communicatie medewerker of inhoudelijk projectleider. Bij HHNK 

kan begeleiding door beiden gebeuren. 

o Wat moet er veranderen: monitoring, handreiking maken, rol van afdeling Communicatie (ze zien niet wat 

er moet gebeuren). Interne beeldvorming over handhavers.  

o Suggestie om Ted-Talk ook voor communicatiemensen van waterschappen te houden.  

o Actiepunt volgende leerkring: programma onderdeel is hoe kunnen we nieuwe gedachtengoed verder 

brengen, onderwerp van discussie. 

 

6. Toekomstige leerkringen 

Er staan voor 2016 nog twee leerkringen op het programma (‘save the date’): 

- Dinsdag 28 juni 2016, thema Samenwerken 

- Donderdag 22 september, thema Participatie 

 

Caroline van de Veerdonk, ORG-ID 

mobiel 06-53410156 

veerdonk@org-id.org  

 

 

 

 

mailto:veerdonk@org-id.org
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2.1 Presentatie Slimme inzet naast Toezicht en Handhaven  
Ernee ten Anscher, HHNK, senior communicatie adviseur  
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3. Verslag leerkring 3 Schone Sloot  28 juni 2016  

Thema 3: ’SAMENWERKEN, DE NIEUWE TOEKOMST’ 

 

 

 

Aanwezig; Steven van Zimmeren HHSK, Jaap-Willem Kooistra, omgevingsdienst Midden-Holland, Hans 

Gerritsen en Kenny Aalbers, Waterschap Rijn en IJssel, Arnoud Westerduin, Hoogheemraadschap 

Rijnland, Nico van Lammeren, HHNK, Ronald Smallenburg, Vallei en Eem, Henriette Graveland, Aa en 

Maas. Caroline van de Veerdonk (ORG-ID en facilitatie) en Jack Jansen (ORG-ID en verslag) 

Afwezig met kennisgeving: Anke van Houten,  Riquette van de Pol en Ilona Hogeveen 

Doelgroep: Toezichthouders en handhavers waterkwaliteit en hun managers, coördinatoren 

Waterschapsspiegel en andere geïnteresseerden  

Programma 

9.00 tot 9.30 uur Inloop met koffie en thee, informeel netwerken 

9.30 tot 9.45 uur Start van het programma 

Welkom door Caroline van de Veerdonk, korte toelichting op het doel van de derde leerkring, 

samenhang met de vorige leerkringen en doorkijk naar de laatste in september. Toelichting op het 

programma van deze ochtend. Afmelding Anke van Houten en Ilona Hogeveen i.v.m. ziekte en Riquette 

i.v.m. teamverplichtingen. 

9.45 tot 10.00 uur Opwarm oefening; casus om van een probleem een kans te maken. In tweetallen 

doen we een denkoefening. ‘Omdenken’ als zich er problemen voordoen. Uitdaging: denk in termen van 

kansen en mogelijkheden i.p.v. beperkingen (dus geen, ja maar, maar; ja, én!). 

10.00 tot 10.30 uur Samen controleren 
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Duo presentatie van Jaap-Willem en Steven aan de hand van een praktijkverhaal met de voordelen, 

kansen en effecten van samenwerken met een omgevingsdienst. Wat zijn mogelijke versnellers, en wat 

zijn belemmeringen? Waarop / waardoor kan spanning ontstaan? 

Opbouw van de inleiding van Jaap-Willem en Steven 

 Wat houdt vernieuwd toezicht in? 

 Overlapping van bevoegdheden? 

 Onze ervaringen tips a.d.h.v. enkel praktijkervaringen 

 Knelpunten? 

 Vragen en uitwisseling 

Samenwerking is begonnen n.a.l.v. de motie Aptroot; opdracht daarbij was de toezichtslast met 25% te 

reduceren. Kiezen voor één inspecteur; minder, beter en duidelijker. Omgevingsdienst Midden- Holland 

is partner voor HHSK; zie sheet 4. 

Waterschap; zie sheet 5. Veel aspecten zijn inhoudelijk hetzelfde als voor de Omgevingsdienst; zie de 

overlap (groen/blauw). Geur en licht, erfafspoeling en gewasbescherming; geen overlap; zie sheet 6. 

Relatie met NVWA; signalering dier en welzijn, registratie en voedselveiligheid.  

Vanuit NVWA werd in 2010 pilot gestart (Limburg en Gouda) binnen de sector veeteelt. Op het vlak van 

veeteelt ontstond zo een hechte samenwerking. De NVWA heeft echter de stekker er uit getrokken. De 

reden daartoe is niet echt bekend. De omgevingsdienst doet nog wel signaaltoezicht voor de NVWA. 

NVWA is kennelijk (te?) groot geworden; persoonlijke contacten en entree vallen weg. NVWA is  sterk in 

thema gericht toezicht. Vanuit Lansingerland is samen met de DCMR een samenwerking gestart in de 

glastuinbouw. ODMH, HHSK en NVWA trekken samen op. Belangrijk zijn de uniforme checklisten (en de 

uitwisseling daarvan, gedocumenteerd met goede/ relevante foto’s). Deze checklisten vind je in de 

bijlagen bij dit verslag. 

Steven en Jaap-Willem zorgen dat zoveel mogelijk voorbeeldmateriaal gedeeld kan worden (zie de 

bijlagen bij dit verslag) 

Er zijn tot op heden tussen de organisatie (nog?) geen mandaten onderling uitgewisseld; dat is een 

bewuste keuze. Dit aspect wordt nog niet voldoende gedragen door de personen die ‘er op zitten’ (m.n. 

t.a.v. het aspect kennisniveau).  

Planning en indeling; zie sheet 8. HHSK maakt de planning, die is leidend. 

Specifieke aspecten: Registratie emissie (registratie Uitvoeringsorganisatie) dier en welzijn en 

gewasbeschermingsmiddelen.  

Praktijkvoorbeelden: 

a. Waterbehandeling (bijv. omgekeerde osmose, sheet 11) 

b. Leidingen (PVC spaghetti) (stroom richting, sheet 12) 

c. UO registratie (sheet 13; taakverdeling) 

d. Mestsilo (geklapte silo; deze was niet gekeurd, PV opgemaakt) Voorbeeld van een ondernemer 

waar al vaker ‘iets mee’ was. Gaat vaak over de economisch zwakke bedrijven die op het punt 

staan om failliet te gaan/ om te vallen; dwangsom is dan vaak het laatste zetje.  
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Tip; let niet op de onmogelijkheden, maar op de mogelijkheden (informeer elkaar actief, durf te vragen). 

Samenwerking leidt tot een volledige(r) controle voor de ondernemer.  

Ervaringen, werkt het? (sheet 15)  

 Ja, we werken samen met meer respect en begrip voor elkaars werk.  

 Vloeiende overgang van bevoegdheden,  

 Onderlinge kennisoverdracht,  

 Positieve reacties ondernemers,  

 Minder afschuiven naar elkaars milieucompartiment,  

 Verbreding van de eigen kennis.   

Tips en voorwaarden (sheet 16) 

 Kennisniveau moet voldoende zijn,  

 Meelopen met elkaar,  

 Afspraken vooraf maken (en nakomen), 

 Informeren en elkaar betrekken,  

 Bouw vertrouwen op,  

 Betrokkenheid op uitvoerend niveau,  

 Rome is niet in één dag gebouwd.  

Knelpunten 

 Kennis: niet altijd voldoende/ breed belegd 

 Vertrouwen (moet groeien en behouden worden) 

 Ondersteuning van organisatie 

 Planning afstemmen (logistiek) 

Opgesomd/ samengevat 

 Prettige werkwijze door de samenwerking 

 Verbreding en verdieping van het werk (voor beiden) 

 Met elkaar werken (‘verbreding’ van bevoegdheden) 

 Vermindering toezichtslast 

 Onderken de knelpunten en communiceer open over en werk daar actief aan  

Rondje verhelderingsvragen. 

Zijn de checklisten uitwisselbaar?  

 Ja, het zijn word documenten; voorbeelden worden nagestuurd 
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Tips en tricks om (ook) samenwerking aan te gaan met de Omgevingsdienst?  

 De NVWA was destijds initiërend; belangrijk is dat je het ambtelijk en bestuurlijk moet willen, 

primair bottom up starten; contacten op de werkvloer zijn daarbij erg belangrijk. Werk met 

gesloten beurzen. ODMH en HHSK zijn bottom up begonnen (wel met mandaat). Als je als 

werkvloer plezier aan de samenwerking ontleent, dan werkt het.  

 Als er calamiteiten zijn (geweest), geeft dat ook een boost aan de samenwerking. Budgetten zijn 

vaak beperkend; voor de meeste waterschappen geldt de budget beperking vaak minder dan 

voor Omgevingsdiensten; deze moeten immers door de aangesloten gemeenten worden 

betaald. Waterschappen trekken vaak de verantwoordelijkheid naar zich toe; de 

beschikbaarheid van voldoende budget is daarbij niet op voorhand beperkend.  

 De samenwerking tussen een waterschap en een omgevingsdienst geeft voor de ondernemer 

(ook) meer integrale kwaliteit, meer uniformiteit. Samen weet je meer, signaleer je meer. Hard 

op meedenken, maar wel ieder van uit de eigen rollen, taken en verantwoordelijkheid.  

 

11.15 tot 11.30 uur PAUZE 

10.45 tot 11.45 uur Hoe pak jij de samenwerking vanaf morgen aan? 

De deelnemers zijn gestart om eerst de betrokken partijen en hun belangen(en) in beeld te brengen: 

soort stakeholderanalyse (NVWA v.w.b. bestrijdingsmiddelen en ketenbeheer) 

  

1. Het waterschap (oppervlaktewater, bedrijven en agrarisch/ w.o. afspoeling)  

2. Omgevingsdienst en Gemeenten (de bodem en diverse ruimtelijke voorzieningen)  
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3. LTO / vakgroepen (communicatie, imago, behoud WGB)  

4. en tenslotte Ondernemers (geld, tijd en duidelijkheid). 

Vervolgens hebben de deelnemers een globaal stappenplan/ PvA gemaakt, waarbij de (gekozen) 

partijen NVWA, Waterschap en Omgevingsdienst betrokken waren: 

1. Meelopen en bij elkaar in de keuken kijken 

2. De juiste personen aan tafel krijgen 

3. In beeld brengen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Denk daarbij in mogelijkheden en niet 

in beperkende kaders. 

4. Gezamenlijke speerpunten/ belangen afstemmen 

5. Vorm geven aan allerlei praktische aspecten, zoals checklist, , bedrijfsbestanden afstemmen, 

communicatie vormgeven 

6. Scholing vorm geven en (praktijk) ervaringskennis delen (bijeenkomsten) 

7. Actie!! 

 

12.15 tot 12.30 uur Thema leerkring 4; participatie; betrekken van burgers/ bewoners bij allerlei 

(gebieds-)processen.  

Hoe houden we de energie en kennis uit de 4 leerkringen vast? Wat zijn jullie wensen en ideeën daarbij? 

Resultaten van de brainstorm in steekwoorden: 

1. het zou jammer zijn als de leerkring schone sloot zou stoppen; de bijeenkomsten waren in de 

tijd nogal kort op elkaar geprogrammeerd. Elkaar blijven ontmoeten en kennis delen blijven we 

belangrijk vinden; dit voortzetten! 

2. inhoudelijke zaken programmeren; zoals update Activiteitenbesluit; kan ook regionaal 
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3. kennis en succesverhalen delen, met een landelijke component, dan nemen we die lokaal mee. 

Landelijke thema’s die de waterschappen raken belangrijk vanuit UvW gezien (waterschappen 

breed). Schakeldagen Infomil (kan ook regionaal) 

4. vervolg geven aan factor C, maar dan (én dan!) i.c.m. communicatiemedewerkers 

5. handboek werkt niet/minder, geen behoefte aan 

6. eigen cloud ontwikkelen, maar dat werkt alleen als je weet wat je zoekt (en iedereen het actief 

vult en up to date houdt) belangrijk om de (inlog)drempel zo laag mogelijk te houden 

7. intervisie, waarbij één deelnemer een eigen casus (knelpunt) inbrengt, kan goed naast de 

leerkring; evt. op oproepbasis. 

8. linkedIn groep starten; dan kun je vragen en oproepen posten voor de snelle vragen 

9. De Uniewerkgroepen aanpassen, naar een andere vorm; minder inhoud, meer reflectie en 

vernieuwing door meer ruimte voor eigen inbreng/ interactief. Deelnemers van verschillende 

achtergrond laten deelnemen geeft een meerwaarde. Nu af en toe te veel ‘spam’ (bijv. 

glastuinbouw) en grote groepen 9> 30 mensen. 

10. iets op locatie; werk/veldbezoeken; de unie vragen om een landelijk overzicht (agenda) te 

maken van de verschillende initiatieven die in dit verband ‘bezoekwaardig’ zijn 

 

12.30 tot 13.00 uur netwerklunch en afsluiting 
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3.1 Duo -Presentatie Samen controleren - Steven van Zimmeren (HHSK) en Jan Willem 
Kooistra (ODMH)  
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4. Verslag leerkring 4 Schone Sloot 22 september 2016 

Thema 4: Participatie in gebiedsprocessen 

 

Programma 

9.00 tot 9.30 uur   Inloop met koffie en thee, informeel netwerken  

 
9.30 tot 9.45 uur   Start van het programma  
 
Welkom door Anke van Houten van de Unie van Waterschappen, korte toelichting op het doel van 
deze vierde leerkring en de samenhang daarvan met de vorige leerkringen. Relevantie van het thema 

participatie in relatie tot de opgave schone boerensloot. Toelichting op het programma van deze 
ochtend. Aan het eind van het programma kijken we samen hoe we de energie en kennis uit de 4 
leerkringen kunnen vasthouden.  
 
9.45 tot 10.15 uur  Inleiding/ presentatie door Karin van der Hoeven, senior planvormer 

landelijk gebied bij Waterschap De Dommel  
 

De casus gaat over het project Groene win/win allianties in het Groene Woud. Een groep agrariërs wil 
aan de slag met flexibel peilbeheer en collectief onderhoud. Toelichting door Karin hoe dit proces tot 
stand is gekomen, aandacht voor de meerwaarde van participatie en de rol van 

toezichthouders/handhavers; van ballast naar meerwaarde. 
  
10.15 uur tot 10.45 uur  Dialoog door Jack Jansen 
 

Aan de hand van vragen:  
- Hoe kan planvorming de toezichthouders/handhavers beter/ actiever/ eerder betrekken bij 
participatie en welke rol zouden zij dan kunnen/moeten vervullen? 
- Boeren aan het roer? Maatschappelijke initiatieven? Moet je ze gedogen of juist stimuleren? En wat 
betekent dat voor je rol als waterschap, en voor je rol als toezichthouder? Welke spelregels geef je als 
waterschap mee? (bijvoorbeeld; de Keur blijft van toepassing).  

 
10.45 uur tot 11.00 uur   PAUZE  
 
11.00 tot 12.00 uur   In subgroepen aan de slag  
 

Aan de hand van enkele vragen zoals:  
 Welke ervaringen met participatie heb jij, die voor collega waterschappers interessant zijn?  
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 Welke voorbeelden van geslaagde –en ook minder geslaagde voorbeelden (want daarvan valt 

immers ook veel te leren!)- ken jij uit je eigen praktijk/ organisatie?  

 Hoe pak jij participatie morgen aan?  

 
We stellen een actielijst op:  

 Wat ga jij morgen op je werk doen met participatie? 
 En wat zou er dan moeten veranderen/verbeteren?  

 

12.00 uur tot 12.10 uur  Korte plenaire terugkoppeling resultaten  
 
12.10 uur tot 12.30 uur  Hoe houden we de energie en kennis uit de 4 leerkringen vast?  
 
We willen graag met jullie verkennen hoe we de leerervaringen van de leerkringen ‘Schone sloot’ (4 
stuks in 2016) het best kunnen vasthouden.  

 Wat zijn jullie wensen? Willen jullie verder, zo ja hoe dan?  

 Hoe willen jullie verder stappen zetten, mede gezien de komst van de Omgevingswet?  
 Wat zien jullie als waardevol?  

 

 
1. Start van het programma 

Anke van Houten geeft toelichting op de benchmark van de UvW (waterveiligheid, bagger). Ook geeft zij 

een toelichting op de thema’s van de leerkringen (preventief toezicht, communicatie/factor C, 

samenwerken met andere overheden). De leerkring van vandaag heeft het thema Participatie.   

 

Van participatie kunnen dingen beter worden: goedkoper, sneller en in harmonie. Participatie is ook 

spannend: iemand anders kan deskundigheid laten zien die jij niet kent. En het bestuur moet er ook mee 

akkoord kunnen gaan dat anderen participeren.  

 

Doelen van de leerkringen zijn dat ze iets opleveren voor de volgende bedrijfsvergelijking en/of leiden 

tot andere manieren van werken binnen waterschappen. Deze leerkringen zijn samen met ORG-ID tot 

stand gekomen.  

 

2. Dialoog deelnemers over participatie en betekenis voor toezichthouders 

Participatie lijkt soms wel een toverwoord: er is veel gedereguleerd, steeds meer is bij de samenleving 

neergelegd. Ook is de samenleving mondiger geworden en staat ze open voor initiatieven. De 

samenleving wordt ook complexer, inclusief de maatschappelijke opgaven. Een zorgvuldige en juiste 

belangenafweging wordt steeds lastiger, maar deze moet door de bestuurders wél gemaakt worden. 

Welke niveaus heb je bij participatie? 

Je hebt diverse niveaus van participatie: de participatieladder (informeren, raadplegen, adviseren, 

coproduceren en meebeslissen). Maar er zijn ook verschillende groepen die participeren:  direct 

betrokkenen bv. bewoners, actoren of belanghebbenden (stakeholders).  Belanghebbenden zijn TBO’s, 

provincies, gemeenten, etc. Zij kunnen op een bepaald moment ‘shareholder’ worden. Stakeholders 

worden shareholders doordat ze gaan mee investeren en daarmee meebeslissen. Voor bestuurders 

betekent dat –op onderdelen- loslaten. Maar let wel: participatie is geen oplossing voor alle problemen. 
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Wat roept participatie op aan beelden bij de deelnemers?  

De oogst: samenwerken, één-loket gedachte (frontoffice en backoffice), integraal werken, betrekken 

van inwoners bij werkzaamheden, bewustwording, faciliteren van bv. burgerinitiatieven, 

overheidsparticipatie. Participatie is maatwerk, win-win: anderen werken mee aan de doelen van het 

waterschap, en kunnen daarmee ook hun eigen wensen realiseren.   

Draagvlak creëren is belangrijk in het samen oppakken van de wateropgaven. Vanuit betrokkenheid kan 

bijv. de zwemwaterkwaliteit verbeteren. Een mooi voorbeeld van waterschap Zuiderzeeland heeft 

betrekking op de waterkwaliteit van de Veluwerandmeren. Campinghouders kregen geen klanten meer 

vanwege slechte waterkwaliteit. Als je een gezamenlijk belang deelt, werkt samenwerking  goed. 

Daardoor komt ook binnen het waterschap het bruggen slaan intern tussen afdelingen beter tot stand. 

Wel belangrijk om duidelijk te zijn over de verwachtingen: wat kan participatie opleveren? 

Verwachtingenmanagement en communiceren (factor C) is daarbij de smeerolie in processen. 

Wat kun je in handhaving met participatie? Wat heb je daar voor meerwaarde aan?  

Met participatie kun je eerder de doelen bereiken van het waterschap en de partij(en) waarmee je 

samenwerkt. Gebiedskennis is heel belangrijk en dat leidt tot nieuwe oplossingen: rekening houden met 

kennis die er vaak al generaties zit, dialoog aangaan. Doen wat je belooft: samen doen is belangrijk. Plus 

samen het proces maken om er te komen.   

Meest effectieve manier om samen te werken is gebruik te maken van kennis en ervaring die er in het 

gebied is. Echter; hoe meer partijen hoe trager processen verlopen. Maar de kwaliteit van de processen 

is vaak beter: participatie leidt namelijk tot draagvlak en eigenaarschap. Participatie heeft ook regie 

nodig, en besluitvorming. Met participatie kunnen boze mensen aan tafel zitten. En er kunnen nog 

steeds juridische procedures komen, ondanks de gekozen samenwerking. Samen een actorenanalyse 

maken en een gebiedsanalyse. Dat vraagt om een transparante en open opstelling van alle 

participanten. Beleid en planvorming maken vaak gebruik van participatie.  

 

Conclusie: de rol van het waterschap verandert hierdoor in toekomst.   

 

3. Inleiding participatie van Karin van den Hoeven, senior planvormer De Dommel 

De presentatie van Karin wordt bij het verslag meegestuurd (bijlage 1). Waterbeheersplan van De 

Dommel: samen meer waarde geven aan water is het motto. Dat is een ontdekkingstocht waarin fouten 

gemaakt mogen worden. Leerervaringen zijn belangrijk, ook in het kader van de nieuwe Omgevingswet. 

Er zijn bestuurlijke criteria opgesteld waaraan voldaan moet worden (bijlage 2 en 3).  

Participatie is een reactie op verandering: hoe ga je om met veranderingen, daar willen mensen meer 

invloed op hebben bv. klimaatverandering. 

Pilot voor verbetering bodem en watersysteem voor de landbouw: trekker is de Agrarische 

Natuurvereniging (ANV) Het Groene Woud. Adviesbureau Aequator is inhoudelijk begeleider en De 

Dommel is ook partij. Via de ANV is tijd en geld losgekomen. Het project levert wel spanning op: de ANV 

komt meer op voor natuur dan voor agrariërs (welk belang dient ANV?). Dit sluimert op de achtergrond: 

verborgen agenda’s? Onderling vertrouwen is lastig.  
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Participatie in het Groene Woud: uitgangspunten van De Dommel (Karin van der Hoeven)  

Pilot loopt in natuurgebied Mortelen - De Scheeken: een natte natuurparel, die nat gehouden moet 

worden. Naast agrariërs ook rekening houden met andere partners. Een belangrijk onderdeel is de 

borging en vaststelling van spelregels in afspraken (1 A4). Deze wel met enige flexibiliteit te hanteren. 

Vanuit De Dommel staat vast (harde randvoorwaarde): niet afwijken van de keur.  

Hoe verander je de cultuur tussen agrariërs onderling op het vlak van elkaar meer aanspreken? Welke 

rol kunnen agrariërs zelf spelen bij beheer en onderhoud? Daar wordt nu over nagedacht. Ook peil 

opzetten en verbetering bodemstructuur bekijken. Belangrijke vraag is: hoe krijg je dat georganiseerd? 

De ANV heeft hierin een voortrekkende rol genomen. Zij gaan bijv. ook zorgen voor goed onderhoud van 

de niet-schouwsloten, daar waar boeren dat laten liggen. 

Wat betreft het proces: in 2011 lag er al een plan, in 2014 kwam er procesgeld van de provincie 

beschikbaar via Landschappen van Allure (via initiatiefnemer de ANV). Het waterschap heeft een 

faciliterende rol genomen. Het is een klein groepje; niet te veel internen, niet te veel de beren op de 

weg willen zien. Wie betrekken we? De eis was: creatief, ruimdenkend. De beren komen op een later 

moment wel, ook intern! 

Na lange tijd kan de energie weglopen. Wat kun je daaraan doen? Wil/moet je daarin interveniëren? 

Dan ga je verantwoordelijkheden overnemen. Wie trekt nu het proces echt? Het zelf organiserend 

vermogen van boeren is klein: dat vinden ze moeilijk. Onderlinge communicatie: mensen spreken elkaar 

niet aan. Bewustwording dat je zelf (meer) verantwoordelijk bent/wordt voor beheer en onderhoud van 

C-watergangen.  

In dit voorbeeld van het Groene Woud is De Dommel niet de trekker, en dat moet wel zo blijven. Er zijn 

ook andere interventies denkbaar, dan het overnemen van de trekkersrol; welke? Karin: we houden vast 

aan de faciliterende rol. Belangrijk is ook de zichtbare betrokkenheid van het bestuur. 
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Ruimte voor agrariërs: peilbeheer, maaien en onderhoud watergangen, verwerking maaisel. Collectieve 

aanpak geeft ruimte voor beleidsruimte, op termijn. Te beantwoorden vragen: wat wordt het 

gebiedsbod? Welke ruimte kunnen we geven? 

4. Resultaten van de werkgroepen 

Diverse waterschappen hebben ervaringen met participatie, die voor je collegae waterschappers 
interessant zijn. In onderstaand overzicht staan ze genoemd, met contactgegevens.  
 

nr Interessant voorbeeld Contactpersoon 

1 Oude IJssel “mooier”: hoe vergunning en 
handhaving te regelen?  

Hans Gerritsen, waterschap Rijn & IJssel 
0314 – 369752 

2 Peel en Maasvallei:  
De banen … natte natuur 

Michiel Crasborn, waterschap Peel en 
Maasvallei; 06 – 55742324 

3 Bovenwettelijke maatregelen melkveehouderij etc. Herman van Kampen, waternet 
Herman.van.kampen@waternet.nl  

4 Bolontsmettingsproject Arnoud Westerduin, Hoogheemraadschap 
Rijnland; Arnoud.Westerduin@rijnland.net  

5 Project erfafspoeling  

6 Teeltvrije zone 5 meter (verplicht opgelegd) Lonneke Schilte, waterschap De Dommel; 

LSchilte@dommel.nl 

7 Natuurgebieden Winterswijk Hans Gerritsen, waterschap Rijn & IJssel 
0314 – 369752 

8 DAW is factor C Jan Derks, waterschap Aa en Maas 
Connie Dekker, waterschap Zuiderzeeland  

9 Groen-blauwe diensten Jan Derks, waterschap Aa en Maas 
Connie Dekker, waterschap Zuiderzeeland 
Lonneke Schilte, waterschap De Dommel 

10 Landgoed/recreatie Lonneke Schilte, waterschap De Dommel; 
LSchilte@dommel.nl 

11 Peilbeheer door boeren 
- buiten peilbesluit om 
- Juridisch geregeld? Wat bij schade? 
- Onderzoek hoe dit vorm te geven 
- Uiteindelijke gaat ‘eigen’ belang boer voor 

Martin Bank, waterschap Vallei en Veluwe 
mbank@Vallei-Veluwe.nl  

 

12 C-watergangen 
- medewerkers onderhoud betrekken 

 

13 Maaisel afzetten bij derden 
- Verdacht maaisel (exoten) 
- Maaionderhoud ook bij derden 
-Is dit duurzaam? 

René Rijken, waterschap Brabantse Delta 
m.rijken@brabantsedelta.nl of  

06 - 52398083 

  

14 ‘De Mark’ 
- Belangengroep particulieren realiseert doelen 
- Kopen grond aan/ ruilen uit 
- Rol waterschap: soort projectbureau/ aannemer 

René Rijken, waterschap Brabantse Delta 
m.rijken@brabantsedelta.nl of  

06 - 52398083 

 

   

 
Er zijn positieve en minder positieve aspecten aan participatie. In de werkgroepjes zijn de volgende 

ervaringen naar boven gekomen. 

mailto:Herman.van.kampen@waternet.nl
mailto:Arnoud.Westerduin@rijnland.net
mailto:LSchilte@dommel.nl
mailto:LSchilte@dommel.nl
mailto:mbank@Vallei-Veluwe.nl
mailto:m.rijken@brabantsedelta.nl
mailto:m.rijken@brabantsedelta.nl
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Positieve ervaringen met participatie Minder positieve ervaringen met participatie  

 Kans voor gebiedsprocessen 
 Subsidie voor peil gestuurde drainage  
 Factor C in praktijk toepassen 
 Uitstraling positief 
 Koplopers nemen achterblijvers mee  
 Vraag om voorlichting te geven 
 Maatschappelijke druk 
 Voorkomt ‘opleggen’ regels 
 Bewustwording 
 Belangen vooraf gemeld 
 Collectief doet mee of trekt 
 Natuur en landbouw komen bij elkaar 
 Positieve bijdragen aan KRW-doelen 
 Samenwerken! Imago. 

 

 Kader ontbreekt 
 Soms kan het niet 
 Bestuurlijke druk 
 Percelen die niet aangemeld worden 
 Frustratie bij achterblijvers en 

voorlopers 
 Geen participatie = veel weerstand 
 Komt niet van de grond 
 Alleen koplopers 
 Belangen vooral financieel 
 Willen we niets mee 

  

 

Werkgroepje discussieert over (minder) positieve ervaringen met participatie 
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5. Hoe houden we de energie en kennis uit deze leerkringen vast? 

De deelnemers brengen de volgende gedachten over de toekomst van leerkringen op tafel: 

 Participatie is een breed begrip 

 Aan participatie wordt in de benchmark weinig aandacht aan besteed: hoe doe je dat goed? 

 Doelgroep: iedereen mag deelnemen.  

 Hoe leg je e.e.a. juridisch goed vast rond burgerparticipatie? Dat is aandachtspunt. 

 We doen al veel onder de vlag ‘burgerparticipatie’ maar noemen dat niet zo.   

 Impact nieuwe Omgevingswet is belangrijk! 

 Leren aan hand van best practices werkt goed. Er valt landelijk en regionaal te leren.  

 Hoe doen we het irt stakeholders? 

 Hoe ziet het landelijk netwerk van leerkringen/platforms/CoP’s eruit? Wat is de bestaande 

structuur binnen de Unie?  

Tips en reacties voor ORG-ID: 

-  Goed bereikbare locatie 

-  Vanuit ‘best practices’ bij waterschappen werken is prettig: heeft er zeker wat aan gehad!  

- Meer de communicatiemensen erbij betrekken 

- Waterschap Vallei en Veluwe heeft intern managers benoemd voor verbinden: managers 

aanwijzen die dat graag willen. 

- Zeker jammer als het vanuit de leerkringen niet opgepakt wordt! Maar dan wordt het wel vanuit 

andere UvW-groepen opgepakt.  

Voor vandaag hierbij laten. Daarna gaan UvW en ORG-ID broeden op hoe verder. Wordt vervolgd!! 

 

 

Caroline van de Veerdonk en Jack Jansen, ORG-ID 

mobiel 06-53410156 of 06-50615957 

veerdonk@org-id.org of jansen@org-id.org  

 

mailto:veerdonk@org-id.org
mailto:jansen@org-id.org
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4.1 Presentatie Participatie in Het Groene Woud  - Karin van der Hoeven, Waterschap De 
Dommel, sr. Planadviseur   
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