
 

 
 

Impuls kwaliteitswater in de stad  
 
Het waterschap wil graag de waterkwaliteit in stede lijk gebied een 
impuls geven. Daarom stelt het bestuur van De Stich tse Rijnlanden 
vanaf 2014 jaarlijks een budget van € 300.000,-- be schikbaar om 
samen met gemeenten maatregelen uit te voeren die d e 
waterkwaliteit in stedelijk gebied ten goede komen.   
 
Kaderrichtlijn Water 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vormt het inhoudelijk kader 
voor dit programma. Het jaarlijkse budget van € 300.000,- wil het 
waterschap daarom uitsluitend aanwenden voor het realiseren van 
maatregelen die direct gerelateerd zijn aan verbetering van de 
oppervlaktewaterkwaliteit. Het is dus belangrijk dat met deze 
maatregelen de ecologie en/of de fysisch-chemische toestand van het 
oppervlaktewater beter wordt en dat daarmee knelpunten (stank, kroos, 
dode vissen) worden opgelost. De focus ligt op het deel van het stedelijk 
oppervlaktewater waar de gemeente de onderhoudsplicht voor heeft. 
 
Maatregelen zoals monitoring, regulier onderhoud, onderzoek en 
planvorming (inclusief bestek opstellen) vallen buiten de cofinanciering. 
 
Hoe komt de samenwerking tot stand?  
Vanaf het voorjaar van 2014 voert het waterschap jaarlijks overleg met alle gemeenten in het beheergebied. 
Op basis van deze gesprekken inventariseert het waterschap welke gemeenten ambities en concrete plannen 
hebben om de waterkwaliteit te verbeteren. Bij sommige gemeenten loopt dit via de uitvoering van 
gemeentelijke waterplannen. Binnen het Water Innovatienetwerk Winnet bespreken we het in de themagroep 
voor stedelijk oppervlaktewater.  
U kunt uiteraard ook contact opnemen met het waterschap (zie contactpersonen onderaan dit bericht). 
 
Na de inventarisatie van ambities en plannen maakt het waterschap een afweging met welke gemeenten welke 
maatregelen worden uitgevoerd. Hiervoor worden inhoudelijke criteria gebruikt, maar zonodig ook eigen 
prioriteiten met betrekking tot gesignaleerde knelpunten of andere belangen. Belangrijke randvoorwaarden zijn 
dat gemeenten zelf ambitie hebben en dat het niet om wettelijk verplichte maatregelen gaat. De afspraken 
leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst die door de betrokken bestuurders wordt ondertekend.  
In 2014 wil het waterschap voor zowel 2014 als voor 2015 samenwerkingsprogramma’s aangaan met 
gemeenten.  
 
Wat zijn de financiële kaders?  
Het waterschap draagt per geselecteerde maatregel in principe maximaal 50% bij aan de watergerelateerde 
uitvoeringskosten.  
 
Wat is de looptijd van het samenwerkingsprogramma?  
Het samenwerkingsprogramma “Impuls Kwaliteitswater in de Stad” start in 2014 en loopt in principe tot 2020 
(looptijd 6 jaar). 
 
Meer informatie  
Voor meer informatie over het samenwerkingsprogramma ‘Impuls Kwaliteitswater in de Stad’ kunt u contact 
opnemen met Michael de Burger van de afdeling Watersysteembeheer, tel. (030) 634 58 49, of email 
burger.mbmmp@hdsr.nl 
U kunt ook contact opnemen met de Watersysteembeheerder van uw regio (zie het overzichtskaartje op de 
achterzijde van deze pagina).  

 



 

 
 
 
 
 
  


