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MonitoringTailor-Made:
vanwoordentotdaden
DenaamMonitoringTailor-Madeklinktvelenbekendindeoren.Dezeinternationalewatermonitoringconferentie werdnamelijkaldriekeereerdergehouden.NuiserookeenpuurNederlandseversievandezeconferentie.TijdensMonitoringTailor-MadeNederland-van4totojuni-wisselen
meerdanhonderdbetrokkenenbijhetwaterbeheer,vanwaterschaptotRijk,metelkaarvangedachtenoverdelaatsteontwikkelingenrondmonitoring.Omzogoedmogelijk intespelenopdieontwikkelingen,zoalsdeEuropeseKaderrichtlijnWaterenWaterbeheer21eEeuw(WB21),werktmenaan
eenactieplanvoormonitoringvanhetwaterbeheer:hetMonifestvanDalfsen.
MonitoringTailor-MadeNederlandis
eeninitiatiefvanhetRijksinstituut voor
IntegraalZoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling(RIZA),hetRijksinstituut voor
KustenZee(RIKZ)enhetRijksinstituut voot
Volksgezondheid enMilieu (RIVM).Zijwerkennauw samenmethetInstituut voor
Milieuvtaagstukken (IVM),deStichtingToegepastOndetzoek Waterbeheer (STOWA)en
deProvincieFriesland.Doelvande conferentieiskennisuitwisseling, netwerkenendiscussie.SommigenzienhetMonifest van
Dalfsen alshetechtedoelvande confetentie
(ziekadet).Inditplanworden actiepunten
opgenomen voormonitotingvoordemiddellangetermijn (2005). DewerkgroepMonitoringenEvaluatievandeCIWprobeerthet
Monifest zoveelmogelijk teintegrerenin
hetCIW-werkplan voordekomendejaren.

deaanwezigeniserookdegelegenheidom
eenpresentatie tehoudenopdepostetmatkt.Decaseswotdengevolgddoordiscussies,dieuiteindelijk moeten leiden tothet
opstellenvanhetMonifest van Dalfsen.

Sporen
Deconferentie isopgezettond viersporen:'Omdenkeninde monitoringspraktijk',
'Acceptatieenbetrokkenheid vanbutgetsen
belangenorganisaties','Institutionele
samenwerking'en'Communicerenvan
resultatenvooteffectief watetmanagement'.
A/stemmingenuitwisseling
Heteetstespootis'Omdenken inde
monitoringspraktijk'. Despecifieke

opdracht voorditspoorluidt:"bepaalde
mogelijkheden endenoodzaakomeenverandetdwatetbeheetomtezettenineen
monitotingsinspanning".JosTimmerman
(RIZA): "Omdat infotmatievoorzieningde
gezamenlijke verantwoordelijkheid isvan
informatievragers enmensenuitdemonitoringwereld,adviserenwijdeCIWomde
afstemming tussenvraagenaanbodvan
monitotingenbeleidteversterken".
Loket
Spoor2,'Acceptatieenbetrokkenheid
vanbutgersenbelangenorganisaties', heeft
alsdoeldeinteractiemetde maatschappij
tond monitoting tevetgroten.Matthijs Hisschemöller(VrijeUniversiteit):"Wij hebben
alsaanbevelinghetinstellenvaneenloket

Meerdan100belangstellendenbezochtendeeersteNederlandseversievanMonitoringTailor-Made.

Programma
OpdewebsitevanMonitoringTailorMadeNederland werdindeaanloopvande
conferentie eenwebworkshop overmonitoringinhetwaterbeheergeorganiseerd mer
geïnteresseerden enexpertsbijgemeenten,
waterschappen,ptovinciesenrijk. Onderwerpendiemenonline konbespreken,
warenveranderingen,knelpunten,enuitdagingenbijhetmonitoren vanwaterin
Nederland.
HeroPtins(RIZA)opentde conferentie
meteenintroductievanhetprogramma.
Daarnavolgenerlezingen vanonder andere
deVrijeUniversiteit,AccantoenhetRIZA.
VooraldelezingvanPetetvanRooy,van
Accanto,ptikkeltdeaanwezigen.VanRooy
pleitervoordatbeleidsmakers meer contact
moetenzoekenmetdebutger,omzodekansenendegevaten vanwater betet duidelijk
temaken.Opdetweededagvandeconferentiezijn etparallelsessiesmetcases.Voot
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Hetresultaatvandeconferentie zijnuittevoerenactiepuntendiesamenhet'Monifest van
Dalfsen'vormen.Ditmonifest isopójuniaandeheerWoudstravandeCIW-werkgroepMonitoringenEvaluatieoverhandigd.Hetmonifest zaldoordediversepartijengebruikt worden
omtekomentoteenuitwerkingindepraktijk.OpMonitoringTailor-MadeNederland2005
zaldestandvanzakenwordengerapporteerd.

Rectificatie Cyano-

Het Monifest van Dalfsen

zwemwater

- Hetstimuleren vandeafstemming tussenvraagenaanbod,tussen beleidenuitvoering.Ditopbasisvanintensieveuitwisselingvankennis(communicatie, uitwisseling
personeel etc).
- Hetstimuleren vandeintegraliteit vandeinformatievoorziening. Datbetekent dat wij
allestappenvandebeleidsketen endusallebenodigde disciplines(waaronderook
gamma)metelkaar inverband brengen.
- Hetonderzoeken vandewenselijkheid endemogelijkheid vanhet instellenvanéénof
eventueel meerdereloketten.Ditvoorhet verstrekkenvan(meta-)informatie aan burgers,onderzoekers,beleidsmakers enoverigegroepen.
- Hetverkennen vandeervaringen metparticipatievemonitoring, het identificeren van
demogelijkheden omdaarmeeruit tehalen,ondermeeraandehand vanpilots.
- Hetstroomlijnen vaninformatie dienodigisvoordeuitvoeringvandeEuropese
Kaderrichtlijn Water(alspilorbijvoorbeeld heteerststroomgebied Eems),voortbouwendoplopende initiatieven.
- Hetinventariseren enbundelen vanbestaande initiatieven enorganisaties ophet
gebiedvannatte basisinformatie.
- Hetstimuleren enrealiseren vaneenefficiënte informatiehuishouding.
- Hergebruiken vandeEuropeseKaderrichtlijn Wateralsbreekijzer voorhet introducerenvanhulpmiddelen voorhetstroomlijnen vangegevens.
- Hetzorgen voorcommunicatie overdevoortgangmet betrekkingtothetMonifest van
Dalfsen.Ditindevormvaninformatie overdebesluitvormingvanCIW5overhet
Monifest endoorhetgevenvaninformatie overdeuir tezettenacties.

voorparticulieren enbeleidsmakers.Ermoet
ookwordenuitgezocht hoeenwaardejuiste
informatie beschikbaar is"."Maar hebben
jullie hetookoverdereikwijdte vanzo'n
loketgehad?",luidt eenvraaguitdezaal.
"Diemoetzobreedzijn alsdevraaghet definieert",antwoordt Hisschemöller."Het aanbodmoetzichdusopdevraag afstemmen,
enniet andersom".
Beteresamenwerking
Hetderdespooris'Institutionele
Samenwerking'.Hetdoelvanditspoorisom
desamenwerkinginhet monitoringgemeenschap teverbeteren.Maar hoe?Nico
Kaaijk:"Deinformarie voorde uitvoering
vandeKaderrichrlijnWatermoer worden
gestroomlijnd. Daarnaastmoeteronderzoek
komen naardebehoefte en mogelijkheden
vandeinrichting vaneencentraal informarieloketvanalleparticipanten. Debestaande
initiatieven moeten worden gebundeld".
Doelen
Spoor4,'het communiceren van resultatenvooreffectief watermanagement', wil
doorcommunicatie ervoorzorgendatde
effectiviteit vanmonitoringsresulraten toeneemt.PetervanPuijenbroek (RIVM):"We
hebben naastactiepunten ookenkelealgemeneaandachtspunten geformuleerd. Zo

moet hetbeleidzijn doelenscherper kwantificeren envoorzien vantaakstellingen.Daarmeewordrduidelijk watergemeten moet
worden.Vanuitdemonitoringmoet het
beleidworden voorzienvaninformatie over
derealisatievandebeleidsdoelen ende
voortgang".Alsactiepunt noemt VanPuijenbroekonderandere"hetmaken vaneen
meta-informatiesysteem opinternet voor
eengoedoverzichtvanbeschikbare monitoringsresultaten".

Tevreden
Nadekortepresentaties waarinde
bevindingen perspoor werden toegelicht,
zijn deacriepunten besproken metdezaal.
Bekekenishoedeactiepunten het beste
kunnen wordengeformuleerd. Nadarde
actiepunten daadwerkelijk warenopgeschreven,werdhetMonifest van Dalfsen
overhandigd aandesecretarisvandeCIW.
Deorganisatie istevreden overdezeeersteeditievanMonitoringTailor-Made
Nederland enzalin2005Monitoring TailorMadeNederland 2organiseren.Totdie tijd
hoopt menhethuidige netwerk insrand te
houden endebetrokkenheid vandewaterschappenteversrerken.Volverwachring
wordruitgekeken naarde verwezenlijking
vanhetMonifest vanDalfsen.Ç

bacteriènprotocol
InhetvorigenummervanH,0 isccnartikel
cjeplaatstvanImkeLeenenvanhetRIVMover
eenaangepastprotocolvoordeaanpakvan
Cyanobacterié'ninzwemwater.VohjenshetartikelzoudeCommissieIntegraalWaterbeheerhet
bewusteprotocolbe^jinjuni hebben,geaccordeerd.Ditisechter nietjuist.
Weliswaarheeft werkgroep4(Wateren
Milieu)vandeCIWhet rapport inhoudelijk
vastgesteld,maardeformele besluitvorming
vindrplaatstijdens deCIW-vergaderingvan
26septemberaanstaande.Het publiceren
overeendergelijk nognietofficieel vastgesteldCIW-product brengt danookeen
potentieelrisicometzichmee.Desondanks
engezienhetfeitdathetbadseizoen 2002op
hetpunt vanbeginnen staat,kandezepublicatieweldegelijk waardevolzijn voorde
praktijk. Devolledigeendefinitieve tekst
vanhetprotocolzalbeschikbaar zijn na
26september, f
Henk Warmer, secretaris
CIW-werkgroep Wateren Milieu.

Platform
Platform-arrikelen wordeninprincipein
zwart/witafgedrukt.Wiltudeillustraties
inkleurafgedrukt zien,danmoeten wij
daarvoorextradrukkosten inrekening
brengen.Neemhiervoorcontactopmetde
redactie.Platform-artikelen wordeninde
regel,alsderedactiezeaccepteert,naongeveereenmaandgeplaatst.
Opderedactieligteenhandleidingdie
ingaatopdeopbouwvandezeartikelenen
dewijzewaaropzeingeleverdmoerenworden.Demaximalelengtebedraagtdrie
pagina's(2000woorden),waarbijopiedere
paginaéénillusrratiegeplaatstkanworden.
Weeskritischmethetgebruikvantabellen
engrafieken.Dezenemenvaakveelruimte
in,zijn nietaltijd verhelderendenzorgen
voorsaaiepagina'sdienietgoedopgemaakt
kunnenworden.
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