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SAMENVATTING
De uitvoering van de Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030 gaat onverminderd door.
In samenwerking met vele partijen zijn de afgelopen periode mooie resultaten tot stand gekomen.
Met dit Uitvoeringsprogramma 2021-2025 werken wij met alle betrokkenen in de sector samen verder
aan het behoud en de versterking van de positie van Noord-Holland als watersportprovincie bij uitstek!

Doelen en strategie
Het gebruik en beheer van water, het versterken van de economische waarde én de maatschappelijke waarde van
waterrecreatie, blijven als opgaven in de visie de ongewijzigde pijlers van het beleid. Eerder geïntroduceerde
bijbehorende uitgangspunten als samenwerking, ambities en opgaven op bovenlokaal, regionaal en bovenregionaal
niveau en een goed vaarnetwerk zijn daarbij nog steeds leidend. Eerder gekozen werkwijzen en principes als ‘zonering’,
‘aquapunctuur’ en ‘verbinding water-land’ zullen wij ook de komende uitvoeringsperiode blijven toepassen.

Bereikte resultaten
Halverwege de totale looptijd van de Visie, medio 2022-2023 zullen wij een volledige evaluatie uitvoeren. Voor nu hebben
wij tussentijds op basis van de eigen ervaringen per thema en onderwerp de stand van zaken kort weergegeven.
Wij concluderen dat op een groot aantal onderwerpen inzet is (geweest) en dat er diverse projecten in onderzoek of
uitvoering zijn, of al zijn gerealiseerd. Gezien de veelheid aan onderwerpen is het noodzakelijk geweest keuzes te
maken. Bijvoorbeeld de durfsporten, cruises en mindervaliden zijn nog onvoldoende aan bod geweest. Onderwerpen
als realisatie van nieuwe zwemlocaties en duurzaamheid bleken soms weerbarstig.

Rol, instrumenten en werkwijze
Hoewel wij in een regisserende rol willen deelnemen aan de uitvoering, hebben wij in de eerste uitvoeringsperiode een
veel bredere invulling aan die rol gegeven. In veel gevallen hebben wij meer dan ondersteuning geleverd en zelf projecten
geïnitieerd en uitgevoerd.
De sector Onderzoek & Informatie van de provincie heeft in 2019 een procesevaluatie uitgevoerd van het
Uitvoeringsprogramma 2016-2019. De geïnterviewden beoordeelden de werkwijze van de provincie overwegend als goed
en hebben aangegeven het noodzakelijk te vinden dat de uitvoering van de Visie op vergelijkbare wijze wordt voortgezet.
Meer dan voorheen zien wij regionale samenwerking als uitgangpunt om de doelen van de visie te bereiken en meer in
onze regisserende rol te kunnen blijven. In dit nieuwe Uitvoeringsprogramma initiëren wij periodiek regio-overleg op een
(verkleinde) schaalgrootte van 7 regio’s. De idee is dat potentiele samenwerkingspartners elkaar zo beter kunnen vinden
om bovenlokale ontwikkelingen samen op te pakken. Door vanuit de regisserende rol ook te stimuleren, inspireren
en ondersteunen, op een aantal onderwerpen een trekkersrol te (blijven) nemen én het ter beschikking stellen van
uitvoerings(subsidie)regelingen, blijven wij ons inzetten voor de waterrecreatie in Noord-Holland. Echter de veelheid aan
kansen en ontwikkelmogelijkheden en nut en noodzaak daarvan zijn het best in beeld bij de lokale partijen. Als provincie
kunnen en willen wij niet voor alle opgaven aan de lat staan.
Het Uitvoeringsprogramma 2021-2025
De waterplantenproblematiek in het zuidelijke IJsselmeergebied, de durfsporten (waaronder ook kitesurfen) en de
aquapunctuurpunten zijn de inhoudelijke onderwerpen waar wij de eerste uitvoeringsperiode prioriteit aan hebben
gegeven. Onze trekkersrol op deze onderwerpen zetten wij ook dit uitvoeringsprogramma voort. Daarnaast richten wij
ons op het verbeteren van het delen en verzamelen van data en daarmee het verbeteren van informatie over (trends in)
de watersport. Met uitvoeringsregelingen stellen wij (co)financiering beschikbaar voor verbetering van het vaar-netwerk
voor de kleinere pleziervaart, voorzieningen voor durfsporten, zwemplaatsen kleine voorzieningen en diensten en duurzaamheid en innovatie. Binnen de provinciale organisatie maken wij waar mogelijk gebruik van meekoppelkansen met
andere projecten, mits daarvoor ook een lokale trekker van de betreffende ambitie aanwezig is. Voor een aantal deelsectoren in de waterrecreatie onderzoeken wij of wij een bijdrage kunnen leveren aan ‘een doorstart’ na de COVID-19pandemie. Ook voor de diverse samenwerkingsverbanden als Varen doe je samen!, de Basisvisie Recreatietoervaarnet
(BRTN) en diverse beheeroverleggen zullen wij ons blijven inzetten.
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Als onderdeel van het opstellen van dit document hebben wij een eerste (consultatie) overleg gehad met iedere regio. Op
basis van met elkaar te actualiseren ambitiekaarten, gaan wij de komende periode aan de slag om mooie
ontwikkelingen voor de waterrecreatie in Noord-Holland te realiseren.
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1.1 Inleiding
Met onze gezamenlijke visie ‘Water, bron van recreatie, Visie op Waterrecreatie in Noord-Holland 2030’ (hierna de Visie) als
stevige basis en het Uitvoeringsprogramma waterrecreatie 2016-2019 zijn de afgelopen jaren vele mooie resultaten bereikt.
Naast dat het onderwerp echt is gaan leven, zijn er ook diverse tastbare resultaten buiten te vinden. Vanaf het opstellen van de
Visie tot en met de daadwerkelijke uitvoering wordt door vele partijen samengewerkt. De Visie is van iedereen en met iedereen
willen wij doorpakken in de verdere uitvoering.
Meer dan ooit blijkt hoe belangrijk recreatie, waaronder waterrecreatie in het bijzonder, is voor onze samenleving.
Langere warmere zomers zorgen voor een toenemende behoefte aan vrijetijdsbesteding op en rond het water. Met de komst van
COVID-19 en daarmee de beperking van de reis- en vakantiemogelijkheden, is duidelijk zichtbaar geworden dat het belang van
ontspanningsmogelijkheden in eigen land en provincie groot is.
Ook in het provinciaal coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ 2019-2023 is aandacht voor recreatie in brede zin.
Doelstellingen voor de (land)recreatie komen op meerdere punten overeen met de doelstellingen in de Visie voor waterrecreatie.
Spreiding van recreatie en toerisme, zowel in tijd als in ruimte, is met name een punt van aandacht. De balans tussen
recreatieve activiteiten en rust, stilte en natuurbescherming moet geborgd zijn. Recreatie mag niet leiden tot schade aan de
wezenlijke kenmerken en waarden van natuurgebieden. Andersom is het van belang dat ontwikkeling van waterrecreatie in
goede samenhang met andere doelstellingen mogelijk blijft. De Visie bevat een breed scala aan opgaven met vele kansen voor
versterking van het (water)recreatieve aanbod, in kwaliteit en in kwantiteit, zowel vanuit maatschappelijk- als vanuit
economisch perspectief. Naast deze Visie wordt de Visie Recreatie en Toerisme in Noord-Holland 2030 begin 2021 vastgesteld.
Deze twee beleidsvelden hebben een groot raakvlak met elkaar. Op de scheiding tussen water en land, zullen wij de komende
periode zoveel mogelijk verbinden en de doelen en krachten bundelen. Met deze punten in het vizier gaan wij onverminderd
door met het gezamenlijk bouwen aan een vitale –water-recreatieprovincie.

1.2 Naar een nieuw Uitvoeringsprogramma 2021-2025
De Visie op Waterrecreatie in Noord-Holland 2030 bevat streefbeelden en opgaven voor de periode tot 2030. Dit betekent dat er
geprioriteerd en gefaseerd moet worden in tijd en beschikbare middelen. De uitvoering van de opgaven in de Visie is vooral een
gezamenlijke opgave. Niet bij alle doelstellingen heeft de provincie een directe rol. Het behalen van de doelen uit de Visie is
daarmee afhankelijk van de inzet van alle waterrecreatiepartners.
De provincie Noord-Holland heeft met de Visie en het Uitvoeringsprogramma de afgelopen jaren verschillende rollen op zich
genomen. Naast die van regisseur vaak ook een meer initiërende of trekkende rol. Voor de komende periode gaan wij onze rol
deels op een andere manier vorm geven. Gebleken is dat de regisseursrol niet altijd voldoende is. Meer initiatief en inzet vanuit
de regio is noodzakelijk om resultaten te kunnen blijven behalen. Voor de dagelijkse uitvoering maken wij geen gebruik meer
van een apart programmateam, maar worden de werkzaamheden voortgezet vanuit een kleinere capaciteit in de lijnorganisatie.
Daarbij houden wij vast aan de meest succesvolle instrumenten van de afgelopen periode, borgen wij zoveel mogelijk de
behaalde resultaten en zijn wij klaar om nieuwe kansen aan te grijpen.
Dit geactualiseerde Uitvoeringsprogramma 2021-2025 zet de hoofdlijnen van de eerder uitgezette koers voort. Door middel van
consultatiebijeenkomsten met de regio’s en vertegenwoordigers van (bovenregionale) belangenorganisaties zijn samenwerkingspartners geïnformeerd en geconsulteerd over het voorgenomen programma. De geleverde reacties en bijdragen zijn meegenomen.
Het initiatief tot gesprek met die regio’s over ambities, kansen, prioriteiten en het afstemmen van de samenwerking zullen wij in
de komende jaren onverminderd voortzetten.

1.3 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft in een notendop de basis van de Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030 weer; de doelen en de
strategie. Vervolgens is in Hoofdstuk 3 een korte weergave gegeven van de bereikte resultaten met het Uitvoeringsprogramma
2016-2019. In hoofdstuk 4 hebben wij opnieuw gekeken naar de samenwerking tussen partijen en onze rol in de uitvoering.
De hoofdlijnen voor het Uitvoeringsprogramma 2021-2025 vormen hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 geeft inzage in de financiën en
tenslotte geven wij in Hoofdstuk 7 aan welke communicatiemiddelen wij gebruiken.
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DOELEN EN STRATEGIE

2.1 Gezamenlijke doelen
Onze ambitie dat we de positie van Noord-Holland als vooraanstaande en vitale waterrecreatieprovincie willen behouden en
versterken, blijft onverminderd van kracht.
Daarbij richten wij ons op zowel thematische als gebiedsgerichte opgaven. De hierna weergegeven strategie is ongewijzigd
zoals deze onderdeel uitmaakt van de Visie. In het licht van een gebeurtenis als de COVID-19-pandemie, komen sommige van
de genoemde doelen mogelijk (tijdelijk) in een ander daglicht te staan. Op voorhand is niet te zeggen welke tijdelijke en of
definitieve gevolgen de pandemie met zich mee zal brengen. Het gestelde in de Visie is ongewijzigd hieronder weergegeven.
In de uitvoering zullen wij waar nodig en mogelijk anticiperen op de ontwikkelingen, waarover in hoofdstuk 5 meer.

2.2

Strategie

De volgende drie thematische opgaven uit de ‘Visie op Waterrecreatie in Noord-Holland 2030’ blijven de hoofdlijnen waarlangs
de uitvoering vorm wordt gegeven:
1.	Gebruik en beheer van water; water is van ons allemaal.
De diversiteit in het gebruik van water(recreatie) is groot. Beroepsvaart, recreatievaart, de individuele inwoners en
toeristen maken allemaal gebruik van dat water, ieder op zijn eigen manier. Om de grote verscheidenheid aan gebruik zo
goed mogelijk samen te laten gaan, is een goede samenwerking tussen betrokken partijen noodzakelijk. Naast de
hoeveelheid en diversiteit van de gebruikers kent het water vele beheerders. Het Rijk, provincies, waterschappen,
gemeenten en recreatieschappen hebben allen deelverantwoordelijkheden in het beheer van en rond het water vanuit
verschillende invalshoeken: het waterkwantiteitsbeheer en waterkwaliteitsbeheer, het vaarwegbeheer en het nautisch
beheer. Daarnaast spelen ook waterveiligheid en de Kader Richtlijn Water een belangrijke rol in dit beheer. Dit vraagt
afstemming, overleg en heldere afspraken.
2.	Versterken van de economische waarde van waterrecreatie in Noord-Holland; water doet de economie stromen
	Waterrecreatie vertegenwoordigt een belangrijke economische waarde voor Noord-Holland, zowel in bestedingen als
werkgelegenheid. Economische waarde ontstaat met name waar water- en landrecreatie samenkomen. De strandrecreatie
en het kusttoerisme in Noord-Holland zijn dan ook het meest omvangrijk en beslaan zo’n 756 miljoen euro aan
bestedingen per jaar. De pleziervaart en de andere watersporten zijn afzonderlijk economisch minder omvangrijk,
maar leveren bij elkaar opgeteld een gelijke omvang aan bestedingen (Visie op Waterrecreatie in Noord-Holland 2030).
Uit Verkenningen van een aantal jaren geleden bleek dat zeecruises, riviercruises, strandrecreatie, kanovaren, roeien en
sloepvaren de belangrijkste groeimarkten in Noord-Holland waren. Daar zijn inmiddels de durfsporten bij gekomen.
Ook gaf de verkenning aan dat aandacht nodig is voor de pleziervaart (motor- en zeilboten, jachthavens), vanwege
ontwikkelingen als vergrijzing en verandering in vaargedrag en botenbezit. Het is van belang dat we bij de groeimarkten
de economische potentie kunnen verzilveren en bij de aandachtmarkten de weg naar vitaliteit inzetten.
Uiteraard afgestemd op andere belangen in de omgeving en aansluitend op maatschappelijke ontwikkelingen zoals
bijvoorbeeld duurzaamheid.
3.	Versterken van de maatschappelijke waarde van waterrecreatie in Noord-Holland; water verbindt
	Voor de inwoners van Noord-Holland is het wonen bij water en de mogelijkheid om op diverse manieren te recreëren op en
aan het water een grote kwaliteit. Door de enorme diversiteit van ons water, kennen we ook zeer diverse vormen van
waterrecreatie. Dit kenmerkt zich aan de ene kant door activiteit, sportiviteit, beweging en beleving en aan de andere
kant door het ervaren van ruimte, rust, cultuurhistorie, natuur, landschap en stilte. Van durfsporten tot kanovaren.
Het is van belang dat de diverse vormen, daar waar passend gefaciliteerd worden. Hierbij is aandacht voor de mogelijkheden voor minder valide inwoners van Noord-Holland. Dit geldt ook voor de inzet van vrijwilligers.
Naast deze thematische opgaven houden we vast aan de eerder geïntroduceerde uitgangspunten en principes om ontwikkeling
en groei in waterrecreatie te faciliteren en op gang te brengen:
•

Samen aan de slag, samenwerking tussen alle betrokkenen is cruciaal voor behalen doelstellingen;

•

Ambities en opgaven zijn op bovenlokaal, regionaal en bovenregionaal niveau;

• 	Goede verbindingen in het vaarnetwerk en de mogelijkheid van het varen van rondjes zijn randvoorwaarden
voor waterrecreatie.

Uitvoeringsprogramma waterrecreatie 2021 – 2025

8

Provincie Noord-Holland

Deze principes blijven leidend bij de uitwerking van onze strategie:
Zonering
De verschillende vormen van waterrecreatie, activiteiten, voorzieningen en faciliteiten worden van elkaar gescheiden én
verbonden. Zonering van waterrecreatie houdt rekening met veiligheid, kwetsbare gebruikers en natuur of andere belangen.
Tegelijkertijd concentreert zonering het gebruik, maakt de betreffende waterrecreatie toegankelijk en biedt het mogelijkheden
voor ondernemerschap, dit geldt met name voor de durfspots, waar ruimte voor extreme wind- en watersporten wordt geboden.
Aquapunctuur
Voor prioritering van kansen die voor een groter gebied en voor meerdere doelgroepen winst opleveren, is in de Visie het begrip
‘aquapunctuur’ geïntroduceerd. Het resultaat van dit ‘prikje’ is nooit slechts een lokale, individuele oplossing voor een
knelpunt of kans, maar werkt als effect door en is daardoor altijd van grotere regionale betekenis. Bij aquapunctuur is
sprake (van een combinatie) van:
•

Verbindingen van netwerken en combinaties van water- en landrecreatie;

•

Meervoudige opgave met meer dan één waterrecreatievorm, waar slimme combinaties mogelijk zijn;

•

Ambities van meerdere stakeholders, waar wensen van gebruikers en eisen van beheerders duidelijk zijn;

•

Aanwezigheid van aantoonbare kansen voor ondernemers;

•

Kansen voor koppeling met cultuurhistorie, als onderdeel van een aantrekkelijke bestemming.

Verbinding water – land
Waterrecreatie is sterk verbonden aan water én land. Waar recreatievormen van water en land nauw verweven zijn en
samenkomen, zijn kansrijke overgangen en aantrekkelijke bestemmingen te ontwikkelen. Aanlegplaatsen, jachthavens,
overstapplekken en knooppunten, oeverrecreatie en historische binnensteden zijn voor water- en landrecreanten en
ondernemers aantrekkelijke locaties.
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BEREIKTE RESULTATEN

3.1 Inleiding
Het Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie 2016-2019 is voortvarend gestart en een aantal jaren van uitvoering ligt alweer
achter ons. Op vele manieren en door vele verschillende vormen van samenwerking is het gelukt om een substantieel deel
van de opgaven uit de Visie en het Uitwerkingsprogramma te verkennen, onderzoeken en zo mogelijk uit te voeren.
Deze eerste periode zijn de uitvoeringsmiddelen gekoppeld aan waterplantenproblematiek en durfsporten/kitesurfen in het
IJsselmeergebied, de aquapunctuurpunten en aan de meekoppelkansen bij provinciale uitvoeringsprojecten. Daarnaast is
ingezet op het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart via de Uitvoeringsregeling Water als Economische Drager (WED).
Ook voor nieuwe zwemwaterlocaties en Recreatief Personenvervoer Over Water (RPOW) zijn budgetten en provinciale capaciteit
beschikbaar gesteld en mooie resultaten behaald.
Wij vinden het belangrijk een eerste inzicht te krijgen in hoeverre de geformuleerde ambities en doelstellingen worden bereikt.
Daarom geven wij daarvan hierna een korte weergave. Dit zijn echter alleen de onderwerpen waar wij als provincie een
duidelijke rol hebben gespeeld of ten minste bij betrokken zijn geweest. Partners in het werkveld zullen mogelijk ook meer
lokaal mooie resultaten hebben bereikt, deze zijn niet meegenomen in dit overzicht. Halverwege de totale looptijd van de Visie,
medio 2022-2023, zullen wij samen met alle stakeholders een uitgebreide evaluatie uitvoeren.
Per thema de stand van zaken in het kort.

3.2	Gebruik en beheer van water; water is van ons allemaal
De opgaven zijn onderverdeeld onder de noemers:
•

‘Waterrecreatie voor iedereen’;

•

‘Veiligheid op het water’;

•

‘Waterrecreatie en natuur gaan goed samen’;

•

‘Duurzame waterrecreatie’ en ‘Afgestemd beheer’.

In dat kader zijn in het Uitvoeringsprogramma 2016-2019 de onderstaande onderwerpen opgepakt.
Bediening en routes
•

Blauwe Golf

	Met de Blauwe Golf verbetert de provincie de informatievoorziening rondom bruggen. De brugwachter ontvangt
informatie van het wegverkeer, openbaar vervoer, hulpdiensten en de scheepvaart. Op basis van deze informatie wordt
het beste bedientijdstip bepaald. Dit bedientijdstip wordt als open data beschikbaar gesteld aan routenavigatie voor
schipper en automobilist, zodat deze hierop kan anticiperen.
De Blauwe Golf is een landelijk initiatief. In Noord-Holland coördineert de provincie dit samen met de gemeenten
Alkmaar, Amsterdam (Waternet), Haarlem, Haarlemmermeer, Purmerend, Zaanstad en het Hoogheemraadschap van
Rijnland. Resultaat van deze Smart Mobility oplossing is dat er veel meer data en informatie beschikbaar is, minder
wachtende auto’s voor een geopende brug en een verbeterde doorvaart. Bruggen worden beter benut en is een duurzaam
gebruik van de beschikbare infrastructuur.
Andere overheden en organisaties die willen aansluiten bij de Blauwe Golf zijn welkom.
•

Route-overleggen

	Werkzaamheden, evenementen en bedientijden van de vaarwegen worden tijdens route-overleggen afgestemd. De routeoverleggen zijn onderdeel van RegioRegie, waarin alle werkzaamheden en evenementen voor de spoor- en (vaar)wegen
worden afgestemd. Vertegenwoordigers van de scheepvaart, de object- en wegbeheerders komen twee tot vier maal per
jaar samen voor de afstemming. Naast de afstemming van werkzaamheden en evenementen wordt een knelpuntenlijst
bijgehouden om de beschikbare infrastructuur optimaal te kunnen blijven gebruiken met zo min mogelijk hinder.
Recentelijk is het Staande Mast Routeakkoord opnieuw, voor de komende 5 jaar (tot 2026) ondertekend.
Beheer
•

Varen doe je Samen!

	In februari 2020 is het convenant 2020-2025 ondertekend door alle partners, waarmee we deze samenwerking voortzetten.
Varen doe je Samen! (VDJS) is een samenwerkingsverband van alle provincies met 13 andere (private)partijen.
De doelstelling is de veiligheid op en rond het water te vergroten. Er zijn 13 werkgroepen die een specifiek onderwerp
verder uitwerken. In de provincie Noord-Holland liggen 13 knooppunten waarbij de scheepvaart wordt geïnformeerd hoe
deze knooppunten te passeren. Inmiddels heeft VDJS zich ontwikkeld tot een community en kenniscentrum waar jaarlijks
meer dan een miljoen website bezoekers hun informatie vandaan halen.
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Beheeragenda.

	In de eerste periode van het Uitvoeringsprogramma is regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg geweest met de
waterbeheerders. Dit heeft onder meer geleid tot een afgesloten “Intentieovereenkomst meekoppelkansen waterrecreatie”
en tot de uitvoering van een onderzoek naar het “Fijnmazige netwerk Noord-Holland, borging en beheer voor recreatief
varen”.
•

Basisvisie Recreatietoervaartnet (BRTN)

	In opdracht van provincies en het ministerie van I&M heeft Waterrecreatie Nederland bestuurlijke afspraken en de
Basisvisie Recreatietoervaart 2015-2020 met de bijbehorende BRTN kaart opgesteld. De bestuurlijke afspraken en de
Basisvisie bieden voor de periode 2015-2020 een kader voor landelijke, regionale en lokale besluitvorming en investeringen
die bijdragen aan het behoud, beheer en verdere ontwikkeling van een aantrekkelijk, samenhangend en bevaarbaar
landelijk basistoervaartnet. Ze bieden tevens een kader voor samenwerking tussen provincies, rijk, andere overheden en
de waterrecreatiesector. De bestuurlijke afspraken en de Basisvisie met de classificatie van BRTN-vaarwegen vormen
daarmee de basis voor een duurzame en betekenisvolle (regionale) ontwikkeling van waterrecreatie en economie.
Meekoppelkansen
Het meekoppelen van waterrecreatiedoelen en -maatregelen met andere, infrastructurele-, provinciale beheeropgaven kan
worden ingepast indien planning en proces dit toelaten. Het is van belang vroegtijdig te koppelen. Netto gaat dit tot nu toe om
relatief kleine bedragen. Een aantal mooie resultaten is behaald doordat verbeterambities voor de waterrecreatie konden worden
meegenomen met de uitvoering van onderhoud of nieuwbouw van provinciale infrastructurele werken. Dit betreft bijvoorbeeld
de vernieuwing van een kanosteiger in Langedijk of de realisatie van 24 nieuwe visplekken aan de Huygendijk in Heerhugowaard.
Ook langs de Niedorpervaart zijn nieuwe visplekken tot stand gekomen gelijk met de realisatie van nieuwe beschoeiing van het
kanaal. Bij Kolhorn is een trailerhelling vernieuwd. De Dijksbrug in de provinciale weg N247 is verbreed waardoor deze beter
doorvaarbaar is geworden. Tenslotte wordt de Boerenverdrietsluis met financiële middelen uit de reserve waterrecreatie
omgevormd van een keersluis naar een schutsluis, wat een sterke verbetering zal zijn voor de watersport in de regio.

Mindervaliden
In 2019 is aan één initiatief een subsidie verleend voor het herontwikkelen van een watersportaccommodatie voor mensen met
een beperking op het eiland Robinson Crusoe (Loosdrecht) van de Stichting Sailwise. Met dit project wordt een voorbeeldfunctie
gerealiseerd voor aangepaste vrijetijdsbesteding aan het water in Noord-Holland. De ervaringen zullen worden gedeeld
waardoor de wens voor het toegankelijk maken van meer accommodaties voor deze groep recreanten inspirerend moet gaan
werken voor andere watersportlocaties, verenigingen en jachthavens.
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Waterplantenproblematiek zuidelijk IJsselmeergebied
Met de toegenomen waterkwaliteit in het Markermeer-IJmeer en de Randmeren is de afgelopen jaren de groei van waterplanten
enorm toegenomen. Dat is goed voor de onderwater natuur zoals vissen en voor plantenetende watervogels. Echter, de
overmatige waterplantengroei van doorgroeid fonteinkruid, dat in de zomer in het zuidelijk deel van het IJsselmeergebied
(Gooi- en Eemmeer, IJmeer en Markermeer) tot aan het wateroppervlak groeit, gaf jarenlang overlast bij de waterrecreatie en
hulpdiensten. De provincie Noord-Holland is trekker en faciliteert de aanpak van deze waterplantenproblematiek op basis van
het regionale aanbod dat onder leiding van de provincie met diverse partijen in 2017-2018 tot stand is gekomen. De ambitie is dit
te doen in balans met de natuur. Dit aanbod aan het Rijk (eigenaar en beheerder van het IJsselmeergebied) is ondertekend door
ruim dertig mede-overheden en maatschappelijke partners. Uitgangspunt van het aanbod is een gelijktijdige inzet op de korte
termijn (maaien en communicatie) en de lange termijn (werkgroep om met alle betrokken partijen structurele maatregelen te
ontwikkelen binnen 5 jaar). Met Rijksgeld is in 2020 een succesvolle pilot uitgevoerd waarbij de recreatieroute bij Hoorn en op
het Eemmeer is gemarkeerd met boeien. De samenwerking tussen betrokken partijen groeit.
Het regionale aanbod bestaat uit maatregelen gericht op de korte termijn en de lange termijn. De korte termijn maatregelen
zijn inmiddels uitgevoerd. Er is afgelopen jaren extra gemaaid op het IJmeer en Markermeer en de organisatie is verbeterd.
De private partijen Hiswa Vereniging en het Watersportverbond hebben de Stichting Waterplanten Maaien IJmeer Markermeer
opgericht (die het maaien in 2018 en 2019 gecoördineerd hebben). Ook aan de publieke kant is de organisatie verbeterd doordat
de gemeenten gaan samenwerken bij het maaien. Voor een betere communicatie van de plekken met overlast en het gemaaide
gebied is de website en app Waterplantmelder ontwikkeld en jaarlijks verbeterd.
Voor de lange termijn maatregelen is op 6 december 2019 een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend door 11 deelnemende
partijen en is een werkgroep opgericht om gezamenlijk naar een structurele oplossing te zoeken om de bevaarbaarheid van het
water te verbeteren. Een gezamenlijk persbericht is uitgebracht en de overeenkomst is gepubliceerd in de Staatscourant. De werkgroep met provincies Noord-Holland en Flevoland, het Rijk (ministeries van I&W en LNV), de randmeergemeenten verenigd in de
gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren, de gemeenten Almere, Amsterdam, Hoorn en Huizen, de waterrecreatiepartijen
Watersportverbond, Hiswa-Recron, Sportvisserij Nederland en Toerzeilers Nederland en Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk is op 5
juni 2019 van start gegaan onder voorzitterschap van de provincie Noord-Holland en werkt tot april 2023. Zij zetten in op een plan
voor het verdiepen van de bodem in het vaargebied. Het is mogelijk dat uit de werkgroep ook andere oplossingen naar boven
komen. De knelpunten en oplossingsrichtingen zijn bij de 35 deelnemers in een webinar geïnventariseerd. Er zijn in 2020 pilots
uitgevoerd met monitoring om het effect op de waterplanten te kunnen bepalen. De coöperatie Gastvrije Randmeren heeft een
watersysteemanalyse voor het Gooi- en Eemmeer laten uitvoeren om scenario’s door te rekenen voor oplossingen voor de
waterplantenoverlast. Daarbij is gebleken dat het watersysteem kwetsbaar is voor een omslag van helder plantenrijk water naar
troebel algenrijk water. Daardoor is de experimenteerruimte beperkt. Tenslotte is door 4 provincies subsidie verleend aan het
ontwikkelen van een prototype voor nieuwe maaitechniek door Stichting Maaien Waterplanten Randmeren en in het algemeen
gezocht naar innovatieve manieren om het maaisel van de waterplanten te kunnen hergebruiken.

3.3	Versterken van de economische waarde van waterrecreatie in Noord-Holland;
water doet de economie stromen
De opgaven zijn onderverdeeld onder de noemers:
•

‘Versterken van het ondernemerschap en innovatiekracht’;

•

‘Groeimarkten’;

•

‘Duurzaamheid als onderscheidend vermogen’;

•

‘Verbeteren regionale samenwerking’.

In dat kader zijn in het Uitvoeringsprogramma 2016-2019 de onderstaande onderwerpen opgepakt.
Water als Economische Drager (WED)
Deze al bestaande regeling was in eerste instantie primair gericht op de riviercruisevaart. Later is deze verbreed naar
waterrecreatie en economisch kansrijke groeimarkten gericht op het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart. Voor de
verbetering van dit netwerk is gedurende drie jaar een subsidieregeling beschikbaar gesteld voor de aanleg en uitbreiding van
openbaar toegankelijke aanlegkades, steigers en openbare voorzieningen en promotiemateriaal in de vorm van kaarten etc.
In de periode 2016–2019 zijn met WED 23 projecten tot stand gekomen. Hiermee zijn onder andere de Koogersluissteiger in Koog aan
de Zaan, aanlegplaatsen in het Scheepmakerskwartier in Haarlem en aanlegsteigers Groote Sloot in Schagerbrug gerealiseerd.
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Knelpuntenregeling
Aansluitend op de WED-regeling is ook een zogenoemde knelpuntenregeling ter beschikking gesteld, bedoeld voor
aanpassingen aan het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart. Op basis van een geslaagd voorbeeld in West-Friesland is aan
alle regio’s een aanbod gedaan. Hiervan is door geen van de overige regio’s gebruik gemaakt. Er is voor dit instrument gekozen
met als doel de regio’s te stimuleren om regionaal met elkaar aan de slag te gaan en een gezamenlijk plan op te stellen
waarmee kansen voor de waterrecreatie verzilverd konden worden. Dit is helaas niet gelukt in alle regio’s. De analyse achteraf
levert op dat de regio West-Friesland hier zelf al actief mee bezig was, al een regionaal netwerk en aanspreekpunt (loket) had
via het Recreatieschap en de financiële bijdrage op het juiste moment kwam. Ten aanzien van de overige regio’s is het beeld dat
er (vooraf) onvoldoende communicatie en menskracht is geweest én geen bestaand netwerk waar relatief makkelijk gebruik
van kon worden gemaakt, waardoor deze niet op tijd hebben kunnen anticiperen op het gedane aanbod vanuit de provincie.

3.4	Versterken van de maatschappelijke waarde van waterrecreatie in Noord-Holland;
water verbindt
De opgaven zijn onderverdeeld onder de noemers:
•

‘Verbetering aanbod leidt tot verlenging van de verblijfsduur’;

•

‘Ontwikkelen van schakels tussen water- en landrecreatie’;

•

‘Cultuurhistorie als basis voor verbinding’.

In dat kader zijn in het Uitvoeringsprogramma 2016-2019 de onderstaande onderwerpen opgepakt.
Aquapunctuurpunten (APP’s)
In de Visie zijn criteria vastgelegd waar een APP aan moet voldoen en zijn twaalf APP’s vastgelegd. Lopende het Uitvoeringsprogramma 2016-2019 heeft evaluatie en bijstelling van de twaalf punten plaatsgevonden. De uitvoering van aquapunctuurpunt-projecten vraagt door de complexiteit en context van de zeer verschillende projecten dikwijls om een lange adem. Een heel
aantal projecten gaat gestaag richting uitvoering, maar vaak toch langzamer dan in eerste instantie gedacht. Enkele projecten
zijn gericht op ontwikkelingen op een zeer lange termijn. Weging van ambities versus haalbaarheid en realisme blijven daarbij
onderdeel van het project.
Daarnaast hebben wij het volgende geconstateerd:
•

De provincie geeft (veel) extra ondersteuning om projecten van de grond te tillen.

•

Het is belangrijk ‘het trekkerschap’ expliciet te benoemen.

•

Kosten blijken na onderzoek vaak significant hoger dan vooraf ingeschat of de ‘baten’ wegen onvoldoende op tegen de lasten.

•

Verschillende verwachtingen van stakeholders (t.a.v. financiering).

•

Financieel weinig mogelijkheid om direct op actualiteiten in te springen.

•

Kwalificatie van een APP maakt vaak positieve energie en daadkracht in regio los.

Geconcludeerd kan worden dat het principe aquapunctuurpunt (APP) op zich goed kan werken. Eind 2020 zijn er 3 projecten
uitgevoerd en afgerond; Rustenburg-Verlaat, Engewormerbrug en Oudesluis. Tussentijds zijn er 2 punten beëindigd als APP
omdat deze niet realiseerbaar waren; Vaarverbinding De Diem en Vaarverbinding Alkmaar-Westfriesland.
Op dit moment staan er 11 vastgestelde APP’s op de projectlijst. Daarvan staan er 2 ‘on hold’. Een inhoudelijke toelichting per
APP is gegeven in bijlage 1.
1.	Trekvaarten; Haarlem-Leiden
Trekvaarten; Haarlem-Amsterdam

7.

Rustenburg-Verlaat

8.	Veilige oversteek Amsterdam-Rijnkanaal/
IJmeer en Noordzeekanaal

2.

Drechtdoorsteek

3.

Engewormerbrug

9.

Groetkanaal

4.

Markermeer-Kinselmeer

10.

Oudesluis

5.

’s-Gravelandsevaart

11.	Hal: verbinding buitenwater-

6.

Vaarverbinding Wijde Blik-Loosdrechtse Plassen

binnenwater Langedijk
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Durfsporten
In samenwerking met betrokken stakeholders is een verkenning van de durfsporten in Noord-Holland uitgevoerd.
Geïnventariseerd is of en waar behoefte is bij partijen ten aanzien van beleid voor de durfsporten. In het rapport is een beeld
gegeven van het onderwerp; van de spanningen, kansen en opgaven en de wet- en regelgeving en betrokken partijen.
Het rapport is tot stand gekomen door bureau-onderzoek, interviews en drie gebiedstafels, te weten voor de Noordzeekust, de
kust van het Wadden- en IJsselmeergebied en het binnenwater. De provincie wil enerzijds durfsporten de ruimte geven, maar
anderzijds negatieve effecten zoveel mogelijk voorkomen. Het rapport geeft advies welke interventies mogelijk zijn, wat de
provincie kan oppakken en wat andere partijen kunnen doen om de durfsporten te reguleren en stimuleren en partijen te
informeren en te verbinden.
Kitesurfen
Een verkenning voor een toekomstbeeld voor kitesurfen in het Natura 2000 IJsselmeergebied is in 2018 gestart met als
medetrekkers provincie Flevoland en de Nederlandse Kitesurfvereniging. Een werkgroep met daarnaast vertegenwoordigers
van provincie Friesland, Rijkswaterstaat Midden Nederland, de omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek,
Vogelbescherming Nederland en het Blauwe Hart is een zoekproces begonnen naar een goede balans tussen kitesurfen
en natuur in het gebied en mogelijkheden om beide erop vooruit te laten gaan. Met de vaststelling van het Natura
2000-beheerplan IJsselmeergebied is kitesurfen op 18 locaties in het gebied toegestaan en elders verboden. Kitesurfen is
een groeisport en er is behoefte aan meer ruimte voor de sport, maar deze kan ook leiden tot verstoring van de natuur.
De werkgroep heeft de communicatie over het natuurgebied richting kitesurfers, de kitesurflocaties, het onderling overleg
en de handhaving besproken. Een expertsessie is in januari 2020 georganiseerd met de tussenresultaten van de werkgroep.
De verbetermogelijkheden van de huidige kitesurflocaties en de mogelijkheden voor nieuwe kitesurflocaties zijn door de
werkgroep geprioriteerd. Daarnaast zijn de mogelijkheden om meer aandacht voor de kwetsbare natuur in het gebied te vragen
geïnventariseerd. De eindresultaten van het proces worden verwerkt in een rapport en leveren verbeteracties op voor alle
betrokken partijen.
Ook langs de Noordzeekustzone in de gemeenten Velsen en Zandvoort heeft deze sport zich de afgelopen jaren verder kunnen
ontwikkelen.

Recreatief personenvervoer over water (RPOW)
Met de Uitvoeringsregeling RPOW zijn in één jaar tijd 7 projecten gesubsidieerd.
Recreatieschap Spaarnwoude heeft budget gekregen voor de realisatie van Pontveer De Opstapper. Bij de Noordersluis is door de
IJmuidense Rondvaart Maatschappij een steiger gebouwd. Stichting het Zuiderzeemuseum heeft met een tweetal bijdragen uit
deze regeling de vervoerscapaciteit kunnen vergroten door twee vaarroutes naar het Zuiderzeemuseum te verbeteren. Verder is
een bijdrage verstrekt aan Wederic B.V. voor de E-Harbour in Uithoorn en heeft Mobu Boat V.V. een bijdrage ontvangen voor
voorzieningen ten behoeve van het aanmeren van een E-boat. Aan Watertaxi Hoorn is tenslotte een bijdrage verstrekt voor het
realiseren van een nieuwe pier voor de Watertaxi Hoorn die een recreatieve vaarverbinding gaat uitvoeren binnen de stad
Hoorn, naar het stadsstrand van Hoorn en over het Markeermeer naar de Markerwadden.
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Vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart
In februari 2020 is in opdracht van de gezamenlijke waterbeheerders in Noord-Holland het rapport over het fijnmazige netwerk
in Noord-Holland opgeleverd door Waterrecreatie Nederland. Met de waterbeheerders wordt overlegd op welke wijze de
aanbevelingen uit dit rapport opgepakt kunnen worden.
Sportvisserij
Voor de sportvissers zijn op meerdere locaties visplekken gerealiseerd (kanaal Omval – Kolhorn en Niedorpervaart).
Deze worden veelal meegenomen als meekoppelkans in onderhoudswerk langs oevers van provinciale vaarwegen.
Zwemwaterlocaties
Het aantal zwemlocaties is sinds 2015 toegenomen van 144 naar 152. De beschikbaar gestelde regeling kon worden gebruikt voor
het ontwikkelen van nieuwe plekken. Hierbij was het doel vooral om gemeenten te stimuleren onderzoek te doen naar realisatiemogelijkheden voor nieuwe locaties. Signalen over startende initiatieven zijn door de provincie opgepakt en zoveel als mogelijk
ondersteund. Realisatie bleek lastig onder meer door de waterkwaliteit en de zware eisen die aan een zwemlocatie worden
gesteld. Gebleken is dat veel gemeenten voor dit onderwerp onvoldoende budget beschikbaar hebben, de kosten voor onderzoek
zijn hoog. Subsidiemogelijkheden kunnen daarbij zeker net een zetje geven om toch stappen richting realisatie te maken.

3.5 Ervaringen
De uitvoeringspraktijk van de afgelopen jaren heeft vanzelfsprekend veel ervaringen opgeleverd. De volgende punten kwamen
hierbij naar voren:
1.	Voor een aantal onderwerpen en opgaven is het tot op heden nog nauwelijks mogelijk gebleken daar uitvoering aan te
kunnen geven. In sommige gevallen was dit het gevolg van prioritering en waren er in het Uitvoeringsprogramma 2016-2019
minimaal of geen middelen gereserveerd. Andere onderwerpen bleken in de praktijk weerbarstig.
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Het gaat bijvoorbeeld om:
•

(Nieuwe) Funsports/durfsport

•

Mindervaliden

•

(Her)ontwikkeling jachthavens

•

Nieuwe zwemlocaties

•

Zeecruises/ Riviercruises

•

Duurzaamheid

•

Innovatie

•

Educatie (bijvoorbeeld vrijwilligers) en leren van elkaar

2.	Een aantal projecten is buiten uitvoeringsregeling gehonoreerd: een bijdrage voor de organisatie van het Nederlands
Kampioenschap Marathonschaatsen, het verbeteren (zandsuppletie) van de durfsportlocatie Schellinkhout, het
verbeteren van de accommodatie voor minder valide watersporters op het eiland Robinson Crusoe (Loosdrecht) van de
Stichting Sailwise.
3.	Door intensievere samenwerking en (regionale) ambities ontstaan nieuwe kansen.
4.	De ene regio is de andere niet: In de praktijk verschillen de regio’s behoorlijk in (de mate van) organisatiegraad en
samenwerking, identiteit op het gebied van waterrecreatie, (pro-)activiteit en energie in de uitvoering.
5.	Stimuleren met geld is niet altijd voldoende, evengoed komt regionaal samenwerken niet altijd van de grond. Het is
noodzakelijk dat een meerderheid van betrokken partijen de benodigde prioriteit aan inzet en middelen geeft. Zonder
voldoende, tijdige communicatie en afstemming neemt de kans van slagen aanzienlijk af.
6.	Het is van belang om data, (tussentijdse) monitoring en de daaruit te genereren informatie voldoende actueel beschikbaar
te houden, zeker bij grote maatschappelijke ontwikkelingen zoals COVID-19, zodat de vinger aan de pols blijft.
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ROL, INSTRUMENTEN EN WERKWIJZE

4.1 Rol
De provincie heeft diverse mogelijkheden om het provinciaal belang te behartigen. Naast wettelijke taken, kunnen wij de regio
ondersteunen en faciliteren, aanjagen en stimuleren, partner zijn en/of de regie voeren om medesturing te geven aan opgaven
van een hoger (regionaal) schaalniveau.
De afgelopen eerste uitvoeringsperiode hebben wij in verschillende rollen met vele partners samengewerkt aan het eerste
Uitvoeringsprogramma. Daarbij is het uitgangspunt altijd geweest dat wij zoveel mogelijk vanuit een regisserende rol
deelnemen. Wij hebben echter waar nodig ook de helpende hand gegeven, vaak veel meer dan tijdelijke ondersteuning geleverd
en daarnaast zelf projecten geïnitieerd en uitgevoerd. Een belangrijke nevendoelstelling hierbij is dat door bovenlokale
samenwerking en projecten het regionale netwerk groeit en inspireert. Partners in de regio kunnen elkaar beter vinden en in
gezamenlijkheid tot nieuwe initiatieven, uitvoering en resultaten komen. Gezien de provinciale schaal, veelheid aan
(mogelijke) projecten, de verschillende schaalniveaus van die projecten en bovenal de lokale netwerken en contacten van lokale
overheden, kunnen en willen wij niet voor alle opgaven aan de lat staan.

4.2

Instrumenten

Begin 2019 is door de sector Onderzoek & Informatie van de provincie een procesevaluatie uitgevoerd van het op dat moment in
uitvoering zijnde Uitvoeringsprogramma 2016-2019. Op basis van het geheel aan bevindingen uit de interviews en de enquête is
geconcludeerd dat de combinatie van de instrumenten, de verschillende vormen van overleg en kennisuitwisseling, in een
bepaalde mate hebben bijgedragen aan de beoogde doelen en meerwaarde heeft gehad. De meeste partijen vonden het proces
van samenwerking zoals het was belegd, waarbij de provincie de regie neemt en (pro-) actief partijen bij elkaar brengt voor
afstemming, samenwerking en kennisuitwisseling, efficiënt. Ze vonden het horen bij de rol als regisseur. De geïnterviewden
vonden dat de provincie de aangewezen partij is om deze structuur te faciliteren. Hierdoor heeft de provincie het overzicht dat
individuele partijen niet hebben. Het past binnen de provinciale taak om regionale samenwerking te stimuleren. Ook is door
hen aangegeven dat het noodzakelijk is dat de provincie deze rol blijft nemen in de nabije toekomst. De gevormde netwerken,
verbindingen tussen netwerken en het actief elkaar opzoeken voor afstemming, samenwerking en kennisuitwisseling, zijn
nog niet bestendigd. De provincie heeft de regisseursrol goed opgepakt en uitgevoerd.
Om in de volgende periode 2021-2025 ook doelgericht uit te voeren organiseren wij onze instrumenten ‘kennis, kunde, netwerk,
middelen’ met meer flexibiliteit. Zo kan de provincie optimaal, dat wil zeggen structureel én incidenteel-ad hoc, inspelen op de
opgaven, de (hulp)vragen uit de regio, de actualiteit en meekoppelkansen.
Dit is dan ook een Uitvoeringsprogramma waarin, naast ruimte voor dialoog tussen provincie en de regio, ook ruimte en
vrijheid is om in te spelen op de kansen in de regio, of minder inzet te plegen als de benodigde samenwerkingspartners daar
zelf op dat moment geen prioriteit aan (kunnen) toekennen. Het initiatief komt hiermee meer bij de regio’s zelf te liggen.
De regio’s worden uitgedaagd meer zelf in actie te komen. De inzet van de provincie is daarbij niet alleen minder intensief,
maar wordt ook anders ingevuld. Naast de uitvoering van eigen instrumenten zoals uitvoeringsregelingen, blijft de inzet van
de provincie waar mogelijk ook het stimuleren, inspireren en ondersteunen van regio’s.

4.3 Werkwijze
Dit tweede Uitvoeringsprogramma zien wij meer dan voorheen regionale samenwerking als uitgangspunt om de doelen van de
Visie te bereiken. In de Verkenningen Waterrecreatie Noord-Holland 2016 en bij de formulering van de gebiedsgerichte opgaven
in de Visie is uitgegaan van een grove verdeling in een viertal regio’s: Noord-Holland Noord, de Noordzeekust, het gebied
Waddenzee en IJsselmeergebied en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Regionale samenwerking voor bovenlokale
projectinitiatieven bleek de afgelopen periode vaak onvoldoende tot stand te komen. Mogelijk dat de ingezette schaalgrootte
van de samenwerkingsregio’s in relatie tot het specifieke onderwerp waterrecreatie hier een rol bij speelt.
Gedurende de looptijd van het eerste Uitvoeringsprogramma is in de gehele werkwijze van de provincie op alle beleidsvelden de
regio steeds meer centraal komen te staan. Door gebruik te maken van regiomanagers als vast aanspreekpunt in die regio wil
de provincie het netwerk van partners verbinden met de provinciale organisatie. De Kop van Noord-Holland, Westfriesland,
Alkmaar, Zuid-Kennemerland en IJmond, Amsterdam, Zaanstreek Waterland, Amstelland en Meerlanden en de Gooi- en
Vechtstreek worden daarbij afzonderlijk onderscheiden. Deze zeven gebieden, in plaats van de eerdere vier uit de Visie, leveren
een kleinere schaalgrootte op waarvan wij hopen en verwachten dat de verschillende partijen elkaar op het gebied van
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waterrecreatie beter kunnen vinden. Temeer daar op de diverse andere beleidsvelden inmiddels binnen dezelfde regionale
eenheid al veel wordt samengewerkt. Onderwerpen die om een eigen (grotere) schaal en bijbehorende aanpak vragen, zoals
bijvoorbeeld ten dele de durfsport, kunnenvanzelfsprekend die ruimte nemen. De papieren begrenzing van regio’s moet zeker
geen belemmering zijn om bovenregionale meerwaarde te behalen.
De regio’s hebben zelf het meeste zicht op de (regionale) kansen die er zijn op het gebied van waterrecreatie. Als deze kansen
passen binnen de kaders van de Visie en hiervoor financiële middelen zowel bij de lokale partners als van de provincie
beschikbaar zijn, kunnen deze daarmee doelgericht en op de regio toegespitst worden gestimuleerd. De uitvoering van
de thematische en gebiedsgerichte opgaven moet met name worden voortgezet door voldoende contacten van de provincie met
de regio, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Het (provinciale) doel is om de regio te stimuleren en aan te jagen, om de regionale
samenwerking op het gebied van waterrecreatie te versterken en verder op gang te brengen. Daarbij geldt dat lokale opgaven
lokaal kunnen blijven. Waar regionale samenwerking tot focus leidt en regionale opgaven in beeld zijn of komen kan de regio
zelf aan de lat staan en trekker zijn van haar eigen regionale opgaven. De maatschappelijk gevoelde urgenties en ambities door
de regio zelf laten benoemen en ophalen, geeft de provincie de kans het Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie (meer) vraag
gestuurd te maken en haar rol(len) gerichter in te vullen.
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HET UITVOERINGSPROGRAMMA 2021-2025

5.1 Inleiding
Zowel vanuit het economisch als het maatschappelijk belang willen we de positie van Noord-Holland als vooraanstaande
waterprovincie behouden en versterken. Door de enorme diversiteit van ons water kennen we zeer diverse vormen van
waterrecreatie. Het is van belang dat de diverse vormen, daar waar passend, gefaciliteerd blijven worden.
In dit Uitvoeringsprogramma, zal worden afgestemd en waar mogelijk samengewerkt met parallelle (gebieds)(ontwikkelings)
processen zoals –zonder een uitputtende opsomming te geven- bijvoorbeeld het Ambitieprogramma Kustzone HoornAmsterdam, het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, De Kop werkt en de Groene Uitweg. Ook het onlangs gestarte
provinciale project groenblauwe aanpak Westeinderscheg biedt fantastische (koppel)kansen voor de waterrecreatie.
Vanuit onze regierol in dit uitvoeringsprogramma concentreert de inzet van de provincie zich op het in gang brengen van
(boven) regionale samenwerking en (verbetering van) ontwikkelingen. Dit betreft primair de waterplantenproblematiek in het
zuidelijke IJsselmeergebied, de durfsporten en de aquapunctuurpunten. Vanzelfsprekend lopen reeds gestarte processen en
projecten en onze inzet daarbij ook in dit tweede uitvoeringsprogramma door.
Wij willen (kwantitatief en kwalitatief) beter zicht krijgen en houden op de actualiteiten en trends in het gebruik van het
recreatiewater in Noord-Holland. Meer inzicht in waar en wanneer het druk op het water is en wie de (potentiele) gebruikers
zijn, draagt bij aan een effectievere inzet van de beschikbare middelen en aan een verbeterde afstemming met andere belangen
van de verschillende gebruikersgroepen en van natuurwaarden. Zo willen wij bijvoorbeeld weten of en welke opgave er ligt voor
mensen met een beperking. Diverse partijen verzamelen bewust data of hebben onbewust informatie die nog niet ontsloten en
beschikbaar is. Mede vanuit een eigen behoefte aan informatie nemen wij het initiatief een inventarisatie uit te voeren
naar beschikbare data en gewenste informatie ten aanzien van de waterrecreatie en op welke wijze hier vervolg aan
gegeven kan worden.
De COVID-19-pandemie heeft ook voor veel ondernemers in de watersportsector gevolgen. Daar waar tijdelijk juist veel extra
gebruik is gemaakt van de verhuursector van bijvoorbeeld sloepen en sups, is het voor deelsectoren als de bruine vloot en de
chartervaart, de (zee- en rivier)cruisesector en horeca ook een zware tijd. Wij willen onderzoeken of wat wij kunnen doen om
‘een doorstart’ van belangrijke groeimarkten binnen de waterrecreatie na de COVID-19-tijd te bevorderen.
Met de eerder genoemde –meer regionale- werkwijze zijn wij reeds gestart bij de communicatie en de totstandkoming van
dit tweede programma. In dat kader hebben de eerste 7 regiobijeenkomsten en 1 bijeenkomst voor recreatieschappen,
natuurbeherende- en branche- en landelijk opererende organisaties plaatsgevonden. Met de thema’s uit de Visie en het
voorgaande Uitvoeringsprogramma als vertrekpunt, is onder andere een eerste aanzet gegeven voor de benoeming van
ambities en focus voor dit nieuwe programma. Deze punten vormen het beginpunt van het doorlopende proces waarin wij
gezamenlijk met de partners de opgaven actualiseren. Na vaststelling van dit programma, wordt door middel van een
actualisatie van de regionale ambitiekaarten verder invulling gegeven aan het verzamelen en prioriteren van die opgaven.
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5.2 Uitvoeringsregelingen voor subsidies
De waterplantenproblematiek in het zuidelijk deel van het IJsselmeergebied en durfsporten in het algemeen houden zonder meer
onze onverminderde aandacht. Bij beide is het belangrijk dat op basis van en overleg met alle partijen aan tafel de onderlinge
samenhang en samenwerking verbetert, waarbij een evenwicht gevonden wordt tussen het belang van de watersport, de
veiligheid van (andere) watergebruikers én de natuurwaarden. Wij vinden het belangrijk om prioriteit te blijven geven aan onze
inzet op deze onderwerpen. Daarnaast constateren wij dat er soms ook ‘spanning’ zit tussen het recreatieve gebruik van het water
en andere belangen zoals natuur en milieu. Dit is – naast hetgeen hierover in het coalitieakkoord geschreven is – aanleiding om
de komende periode extra in te zetten op het thema duurzaamheid binnen de waterrecreatie. Om zo breed mogelijk in te kunnen
spelen op specifieke kansen en ontwikkelingen, stellen wij dit Uitvoeringsprogramma (co)financieringsmogelijkheden ter
beschikking voor de uitvoering van opgaven rond aquapunctuurpunten en specifiek voor een aantal thema’s, te weten:
•	uitbreiding en verbetering van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart, door het oplossen van knelpunten waardoor
de doorvaarbaarheid verbeterd wordt.
•

Versterking van de mogelijkheden voor onderzoek naar of het inrichten van zwemplaatsen.

•	‘Kleine voorzieningen en diensten’; daarbij valt te denken aan de realisatie van steigers, te waterlaatplaatsen, opleiding
van vrijwilligers voor bijvoorbeeld het bedienen van een sluis, of mogelijkheden voor onderzoek naar of het inrichten van
locaties voor durfsporten (durfspots).
•	Ter bevordering van duurzaamheid en innovatie willen wij bijdragen aan onderzoek en realisatie van nieuwe
ontwikkelingen die een spinn-off naar de omgeving kunnen geven zoals aan het verduurzamen van een veerdienst voor
recreanten, elektrische oplaadpalen of aan (innovatieve) oplossingen voor een verbinding tussen twee wateren.

5.3 Thematisch en regionaal
Als onderdeel van het opstellen van dit uitvoeringsprogramma is in regiobijeenkomsten een eerste globale inventarisatie
gedaan van mogelijke ambities en ontwikkelingen. Deze zijn per regio weergegeven in bijlage 2. Hieronder geven wij per thema
de voorgenomen provinciale aanpak voor de komende uitvoeringsperiode.

5.3.1 Gebruik en beheer van water
…water is van ons allemaal
Beheer
Varen doe je Samen! Focus voor de komende periode is om startende watersporters te bereiken, inzet van vrijwilligers te
begeleiden, de community en duurzaamheid te vergroten. Middels de werkgroepen en (vrijwillige) ambassadeurs is er zowel
een breed, groot bereik onder de watersporters, als inhoudelijk maatwerk mogelijk dat aansluit bij de behoefte van schippers
en de verschillende overheden.
Beheeragenda
Nadat de afgelopen periode gekeken is of en hoe de veiligheid op een tweetal punten bij het oversteken van het Amsterdam
Rijnkanaal verbeterd kon worden, zullen wij de komende periode dit onderwerp ten behoeve van het IJmeer en het
Noordzeekanaal agenderen. Binnen de beheeragenda is er blijvende aandacht voor meekoppelkansen ook bij en met onze
(mede) waterbeheerders. Daarnaast gaan wij met de waterbeheerders en de lokale overheden het gesprek aan over het nautisch
beheer en vaarwegbeheer van niet-BRTN wateren.
Basisvisie Recreatietoervaartnet (BRTN)
Voor de periode 2020 – 2025 is er een nieuw BRTN opgesteld. In deze beleidsperiode gaan wij onder meer onderzoeken wat de
implicaties zijn van het formaliseren van kleinere vaartuigen, waaronder sloepen als een formele BRTN-categorie. Hiervoor zijn
in het ‘Onderzoek Fijnmazige netwerk Noord-Holland Borging en beheer voor recreatief varen1’, voorstellen gedaan.
Educatie
Vrijwilligers zijn vaak de smeerolie of zelfs een onontbeerlijk onderdeel van een organisatie. Dat is ook in de uitvoering van
deze Visie in de eerste periode gebleken bij de sluisbediening van ……. Dit succes was echter onlosmakelijk verbonden met de
organisatie van de hiervoor nodige educatie. Met een relatief kleine financiële investering kon zodoende wel een groots
resultaat worden behaald. Niet alleen de sluis wordt bediend, maar ook de vrijwilligers hebben een nuttige en vooral leuke
activiteit gevonden. Wanneer er vergelijkbare kansen zijn komende jaren, zullen wij deze zeker proberen te benutten.
1 Waterrecreatie Nederland, februari 2020
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Meekoppelkansen
Binnen de provinciale organisatie zullen wij de mogelijkheden voor meekoppelkansen onverminderd proberen te signaleren
en te verzilveren. Hiertoe zijn al reeds goede ervaringen opgedaan in de samenwerking met de directie Beheer en Uitvoering.
Ook breder in onze organisatie blijven wij ons inzetten om (tijdig) aan te haken bij provinciale (gebieds) programma’s en
projecten waardoor deze waterrecreatie-inclusief, slimmer en integraler uitgevoerd worden.
Mindervaliden
Wij beschikken over onvoldoende (actuele) informatie over de mogelijke behoefte aan voorzieningen door mensen met een
beperking. De belangen van deze doelgroep nemen wij nadrukkelijk mee in de te actualiseren verkenningen/ambitiekaarten
en bij de subsidiemogelijkheden in het kader van de in te zetten Uitvoeringsregelingen.
Waterplantenproblematiek
De waterplanten aanpak wordt voortgezet zoals ingezet in de eerste periode en loopt tot april 2023. Daarbij ligt nu de focus
van de werkgroep waterplanten op het zoeken van oplossingen voor een structurele aanpak van de waterplantenoverlast.
De provincie Flevoland is als medetrekker betrokken bij de voorbereiding van de werkgroep en er is extra procesgeld beschikbaar
om tot resultaten te komen.

5.3.2 De economische waarde van waterrecreatie in Noord-Holland
…water doet de economie stromen
Uitbreiding/versterking van waternetwerken
Wij zetten met name in op de vergroting van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart. Met behulp van een
uitvoeringsregeling stimuleren wij dat dit netwerk vergroot wordt en dat verbindingen ontstaan tussen de verschillende
netwerken. Daar waar gebieden ontsloten worden voor de recreatievaart ontstaan nieuwe mogelijkheden voor ontwikkelingen
door ondernemers.
Duurzaamheid en innovatie
Duurzaamheid is een breed begrip. Ook binnen de kaders van waterrecreatie zijn er diverse raakvlakken. De meest in het oog
springende daarbij is de relatie tussen waterrecreatie en natuurwaarden. Primair vindt de afweging daaromtrent plaats
binnen de daarvoor geldende wetgeving (Wet natuurbescherming). De sector kan echter niet nalaten waar mogelijk ook zelf
een pro-actieve bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld ten aanzien van zwerfvuil en de chemische en ecologische waterkwaliteit in
relatie tot de doelstellingen in de Kaderrichtlijn Water.
Wij onderzoeken de mogelijkheden om stappen vooruit te zetten op het betreffende vraagstuk en stellen daarbij cofinanciering
beschikbaar voor onderzoek en/of de praktische uitvoering van maatregelen. Daarbij kan gedacht worden aan vuilwatertanks
en bijbehorende inzamelfaciliteiten, de ondersteuning van zwerfvuilinzamelingsinitiatieven, de aanpak van wrakvaartuigen,
de omslag naar duurzamere brandstoffen in plaats van fossiele brandstoffen, maar mogelijk ook bij de ontwikkeling van
innovatieve toepassingen bijvoorbeeld van (gemaaide) waterplanten.
Herontwikkeling jachthavens, zeecruises, riviercruises
Eerder gaven wij aan dat wij aan deze onderwerpen nog geen prioriteit hebben kunnen geven. Komende periode onderzoeken
wij of en op welke wijze wij een bijdrage kunnen leveren aan de belangen van de waterrecreant in deze branches.

5.3.3 De maatschappelijke waarde van waterrecreatie in Noord-Holland
…water verbindt
Aquapunctuurpunten (APP’s)
Uit het overzicht van de actuele Aquapunctuurpunten komt naar voren dat er bij de start van dit tweede Uitvoeringsprogramma
in theorie ruimte is om in de plaats van drie recent afgeronde projecten, nieuwe Aquapunctuurpunten te selecteren.
Onze eerdere conclusie dat de werkvorm APP op zich voldoende goed werkt, neemt niet weg dat op een aantal punten
verbetering gewenst is. Daarom zullen wij aan de hand van de opgedane ervaringen voorafgaand aan de te actualiseren
ambitiekaarten, de criteria voor het selecteren en vaststellen van een APP waar nodig wijzigen en aanscherpen. Pas dan zullen
wij overgaan tot gesprekken met de regio’s over mogelijke nieuwe APP’s. Op voorhand kan al wel gesteld worden dat bij selectie
en vaststelling van een APP meer dan voorheen gekeken zal worden of een duidelijke trekkersrol in de regio belegd kan worden.
Daarnaast moet uit een eerste verkenning blijken dat er voldoende energie en draagvlak voor het initiatief aanwezig is,
tezamen met de bereidheid tot medefinanciering van de benodigde (haalbaarheids)onderzoeken of uitvoeringskosten.
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Durfsporten
De komende periode zullen wij een vervolg geven aan de uitgevoerde verkenning. Dit betreft niet alleen de IJsselmeerkust maar
ook de Noordzeekustzone, waaronder het gedachtengoed van ‘Papendal aan Zee’.

Kitesurfen IJsselmeergebied, als onderdeel van durfsporten
Het proces van de verkenning voor kitesurfen in het Natura 2000 IJsselmeergebied heeft een toekomstbeeld opgeleverd met een
samenhangend beeld van de behoefte aan kitesurflocaties en de kwetsbaarheid van de natuur in het IJsselmeergebied en kansen
voor verbetering. Daaraan gekoppeld zijn verbeteracties voor de betrokken partijen van de werkgroep gezamenlijk en voor de
provincie Noord-Holland en andere partijen afzonderlijk. Voor de uitvoering daarvan is besluitvorming bij de partijen nodig.
Gezamenlijke acties zijn om meer te communiceren over het natuurgebied en de handhaving beter te coördineren. In NoordHolland is specifiek aandacht nodig voor de samenwerking per kitesurflocatie tussen spotbeheerders van de Nederlandse
Kitesurfvereniging, gemeente, recreatieschap, terreinbeheerders/wetlandwachten en handhavers. Het gaat om het verbeteren
van bestaande kitesurflocaties, bijv. door duidelijke markering op het land door informatieborden en in het water door boeien en
het organiseren van meer toezicht. Er is in Noord-Holland een beperkt aantal nieuwe kitesurf locaties nodig om in de groeiende
behoefte van deze groeisport te voorzien.
Kleine voorzieningen
Uit verschillende regio’s hebben wij signalen ontvangen dat er grote vraag is naar uitbreiding van de mogelijkheden om
vaartuigen te water te kunnen laten; zogenoemde tewaterlaatplaatsen. Dergelijke relatief kleine investering leveren veelal een
veel groter resultaat op. Deze uitvoeringsperiode stellen wij daarom cofinanciering beschikbaar voor kleine voorzieningen,
waaronder ook steigers e.d..
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Vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart
In 2019 is onderzocht welke knelpunten er zitten in het (potentiele) vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart. Gesignaleerd
wordt dat er in toenemende mate gevaren wordt met sloepen, ook door nieuwe gebruikers. Wij zetten in de komende periode
dan ook sterk in op verbetering en uitbreiding van dit netwerk zodat er nog meer ruimte en variatie in de routemogelijkheden ontstaat.
Sportvisserij
Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland gooien jaarlijks tenminste 1 keer een hengeltje uit. De hengelsportverenigingen in
Nederland tellen samen ruim een half miljoen leden en dit aantal is in de huidige COVID-19-tijd sterk stijgende. Sportvisserij
Midwest Nederland brengt in kaart waar in Noord-Holland behoefte is aan nieuwe visplekken. Samen met deze organisatie
zullen wij in de komende periode kijken of en waar wij kunnen bijdragen aan de uitbreiding van het aantal visplekken, mede
geschikt voor de minder validen. Bij de vormgeving van nieuwe visplekken kan zo nodig ook rekening gehouden worden met
eventueel medegebruik als in- en uitstapplek voor roeiers en kanoërs op het moment dat er niet gevist wordt.

Zwemwaterlocaties
De behoefte aan veilige zwemwaterlocaties is groter dan ooit. Wij willen gemeenten of andere initiatiefnemers blijven
stimuleren tot het creëren van nieuwe zwemplekken in stedelijke omgeving. Hiervoor is via een subsidieregeling financiële
ondersteuning mogelijk voor het onderzoek en eventuele maatregelen die daarvoor nodig zijn.
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FINANCIËN

De opgaven in de Visie op Waterrecreatie 2030 zijn agenderend en niet in financiële zin gedekt door beschikbare financiën bij de
verschillende partners. Om opgaven te kunnen realiseren, is het efficiënt om bij geplande (onderhoud)werkzaamheden aan te
sluiten. Ook bieden integrale gebiedsprocessen vaak goede koppelkansen die we optimaal willen benutten. Het realiseren van
de opgave vraagt tijdige afstemming van planningen, inzet van menskracht en financiën.
Met het vaststellen van dit uitvoeringsprogramma bepaalt het provinciaal bestuur waar de eigen middelen in deze
bestuursperiode op worden ingezet. De besteding hiervan wordt gemonitord en verantwoord. Budget, dat vrijvalt door
onderbesteding op een van de onderdelen van het programma, wordt herbesteed binnen het programma waterrecreatie.
In het kader van dit programma is vanuit de provincie bij de inzet van financiën een belangrijk uitgangspunt dat sprake moet
zijn van cofinanciering. Naast de uitvoeringspartners kan deze cofinanciering ook afkomstig zijn vanuit bijdragen door derden
zoals bijvoorbeeld financiering vanuit Europese fondsen.
In het bestedingsplan voor de reserve waterrecreatie wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling
geeft aan de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben. Het bestedingsplan geeft aan
dat er een bedrag van € 19.138.000 beschikbaar is voor waterrecreatie. Dit bedrag bestaat uit het saldo per 1 januari 2020 plus de
in de meerjarenbegroting 2021 voorziene jaarlijkse stortingen tot en met het jaar 2027.
Dit bestedingsplan is op onderdelen bijgesteld naar de meest actuele inzichten. In de periode van dit Uitvoeringsprogramma is
in de reserve waterrecreatie een bedrag beschikbaar van € 11.448.000. De wijze waarop dit bedrag tot stand komt wordt
hieronder weergegeven.
Saldo reserve waterrecreatie per 1-1-2021
Stortingen in de periode 2021 t/m 2025
Totaal beschikbaar in periode 2021 t/m 2025

€ 3.200.000
€ 8.248.000
€ 11.448.000

Voor dit budget zijn de volgende activiteiten voorzien.
Verantwoording besteding budget
Omschrijving
1.

Uitvoeringsregelingen Waterrecreatie 2021 t/m 2025

2.

Samenwerkingsovereenkomst waterplanten zuidelijk IJsselmeergebied. Procesgeld en investeringsgeld
2021 en 2022

3.

Bijdrage aan samenwerkingsproject ‘Varen doe je samen’, voor de jaren 2021 t/m 2025 € 13.300,- per jaar.

4.

Durfsporten – zonering. Voor de jaren 2021 en 2022 is hiervoor € 30.000,- per jaar gereserveerd.
Voor de jaren 2023 t/m 2025 € 100.000,- per jaar.

5.

Aquapunctuurpunten buiten UVR en meekoppelkansen. Reservering voor de jaren 2021 t/m 2025

6.

Innovatiebudget. Voor de jaren 2021 t/m 2025 is hiervoor € 100.000,- per jaar gereserveerd.

7.

Proceskosten (communicatie, congressen, inhuur projecten etc.) voor de jaren 2021 t/m 2025
TOTAAL

Uitvoeringsprogramma
waterrecreatie
periode 2021 - 2025
€ 6.179.915
€ 365.200
€ 66.500
€ 360.000
€ 2.726.385
€ 500.000
€ 1.250.000
€ 11.448.000
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Uitvoeringsmiddelen visie waterrecreatie
De beschikbare uitvoeringsmiddelen worden vooral ingezet ten behoeve van de beleidsprocessen voor waterplanten in het
IJsselmeergebied en durfsporten, dataverzameling, uitvoeringsprojecten op de benoemde aquapunctuurpunten in de regio’s,
meekoppelkansen bij provinciale uitvoeringsprojecten en via diverse uitvoeringsregelingen.
Het beschikbare geld voor de uitvoeringsregeling(en) voor subsidie(s) wordt ingezet op vier thema’s, te weten:
•

Verbetering van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart.

•

Mogelijkheden voor onderzoek naar of het inrichten van zwemplaatsen.

•

Kleine voorzieningen en diensten.

•

Duurzaamheid en innovatie.

De verwachting is dat de uitvoeringsregelingen die hiervoor nodig zijn, medio 2021 opengesteld kunnen zijn, onder voorbehoud
van goedkeuring door gedeputeerde staten. Naast deze middelen zijn tevens financiën beschikbaar gesteld ten behoeve van het
proces, dit heeft betrekking op de procesgelden voor de periode 2021-2025. Uit deze middelen kunnen ook kleinschalige pilots
worden gefinancierd.
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COMMUNICATIE

De verschillende partijen moeten de ambitie van een vitale waterrecreatieprovincie tot 2030 gezamenlijk vormgeven en
uitvoeren. De driehoek overheid-ondernemer-gebruiker in hun onderlinge samenhang staat hierbij centraal. Deze partijen
hebben naast verschillende belangen, taken en verantwoordelijkheden, ook één gezamenlijk belang: de waterrecreatie.
‘Samen vooruit’ betekent, met respect en begrip voor verschillen, in overleg en afstemming tot meerwaarde komen voor het
waterrecreatiebelang in Noord-Holland. Daarbij moeten de economische en
maatschappelijke meerwaarde worden afgezet tegen de mogelijke investeringen en ambities van de partijen. De Visie
Waterrecreatie 2030 is tot stand gekomen door samen aan de slag te gaan. Ook de uitvoering valt of staat bij een goede
samenwerking.
Bestuurlijke klankbordgroep
Graag geven wij een vervolg aan de eerder ingestelde bestuurlijke Klankbordgroep. Over de samenstelling en werkwijze
stemmen wij af met onze partners. Ook op deze wijze willen wij hen blijven betrekken en informeren over de ontwikkelingen
op het gebied van de waterrecreatie.
Waterrecreatiecongres
Eerdere bijeenkomsten konden rekenen op een grote opkomst en waardering. Hier geven wij de komende uitvoeringsperiode
graag een vervolg aan, waarbij vorm en de frequentie afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in het werkveld én de
maatschappelijke mogelijkheden (COVID-19).
Regio-overleg
Wij houden vinger aan de pols bij de ontwikkelingen in de regio’s. Dat doen we door periodiek regionaal overleg te organiseren
en bovenregionaal als een onderwerp daarom vraagt.
Nieuwsbrief
Wij zullen ons blijven inspannen de partners te inspireren door mooie initiatieven en resultaten zoveel mogelijk te delen door
middel van bijvoorbeeld nieuwbrieven.
Emailbox
De emailbox waterrecreatie@noord-holland.nl blijft ter beschikking.
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BIJLAGE 1
De beëindigde aquapunctuurpunten zijn:
1.

Vaarverbinding De Diem.

De realisatie van een verbinding is alleen mogelijk tegen zeer hoge kosten en kan leiden
tot gevaarlijke situaties op het Amsterdam Rijnkanaal.

2.

Vaarverbinding Alkmaar-Westfriesland

De baten staan niet in verhouding tot de kosten.

De actuele aquapunctuurpunten zijn:
1a.

Trekvaarten; Haarlem-Leiden

Project belevingstops in uitvoeringsfase.
Informatiepanelen worden ontwikkeld en in Zuid-Holland direct geplaatst. NoordHollandse gemeenten volgen mogelijk in tweede instantie. Daarnaast nog diverse op te
pakken kansen zoals realisatie van steigers op cultuurrijke locaties.

1b.

Trekvaarten; Haarlem-Amsterdam

Project in oriëntatiefase.
Bestuurders hebben gezamenlijke uitgangspunten vastgesteld. Afgesproken is geen
maatregelen te nemen die de bevaarbaarheid verslechteren. Verdere vooruitgang is
traject van zeer lange adem.

2.

Drechtdoorsteek

Project in onderzoeksfase.
Projectkosten zijn zeer hoog, financiering onduidelijk. De regio wil een vervolgonderzoek
naar financiering. Draagvlak is lastig.

3.

Engewormerbrug

Project in uitvoeringsfase.
Voor het bedienbaar houden van de brug is subsidie verstrekt. Oplevering eind 2020.
Belangrijk aandachtspunt is dat de daadwerkelijke bediening (nog) niet georganiseerd is.

4.

Markermeer-Kinselmeer

Project on hold.
Als gevolg van onvoldoende urgentie bij de regio wordt dit project vooralsnog niet verder
opgepakt.

5.

’s-Gravelandsevaart

Project in onderzoeksfase.
De verkenning naar verbetering van de (water)recreatie in ’s-Graveland en Kortenhoef is
een doorstart en verbreding van de verkenning naar het bevaren van de ‘s–
Gravelandsevaart.

6.

Vaarverbinding Wijde Blik-Loosdrechtse Plassen

Project in onderzoeksfase.
Onderdeel Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. MER is gereed. Richting bepalend
besluit over de vraag wel/niet verder verkennen door de gemeenteraad van Wijdemeren
(zomer 2021) na advies Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen.

7.

Rustenburg-Verlaat

Project in november 2020 afgerond.
Er is een subsidie verstrekt ter verbetering van de doorvaarbaarheid. Dit heeft geleid tot
een spinn-off van andere ontwikkelingen in de vorm van de realisatie van een
trailerhelling, passantenligplaatsen en camperplaatsen.

8.

Veilige oversteek Amsterdam-Rijnkanaal (ARK)

Project in onderzoeksfase. Onderzoek naar verbetermogelijkheden AmsterdamRijnkanaal is uitgevoerd door onderzoeksbureau. Op basis daarvan is een aantal
verkeersborden geplaatst. Verdere verbetermaatregelen krijgen vanwege hoge kosten
een lage prioriteit voor uitvoering bij beheerder Rijkswaterstaat.

9.

Groetkanaal

Project in onderzoeksfase.
Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Bij de gemeenten is draagvlak voor het project
maar ook bedenkingen ten aanzien van de financiële haalbaarheid.

10.

Oudesluis

Het project is afgerond.
Voor het technisch herstel van de val van de sluis is subsidie verstrekt. Vrijwillige
sluisbedienden zijn opgeleid en verzorgen de bediening.

11.

HAL

Project in onderzoeksfase.
Betreft het verbeteren van de verbinding tussen het buitenwater (kanaal Omval – Kolhorn)
en het binnenwater (Oosterdel). Het bureau Witteveen en Bos heeft van de regio
opdracht gekregen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. De verwachting
is dat de resultaten hiervan eind 2020 bekend zijn.
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BIJLAGE 2
Tabel: per regio: Aquapunctuurpunten en eerste gesignaleerde kansen
Regio

Aquapunctuurpunt

Wensen en kansen

Kop van Noord-Holland

APP Groetkanaal

Meer aanlegplaatsen voor kleine recreatievaartuigen

APP Oudesluis

Verbetering veiligheid van watersporters bij damwanden onder water in provinciale
kanalen
Verbetering bediening van bruggen en sluizen
Gezamenlijk stimuleren en faciliteren van arrangementen door ondernemers

Westfriesland

-

Informatievoorziening nieuwe watersporters t.b.v. de veiligheid
Rondvaren mogelijk maken (noord/zuid)
Status geven aan netwerk recreatievaartbv beheer en onderhoud aansluit en borging
gerealiseerde verbeteringen
Meer regionale aanpak riviercruises

Alkmaar

APP Rustenburg-Verlaat

Tendens van bezit naar gebruik en duurzaamheid

APP HAL

Verbeteren verbindingen water-land
Inzet op inzamelpunten voor vuilwatertanks in kleinere wateren
Riviercruisevaart speelt
Beter beeld krijgen van knelpunten in ontsluiten
Aandacht voor actualisatie vaarroutenetwerkkaarten
Behoefte aan data over aantallen vaartuigen etc.

APP Markermeer-Kinselmeer
(on hold)

Engewormerbrug beweegbaar maar niet bediend

APP Engewormerbrug

Meekoppelkansen bij A8-A9

Zaanstreek Waterland

APP Veilige oversteek
Vrouwenverdriet watertoren
Amsterdam-Rijnkanaal (ARK)/ Aandacht nodig voor handhaving in natuurgebieden
Aandacht nodig voor onderhoud smalle sloten met veel bagger
IJmeer en Noordzeekanaal
Niet commerciële jachthavens onder druk, voorzieningenniveau laag
Tekort aan tewaterlaatplaatsen
TOP’s direct aan water ontbreken
Veel kansen voor verbetering sloepennetwerk
Zuid-Kennemerland-IJmond

APP Trekvaarten
Haarlem-Leiden en
Haarlem-Amsterdam

Tekort aan Ligplaatsen

APP Veilige oversteek
Verbetering veiligheid; veel nieuwe watersporters kennen de regels niet
Amsterdam-Rijnkanaal (ARK)/ Behoefte aan tewaterlaatplaatsen
Uniforme gebruiksregels omtrent elektrisch opladen
IJmeer en Noordzeekanaal
Riviercruises vol; optimalisatie van tussenstop naar start of eindlocatie
Op- en afstapsteigers voor kleinere rondvaart
Meer zwemlocaties
Informatieverstrekking convooivaren voor betere doorstroming
Amstelland en Meerlanden

APP Drechtdoorstreek

Gooi en Vechtstreek

APP ‘s-Gravelandsevaart
APP Vaarverbinding Wijde
Blik-Loosdrechtse Plassen

Rondjes vanuit plassen richting randmeren
Inspelen op verschuiving van bezit naar verhuur
Afzetplaats boat en biketours bij Elsbroekerbrug Haarlemmermeer
Markeringen nodig bij natuurvriendelijke oevers t.b.v. veiligheid
Zonering belangrijk i.v.m. natuurwaarden
Kwaliteitsimpuls: sanering oude woonboten en andere verblijfsrecreatie
Staande mastroute behouden
Gezamenlijk gedragscode opstellen en handhaven
Binnenhaven Muiden
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Teksten:
Provincie Noord-Holland
Linda van Bakel & Siemon Top
waterrecreatie@noord-holland.nl
Verantwoording fotografie:
Voorzijde: zwemmers,
fotograaf onbekend
P4, elektrische boot
door Bas Beentjes
P6, grachten Haarlem
door Bas Beentjes
P8, Oudesluis
door Siemon Top
P10, trailerhelling Kolhorn,
fotograaf onbekend
P13, kite- en windsurfers Wijk aan Zee
door Bas Beentjes
P14, aanleg steiger Zuiderzeemuseum,
door Gwenn Smit
P15, haven Medemblik
door Siemon Top
P17, Loosdrechtse plassen,
door Siemon Top
P18, suppers,
fotograaf onbekend
P21, kitesurfer
door Bas Beentjes
P21, kanovaarders,
fotograaf onbekend
P22, vissers in de Schermer
door Bas Beentjes
P24, Oversteek Amsterdam- Rijnkanaal,
door Bas Beentjes

