
Naam Functie binnen Rijn-
West

Organisatie en evt 
functie

Aanvullende gegevens

Steven Visser Secretaris RBO, 
programmamanager 
Rijn-West
lid kernteam

Visser Waterbeheer De programmamanager heeft een centrale rol bij 
de uitvoering van de taken van RBO en RAO. De 
programmamanager is tevens ambtelijk secretaris van 
het
RBO en voorzitter van het RAO en Kernteam. De 
programmamanager wordt bij deze taken ondersteund 
door het kernteam.

De belangrijkste taken van de programmamanager 
omvatten onder meer: voorbereiding RAO en 
RBO-bijeenkomsten, aansturen van werkgroepen, 
communicatie en informatie-uitwisseling tussen 
de organisaties in Rijn-West en met stakeholders, 
voorbereiden werkprogramma Rijn-West en bewaken 
uitvoering van gezamenlijke producten en het 
bewaken van de continuïteit en
samenwerking.

Josée Huesmann Provincie 
Utrecht, senior 
beleidsmedewerker 
water met als 
belangrijkste taak 
Algemeen KRW 
coördinator. Actief 
in stroomgebied Rijn 
West, namens de 
provincies lid van het 
Kernteam.

Provincie Utrecht Ik ben als jurist afgestudeerd in privaatrecht en heb 
verschillende functies bekleed die weinig met mijn 
opleiding te maken hadden. Uiteindelijk ben in 
waterbeleid beland en al voor SGBP1 betrokken bij de 
KRW.
Naast het werk als algemeen KRW-coördinator, ben 
ik inhoudelijk betrokken bij Nutriënten Veenweide en 
mede trekker van het traject 2021 doelen verbeteren. 
Richt intern de aandacht op POP3 en agrarisch 
natuurbeheer en probeer daar de verbinding met de 
waterschappen te leggen. Samen met collega’s willen 
we vanuit beleid in deze periode meer afstemming 
bereiken met de beleidsvelden landbouw en natuur, 
met name gericht op 2021. De administratie en 
financiën van Rijn West zijn ondergebracht bij de 
provincie Utrecht.

Pieter Massink KRW-coördinator 
waterschappen Rijn-
West, lid kernteam

geen Na 10 jaar bodemsanering en bodembescherming nu 
al weer ruim 25 jaar integraal waterbeheer. Dit vanuit 
zowel adviesbureau, waterschap als zzp-er.
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Rien Maaskant KRW coördinator 
gemeenten Rijn-West, 
lid kernteam

Otto Cox Communicatie Rijn-
West, lid kernteam

Wijzer Adviesbureau Als lid kernteam (sinds 2007) onder andere 
verantwoordlijk voor voortgangsrapportages, RBO-
werkbezoeken, participatie, de website www.rijnwest.
nl en andere communicatie-acties. Ook betrokken 
(gewwest) bij andere deelstroomgebieden.

Na studie en Wageningen en werk bij provincie 
Zuid-Holland inmiddels ruim 30 jaar zelfstandig 
communicatie-adviseur op gebied van water, 
landbouw, milieu, ruimtelijke ordening, infrastructuur. 
Behalve communicatie-advies ook veel communicatie- 
en belevingsonderzoek gedaan. 
Naast water en communicatie heb ik een passie voor 
geschiedenis.

Roy Smits Adjunct 
Stroomgebieds-
coördinator Rijn-West,
lid kernteam

Ministerie van I&M Coördinatie vanuit het Rijk (CSN) voor het RAO en het 
RBO

René Hilhorst Coördinator 
grondwater voor 
provincies,
lid kernteam
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Marcel Bommelé Vertegenwoordiger 
Rijkswaterstaat, lid 
kernteam

Rijkswaterstaat Zee 
en Delta

Renske Zwart Cöordinator 
samenwerking 
nutriënten, lid 
kernteam

P2 

Peter Philipsen Projectleider 
Vismigratie Rijn-West, 
lid kernteam

Nature At Work

Michel Lucas Voorzitter werkgroep 
KRW-monitoring 
Rijn-west, agendalid 
kernteam

Waterschap 
Rivierenland

10 jaar werkzaam voor WSRL, waarvan 8 jaar als 
coördinator voor monitoring waterkwaliteit en 
ecologie, en 5 jaar als voorzitter werkgroep KRW-
monitoring Rijn-west
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Siep Groen Ministerie van 
Ecnomische Zaken, lid 
kernteam

senior beleidsmede-
werker, Ministerie van 
Ecnomische Zaken
DG Agro en Na-
tuur, directie 
Natuur&Biodiversiteit

Vanaf 1986 (bij ministerie van LNV) werk ik aan 
waterbeleid in relatie tot natuur- en landbouwbeleid. 
Vanaf 1998 aan de implementatie van de kaderrichtlijn 
water; eerst nationaal (o.a. Planvorming en Register
Beschermde Gebieden) en later regionaal (RAO’s Rijn-
West, -Oost/Midden en –Noord/Nedereems). In 2004 
en 2008-2009 als ‘expert’ voor twinningprojecten voor 
KRW-implementatie in Slowakije en Turkije.  
Van 2010-2014 in het programmateam en vanaf 2015 in 
het regieteam Deltaprogramma Waddengebied. 
In samenwerking met regionale partners concretiseer 
ik de Natuurambitie Grote Wateren (voor Rivieren en 
IJsselmeergebied). 
In het EU-programma LIFE IP Deltanatuur ontwikkel 
ik synergie tussen natuurbeheer en grote 
waterprogramma’s. 
Ik werk in het projectteam grote wateren aan een 
programmatische herinrichting van grote  wateren tbv 
de natuuropgave van die wateren.
En ik werk in het project Lange Termijn Ambitie Rivieren 
aan rivierverruiming als integraal instrument voor 
waterstandsdaling en maatschappelijke opgaven.
Mijn drive is het zoeken naar mogelijkheden 
om wateropgaven in samenhang met andere 
maatschappelijke opgaven te realiseren (“water 
verbindt”).

Lucas van Eijsden KRW-Coördinator, 
provincie Gelderland
lid RAO

provincie Gelderland
Programmering, Water

Als bestuurskundige heb ik verschillende functies gehad 
bij het voormalige Ministerie van Vrom (milieu-inspectie) 
en de provincie Gelderland (cultuurhistorie en wonen/
demografie). Sinds februari 2016 ben ik Coördinator 
KRW en Zoetwaterbeschikbaarheid. Ik ben ook 
betrokken bij subsidieregelingen POP3.

Jan Willem Rijke KRW-coördinator 
Provincie Zuid-Holland, 
lid RAO

Provincie Zuid-
Holland, senior 
beleidsmedewerker 
Waterkwaliteit

Taken: KRW en waterkwaliteit in de volle breedte
Ik ben naast het RAO ook vertegenwoordiger van de 
provincie in de IPO-adviesgroep Water. 

Werkzaam sinds 1-06-2001 bij de Provincie Zuid-Holland
Nu bij de: Directie Leefomgeving en Bestuur
Afdeling Water en Groen
Bureau Water

Wie is wie in Rijn-West - RAO? 



Ad Stavenuiter KRW-coördinator 
provincie Noord-
Holland, lid RAO

Provincie Noord-
Holland

Jan Willem Huizinga lid RAO, 
Hoogheemraadschap 
Hollands 
Noorderkwartier

Programmamanager 
KRW en Watertekort
Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwar-
tier

Henk Bouman plv lid RAO, 
Hoogheemraadschap 
Hollands 
Noorderkwartier, lid 
werkgroep nutriënten

Adviseur integraal 
waterbeheer
Afdeling Watersystemen
Hoogheemraadschap 
Hollands 
Noorderkwartier

Werkzaam bij de afdeling Watersystemen van HHNK. 
Werkveld:
Omzetten wet en regelgeving in beleidsregels, 
saneren agrarische emissies, Landelijk Milieuoverleg 
Bloembollen, agrarisch waterbeheer. Projecten: Schoon 
erf - schone sloot, Samen werken aan Bodem en Water 
in Noord-Holland, Boeren werken aan schone sloten.

Jolanda van Dijk Lid RAO voor AGV/
Waternet

Senior beleidsadviseur 
AGV/Waternet
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Martine Lodewijk Plv. Lid RAO voor 
AGV/Waternet

AGV/Waternet

Harm Gerrits KRW-coördinator 
Hooghemraadschap 
Rijnland, lid RAO, lid 
Nutriëntenwerkgroep

Beleidsadviseur voor 
schoon water, Hoog-
heemraadschap van 
Rijnland

Ik werk nu 12 jaar bij Rijnland aan waterkwaliteit 
en ecologie. Van huis uit ben ik Wagenings 
bodemchemicus. Ik ben vanaf het prille begin bij de 
KRW betrokken, inclusief Rijn-west. Langzaam zie ik dat 
we nu de vruchten gaan plukken van jaren werk.

Helen Hangelbroek KRW-coördinator 
Hoogheemraada-
schap van Delfland, 
lid RAO

Hoogheemraadaschap 
van Delfland

Jack Hemelraad lid RAO voor 
Hoogheemraadschap 
van Schieland en de 
Krimpenerwaard

Senior beleidsadviseur, 
Hoogheemraadschap 
van Schieland en de 
Krimpenerwaard
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Cees Jongejan lid RAO Beleidsadviseur bij 
Waterschap Hollandse 
Delta

Vanuit onze afdeling Plannen en Regie vertegenwoor-
dig ik WSHD in het RAO en ondersteun ik onze RBO-
vertegenwoordiger.

Leo Apon plv lid RAO voor 
Waterschap Hollandse 
Delta

Senior beleidsmede-
werker waterkwaliteit, 
Waterschap Hollandse 
Delta

Ik ben vooral bezig met de uitwerking en uitvoering van 
het KRW maatregelenpakket zoals het uitzetten van 
onderzoeken in de organisatie, de implementatie van 
beheermaatregelen, bewaken van de voortgang van 
maatregelen en rapportage daarover naar bestuur en 
Rijk. Daarnaast geef ik opdracht voor de uitvoering van 
de monitoring. Naast KRW ben ik verantwoordelijk voor 
een aantal aanverwante dossiers als akkerrandenbe-
heer, visstandbeheer, vismigratiebeleid en exotenbe-
leid.

Ton van der Putten Lid RAO, Waterschap 
Rivierenland

Waterschap Rivieren-
land, senior beleidsadvi-
seur / programmamana-
ger KRW

Sinds 2010 werkzaam bij de Beleidsafdeling Water en 
Dijken. Dossiers: waterkwaliteit (KRW), natuur, land-
bouw, subsidies

Yolanda Wessels Lid RAO, Hoogheem-
raadschao De Stichtse 
Rijnlanden

Programmamanager 
Gezond Water, 
Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden

Als adviseur heb ik veel watersysteemanalyses uitge-
voerd en ecologische herstelmaatregelen geëva-
lueerd. Sinds 2004 werk ik met veel plezier aan de 
implementatie van de Kaderrichtlijn Water, waarbij het 
technocratische steeds beter wordt ingebed in het 
maatschappelijke. Klimaatverandering en de nood-
zaak van gedragen, aansprekende doelen zijn daarbij 
mooie uitdagingen!
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Paul Kok Lid RAO voor Rijks-
waterstaat Midden-
Nederland

Adviseur water, RWS 
Midden-Nederland

Joris van den Broeke KRW-coördinator RWS 
WNZ, lid RAO

Senior adviseur op 
afdeling Netwerkont-
wikkeling en Visie bij 
Rijkswaterstaat West 
Nederland Zuid,

Op de afdeling Netwerkontwikkeling en Visie werk ik 
als KRW-coördinator en ik ben de trekker van thema 
‘waterkwaliteit’ binnen RWS WNZ

Arjen Kikkert plv lid RAO voor Rijks-
waterstaat directie 
West-Nederland noord

Hans Overbeek Lid RAO voor Rijkswa-
terstaat West-Neder-
land-Noord

Rijkswaterstaat West-
Nederland-Noord
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Marco Tijnagel Lid RAO voor Rijkswa-
terstaat Oost-Neder-
land

KRW-coürdinator Rijks-
waterstaat OostNeder-
land

Ook betrokken bij Rijn-Oost

Rob Vransen Agendalid RAO voor 
Rijkswaterstaat Zee en 
Delta

Alex Renes Gemeente Westland, 
lid RAO

Adviseur Water
Team  Stedenbouw en 
bestemmingsplannen 
bij de afdeling Ruimte 
Omgeving en Veiligheid
Gemeente Westland

Wordt indien nodig vervangen door Inge Muhlig

Martine Kriesch Gemeente Zaltbom-
mel , lid RAO

Ontwikkelaar Water, 
Natuur en Landschap, 
gemmente Zaltbommel

Ik hou me binnen onze gemeente bezig met alles wat 
met water, natuur en landschap te maken heeft. Een 
logische combinatie aangezien water de ‘blauwe’ 
draad is die van oudsher het karakter van onze streek 
heeft bepaalt.
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Zoran Jovic lid RAO Gemeente Heerhugo-
waard

Afd. Regie & Ontwikkeling

Renée Pak Lid RAO Gemeente Stichtse 
Vecht

Mariëlle Heijboer Lid RAO Gemeente Ridderkerk

Marc Ruisch Agendalid RAO Gemeente Dordrecht
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Han van Einsbergen plv Lid RAO Gemeente Dordrecht

Inge Muhlig plv Lid RAO watercoördinator, 
Gemeente Westland

Marcel Clewits Lid RAO Watercoördinator, 
Gemeente Amstelveen / 
Aalsmeer

Wim Rook Lid RAO Medewerker 
beleid en beheer 
OW A, Gemeente 
Krimpenerwaard
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Erik Groenland Lid RAO Gemeente Houten

Marjo Steltenpool Secretariaat RBO Rijn-
West

Provincie Utrecht
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