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1. Inleiding 

 

Met het coalitieakkoord 2015-2019 “Ruimte voor Groei” hebben Gedeputeerde Staten 

aangegeven  het belangrijk te vinden dat de Provincie Noord-Holland in de toekomst een 

belangrijke watersportprovincie blijft vanwege de grote behoefte aan waterrecreatie en de 

kansen voor waterrecreatie die er in Noord- Holland liggen. Waterrecreatie staat echter niet stil 

maar ontwikkelt en verandert. Om hier richting aan te geven voor de toekomst is het van belang 

een visie op waterrecreatie op te stellen.  

Tijdens SAIL 2015 is middels een startbijeenkomst “Kansen voor waterrecreatie” met alle 

stakeholders een bestuurlijke aftrap gegeven voor dit proces. De stakeholders hebben op deze 

startbijeenkomst de wens tot een lange termijn visie uitgesproken en aan de Provincie gevraagd 

hier regie op te nemen. Waterrecreatie kent een zeer betrokken en actief maatschappelijk 

middenveld. Daarnaast zijn de bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden over veel partijen 

verdeeld. Het komen tot een gedragen visie voor de lange termijn is daarom een gezamenlijk 

proces. 

Provinciale Staten worden met deze voordracht in hun controlerende en volksvertegen-

woordigende rol aangesproken. 

 

2. Doelstellingen, strategie en evaluatiecriteria 

Visie op Waterrecreatie in Noord-Holland 2030 

Het afgelopen jaar is intensief samengewerkt bij de totstandkoming van de waterrecreatievisie 

van Noord-Holland (zie bijlage 3). Het is een visie voor de langere termijn (tot en met 2030), 

want de opgaven en ontwikkelingen op het gebied van waterrecreatie vragen een 

langetermijnplanning en -sturing. De betrokken partijen zijn groot in aantal, met een diversiteit 

aan belangen. In het proces naar de visie toe is in gezamenlijkheid opgetrokken onder regie van 



 

2016  59   

 

2 

de provincie Noord-Holland. De visie is daarmee van de betrokken overheden, de beherende 

partijen, belangenbehartigers, ondernemers en ook van de waterrecreant zelf. Gezamenlijk zijn 

wij verantwoordelijk voor het oppakken van de opgaven in deze visie. Ieder vanuit een eigen 

verantwoordelijkheid. Dit doen wij op thema’s die ons binden, zoals innovatie, 

ondernemerschap en beheer. Dit doen wij ook gebiedsgericht. We hebben vier gebieden 

gedefinieerd met elk een eigen karakteristiek en opgave: de Metropoolregio Amsterdam (MRA), 

Noord-Holland-Noord, de Noordzeekust en tenslotte de Waddenzee en het IJsselmeergebied. 

De ambitie voor 2030 

Onze ambitie voor 2030 is dat Noord-Holland een vitale waterrecreatie provincie is. Waarbij 

kansen zijn benut en gebruikers, ondernemers en overheden met elkaar zijn gekomen tot 

slimme, aantrekkelijke en duurzame mogelijkheden voor waterrecreatie. Uiteraard afgestemd 

op de kwaliteiten, kenmerken en draagkracht van de omgeving. De diversiteit aan 

mogelijkheden voor waterrecreatie is aantrekkelijk voor zowel de inwoners als de waterrecreant 

van buiten. Er is ingespeeld op trends en ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, 

digitalisering, gezondheidsbewustzijn, vergrijzing, de trek naar de stad, toenemend 

internationaal toerisme, waardering van lokale en duurzame initiatieven en de tendens ‘van 

bezit naar delen’.  

Zowel vanuit het economisch als het maatschappelijk belang willen we de positie van Noord-

Holland als vooraanstaande waterprovincie behouden en versterken. De maatschappelijke en 

economische waarden moeten optimaal hand-in-hand gaan. Waterrecreatie vertegenwoordigt 

een belangrijke economische waarde voor Noord-Holland, in bestedingen en werkgelegenheid. 

De strandrecreatie en het kusttoerisme in Noord-Holland zijn hierin het meest omvangrijk (zo’n 

756 miljoen euro aan bestedingen per jaar). Maar de pleziervaart en de andere watersporten 

zijn bij elkaar opgeteld goed voor een gelijke omvang aan bestedingen. 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 van grote maatschappelijke waarde. 

Door de enorme diversiteit van ons water kennen we ook zeer diverse vormen van 

waterrecreatie. Waterrecreatie 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 moet tevens aandacht zijn voor de 

mogelijkheden voor mindervalide inwoners van Noord-Holland. 

De werkwijze 

In het proces om te komen tot deze visie zijn in de afgelopen maanden drie deelproducten 

opgeleverd: de Verkenningen, de Regionale Ambitiekaarten en de Beheeragenda. De inhoud van 

deze deelproducten is meegenomen bij het opstellen van deze visie.  

Het rapport ‘Verkenningen’ levert belangrijke feitelijke input voor de visie. In de Verkenningen 

zijn per recreatievorm de feiten en cijfers, de trends en ontwikkelingen en het economisch en 

maatschappelijk belang van deze vormen op een rij gezet. 

Op de Regionale Ambitiekaarten zijn de lokale en regionale ambities in alle regio’s letterlijk in 

kaart gebracht (http://waterrecreatienederland.nl/regionale-ambitiekaarten). Deze kaarten zijn 

een hulpmiddel voor alle betrokken partners om elkaar vroegtijdig te informeren over de 

ambities die leven, teneinde plannen op elkaar af te stemmen en waar mogelijk met elkaar 

kansen te benutten ten behoeve van waterrecreatie. De kaarten zijn dynamisch en hebben geen 

formele status. De kaarten worden jaarlijks geactualiseerd. 

http://waterrecreatienederland.nl/regionale-ambitiekaarten
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De Beheeragenda is door de waterschappen, Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland, als 

beherende partijen, gezamenlijk opgesteld. De agenda beschrijft de onderwerpen waarop met 

elkaar afstemming nodig is om te kunnen komen tot een meer effectieve en efficiënte aanpak.  

De koers 

De visie richt zich met name op de ambities en opgaven op een hoger (regionaal) schaalniveau. 

Deze worden thematisch en gebiedsgericht uitgewerkt, uitgaande van de huidige situatie. 

Goede verbindingen in het vaarnetwerk en het varen van rondjes zijn randvoorwaarden voor 

waterrecreatie. Een goed ontsloten routenetwerk is tevens aantrekkelijk voor kansrijke 

verbindingen tussen water- en landrecreatie. Bij de aanpak van knelpunten en het benutten van 

kansen moeten keuzes worden gemaakt. Niet alles kan in één keer. Om uit de hoeveelheid van 

kansen en opgaven juist die kansen te selecteren die voor een groter gebied en voor meerdere 

doelgroepen winst opleveren, worden termen en principes geïntroduceerd die leidend zijn bij 

de uitwerking van de strategie: verbinding water-land, zonering en aquapunctuur. We spreken 

van een aquapunctuur-opgave wanneer het gaat om een opgave van regionale betekenis, die 

zorgt voor verbindingen van netwerken en combinaties van water- en landrecreatie, waarbij 

meer dan één waterrecreatievorm wordt bediend, met duidelijke ambities van meerdere 

stakeholders, waar aantoonbare kansen voor ondernemers aanwezig zijn en waar bij voorkeur 

cultuurhistorie een onderdeel is van een aantrekkelijke bestemming. 

De thematische opgaven 

De thematische opgaven omvatten overkoepelende ambities en opgaven die in de hele provincie 

Noord-Holland, dus in elk van de vier regio’s, spelen. De thema’s zijn: 

1. ‘Water is van ons allemaal’. Hierbij gaat het om de diversiteit van water(recreatie) en de 

samenwerking tussen de daarbij betrokken partijen. Het water kent vele en diverse gebruikers. 

De combinatie van het verschillende gebruik kan de levendigheid en de economie versterken, 

maar de combinatie van gebruikersgroepen kan soms ook tot problemen leiden. Veiligheid is 

daarom een belangrijk aandachtspunt, vooral waar beroepsvaart en recreatievaart elkaar 

ontmoeten. Het water kent ook meerdere functies. Zonering is een belangrijk instrument om 

verschillende gebruikersgroepen een optimale beleving te kunnen bieden, te zorgen dat 

waterrecreatie en natuur goed samen gaan en waar het nodig is kwetsbare natuur te 

beschermen. Aandacht voor elektrisch varen en voor investeringen op een duurzame wijze is 

nodig om te komen tot een verduurzaming van jachthavens en waterrecreatie. Daarnaast kent 

het water vele beheerders. Het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en 

recreatieschappen hebben allen deelverantwoordelijkheden in het beheer van en rond het water. 

Dit vraagt afstemming, overleg en heldere afspraken, welke worden vastgelegd in de 

beheeragenda. 

2. ‘Water doet de economie stromen’. Centraal hierin staat de wijze waarop de 

economische waarden van waterrecreatie worden geoptimaliseerd. Wij werken aan het vergroten 

van de economische waarde van waterrecreatie. Versterken van het ondernemend vermogen, 

innovatie en het verbeteren van de marketing en promotie zijn hiervoor de belangrijkste 

invalshoeken. Het doel is om in te spelen op veranderingen in de markt en om water en land 

beter te verbinden, de duurzaamheid van de sector te verbeteren en het ondernemerschap te 

ontwikkelen. Ondernemers slaan regionaal de handen ineen om gezamenlijk een 

ontwikkelingsplan voor hun regio op te stellen. We zetten in op routenetwerken, ontwikkeling 
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van (meerdaagse) vaarroutes en arrangementen  en herontwikkeling en verbreding van 

watersportbedrijven. 

3. ‘Water verbindt’. Dit thema richt zich op de versterking van de verbindende functie van 

het water. Goede verbindingen in het vaarnetwerk zijn daarbij een randvoorwaarde. Vanuit de 

visie zetten wij in op de verbinding tussen water- en landrecreatie, en de rol die cultuurhistorie 

hierbij speelt. De ontwikkeling van het recreatief personenvervoer over water is een voorbeeld 

van hoe wij in willen spelen op de verbindende functie van het water. 

De gebiedsgerichte opgaven                                                                                                                                                                          

In de visie worden vier gebieden onderscheiden. Voor elk van deze gebieden zijn in de visie de 

ambitie, huidige situatie en de opgaven verwoord. Daarbij geldt de volgende essentie: 

 Voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) liggen de belangrijkste ambities in het 

spreiden van waterrecreatie, het creëren van (veilige) verbindingen tussen vaargebieden 

en mogelijk een nieuwe vaarverbinding met het Markermeer. Verder is er de opgave om 

het aantal zwemwaterplekken uit te breiden. De deelgebieden binnen de MRA hebben 

daarbij elk hun eigen identiteit. Hier zien wij kansen voor het ontwikkelen van recreatief 

personenvervoer over water en meekoppelkansen met integrale gebiedsontwikkelingen. 

 Voor de Noordzeekust is zonering van de verschillende recreatievormen de grootste 

opgave in relatie tot de kustplaatsen, natuurgebieden en het achterland. De 

ontwikkeling van minimaal drie durfspots voor durfsporten, zoals bij de locaties 

Julianadorp/Huisduinen, IJmuiden/Wijk aan Zee en bij Zandvoort,  geeft hier een 

belangrijke invulling aan. 

 In Noord-Holland Noord zetten we in op het creëren van verbindingen in de 

verschillende netwerken. We zien hier met name kansen voor de sloepenmarkt. Ook 

geldt een opgave om het aantal zwemplekken uit te breiden en heeft de regio potentie 

voor de hengelsport. 

 Voor de Waddenzee en IJsselmeergebied is bij ontwikkeling van nieuwe surf- en 

zwemlocaties, waaronder de durfspotontwikkeling bij Hoorn en mogelijk IJburg, 

afstemming met natuurwaarden belangrijk. We willen nieuwe oeverrecreatie 

meekoppelen met ontwikkelingen als de versterking van de Markermeerdijk. Voor 

vaarrecreatie in het Blauwe Hart willen we de Hoornse Hop en het Gooi- en Eemmeer 

goed bevaarbaar houden. We zien in het zuiden van het gebied de noodzaak voor 

herontwikkeling van jachthavens. 

 

In de gebiedsgerichte opgaven hebben wij dertien aquapunctuurpunten benoemd. Vanwege het 

grote bovenregionale belang van deze opgaven krijgen deze opgaven extra prioriteit. Ook de 

ontwikkeling van durfspots aan de Noordzeekust en in de regio Waddenzee en 

IJsselmeergebied, hebben vanuit het oogpunt van zonering extra prioriteit.  

De Visie op Waterrecreatie in 2030 bevat opgaven voor de periode 2016 tot 2030. Dit betekent 

dat er geprioriteerd moet worden in de tijd. Daarnaast is de uitvoering van de opgaven in de 

visie een gezamenlijke opgave van alle stakeholders. Niet bij alle opgaven heeft de provincie 

een directe rol. Het behalen van de doelen uit de visie is daarmee afhankelijk van de inzet van 

alle waterrecreatiepartners. Tijdens het bestuurlijk beheeroverleg is afgesproken de activiteiten 

uit de gezamenlijke beheeragenda en meekoppelkansen bij reeds voorziene beheeropgaven in 

de jaren tot 2030 met elkaar te verankeren in een nog op te stellen planning. De bestuurlijke 

besluitvorming hierover wordt eind 2016 verwacht.   

 



 

2016  59   

 

5 

Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie Provincie Noord-Holland 2016-2019 

Het Uitvoeringsprogramma waterrecreatie provincie Noord-Holland (zie bijlage 4) geeft richting 

aan de inzet van de provincie Noord-Holland voor de jaren tot 2019. Hierbij worden alleen die 

opgaven benoemd waar wij een directe rol en verantwoordelijkheid hebben. Deze hebben wij in 

de tijd geprioriteerd. Deze prioritering vindt plaats op basis van de beschikbare middelen, het 

momentum in de omgeving en nog te maken afwegingen in de vorm van verkenningen.  

Waterrecreatie valt in de begroting van de Provincie Noord-Holland onder het programma 3 

Water en het operationele doel ” Bijdragen aan schoon en voldoende oppervlaktewater. ” Als 

instrument staat het opstellen van de visie waterrecreatie benoemd. De doelen en de opgaven 

vanuit de visie gaan echter breder dan alleen het bijdragen aan schoon en voldoende 

oppervlakte water. Dit betekent dat tevens aansluiting wordt gezocht bij de programma’s 

bereikbaarheid, ruimte, groen en cultuur en welzijn. 

Ten behoeve van het realiseren van de doelen en het uitvoeren van de opgaven heeft de 

provincie verschillende rollen en zet zij diverse instrumenten in. Regionale kracht vereist 

slagvaardige rollencombinaties met gemeenten, private partijen, kennisinstellingen, financiers 

en burgers. Daarbij vervult de provincie verschillende rollen, altijd vanuit de provinciale 

kerntaken. De ene keer die van regisseur, de andere keer als aanjager of wegbereider. Bovenal 

is de provincie een ‘belangenassembleur’ (Kompas2020). 

 

Geschiedenis van dit onderwerp in de commissie 

Met het vaststellen van de startnotitie visie waterrecreatie 2016-2030, in oktober 2015, is 

richting gegeven aan het proces. De startnotitie geeft vorm aan de ambities uit het 

coalitieakkoord en sluit tevens aan bij de wensen van de stakeholders om de totstandkoming 

van de visie maar ook de uitvoering die daarop volgt gezamenlijk op te pakken. De commissie 

Economie, Energie en Bestuur (EEB) heeft op 23 november 2015 ingestemd met de startnotitie.  

Er is eerst een verkenning met de externe stakeholders uitgevoerd op het gebied van 

waterrecreatie in Noord-Holland en vervolgens met hen een visie op waterrecreatie opgesteld. 

Vanaf oktober 2015 tot januari 2016 is samen met de externe stakeholders gewerkt aan de 

Verkenningen Waterrecreatie Noord-Holland 2016.  Dit rapport geeft een overall beeld van de 

cijfers, trends en ontwikkelingen op het gebied van waterrecreatie in Noord-Holland.  Op 19 

januari 2016 hebben Gedeputeerde Staten de Verkenningen vastgesteld en ter bespreking naar 

de  stakeholders gestuurd en  aangeboden aan de commissie Economie, Energie en Bestuur ten 

behoeve van een discussie over de kaders voor de visie.  

De commissie Economie, Energie en Bestuur van Provinciale Staten heeft op basis van het 

Verkenningen rapport een strategische discussie gevoerd in de commissie op 1 februari 

jongstleden.  Deze is met de koersbrief (zie bijlage 1)  en de bespreking van deze brief in de 

commissie op 14 maart 2016 bekrachtigd. Deze koers is richtinggevend voor de kaders vanuit 

Provinciale Staten  voor de visie. Afgesproken is dat de commissie een nadere SWOT-analyse 

zou ontvangen (bijlage 2). In de visie is aangesloten bij de uitgangspunten uit de startnotitie 

waterrecreatie en de koers zoals besproken in de commissie. 
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3.    Financiering, communicatie en participatie 

De Visie op Waterrecreatie in Noord-Holland richt zich op 2030. De opgaven in de visie zijn 

agenderend en niet in financiële zin nu al gedekt door beschikbare financiën bij de 

verschillende partners. Dit risico is benoemd in de visie zelf en erkent door de betrokkenen.  

Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma bepaalt Provinciale Staten waar de eigen 

middelen in deze bestuursperiode op worden ingezet. De besteding van de beschikbare 

middelen 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 het programma waterrecreatie is vanuit de provincie bij de inzet van financiën 

een belangrijk uitgangspunt dat sprake moet zijn van cofinanciering. We zijn met bestaande en 

nieuwe financieringsregelingen (als WED) meesturend in de uitvoering van de opgaven voor 

waterrecreatie. Het uitvoeringsprogramma 2016-2019 van de provincie Noord-Holland geeft 

invulling aan de reeds beschikbaar gestelde financiën vanuit het Coalitieakkoord “Kansen voor 

Groei”. Naast deze middelen zullen ook andere middelen ingezet worden (zoals vanuit beheer, 

gebiedsgerichte opgaven, subsidieregeling toeristische overstap punten) waar de 

waterrecreatiesector baat bij heeft.   

De beschikbare uitvoeringsmiddelen van € 4.000.000,- worden ingezet ten behoeve van 

uitvoeringsprojecten op de aquapunctuurpunten in de regio’s en meekoppelkansen bij  

provinciale uitvoeringsprojecten. Direct na de vaststelling van de visie wordt een verkenning 

gestart naar welke van de aquapunctuurpunten genoemd in de visie qua ingreep, planning en 

sluitende cofinanciering en de te maken beheerafspraken het meest haalbaar zijn in deze 

uitvoeringsperiode. Ook wordt aangegeven welke provinciale bijdragen daarmee gemoeid zijn. 

De verkenning levert inzicht voor mogelijke maatregelen op de korte termijn, maar kan tevens 

agenderend zijn voor de langere termijn bij bestuurswisselingen op lokaal en provinciaal 

niveau. De verkenning van aquapunctuurpunten wordt jaarlijks gemonitord om tussentijds 

opnieuw te kunnen prioriteren. 

Ten behoeve van waterrecreatie is vanuit WED € 2.000.000,- beschikbaar. De beschikbare 

middelen worden in deze periode ingezet op de groeimarkt sloepen. Inhoudelijke opgaven 

hierbij zijn ontwikkeling van water-land verbindingen, meerdaagse routes en verbindingen en 

verduurzaming. 

Bij het vaststellen van het coalitieprogramma is er € 100.000 beschikbaar gesteld om 

gemeenten of andere initiatiefnemers te stimuleren tot het creëren van nieuwe zwemplekken. 

De provincie zal deze inzet richten op het creëren van nieuwe zwemwaterlocaties binnen de 

MRA en specifiek op de ambitie meer plekken in stedelijke omgeving. Dit doet zij naast haar 

structurele wettelijke taken voor de gehele provincie en de ambitie van de coalitie om te komen 

tot een dekkend zwemwateraanbod binnen 10 km van de woning. Deze laatste ambitie levert in 

NHN nog opgaven op, welke via de watervisie van de provincie worden opgepakt.  

Personenvervoer over water vanuit toeristisch-recreatief oogpunt wordt ingezet als een middel 

om de ambities op het gebied van het creëren van water-land verbindingen en het spreiden van 

de toeristisch-recreatieve druk binnen de MRA te verwezenlijken. Hiervoor is een budget 

beschikbaar van € 3.370.000,-. Om nieuwe, innovatieve en haalbare ideeën te genereren wordt 
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een prijsvraag georganiseerd. Daarnaast worden de overige beschikbare middelen via een 

subsidieregeling beschikbaar gesteld. 

De visie is een visie van alle stakeholders van zowel overheden (gemeenten, waterschappen, 

recreatieschappen) als de sector (via o.a. Recreatie Noord-Holland, Waterrecreatie Advies, 

HISWA, Recron, Watersportverbond, het Blauwe Hart) en tot stand gekomen in een co-

creatieproces. Ook natuurorganisaties als Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en 

Staatsbosbeheer zijn betrokken bij het traject van visievorming. In bijlage 1 van de visie is een 

compleet overzicht van betrokkenen opgenomen. Zij hebben gedurende het traject van 

visievorming kansen en knelpunten aangeleverd. 

Het “samen werken” door middel van gerichte bijeenkomsten en overleggen met stakeholders 

stond centraal. De bestuurlijke bijeenkomsten  van augustus 2015 en eind januari 2016 

markeerden de start van de fase van verkennen en van die van visievormen. Op de bijeenkomst 

van 16 maart tijdens de HISWA zijn de eerste contouren van de visie met de stakeholders 

besproken. Vervolgens is met deze input door het programmateam een concept visie opgesteld. 

Op een brede bijeenkomst op 27 mei tijdens de Regatta van Medemblik hebben de stakeholders 

gereageerd op het eerste concept. Deze reacties zijn verwerkt in de visie zoals nu ter 

besluitvorming voor ligt.  

Met de vaarwegbeheerders (Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier 

en Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)  is steeds een bestuurlijk overleg geweest 

voorafgaand aan de brede bestuurlijke bijeenkomsten over de gezamenlijke opgaven op het 

gebied van beheer (de beheeragenda). Met de aangrenzende provincies is gesproken over 

gezamenlijke grensoverschrijdende opgaven voor waterrecreatie. 

Met de partners is gecommuniceerd op de bijeenkomsten, via een mailadres waterrecreatie en 

via een nieuwsbrief waterrecreatie. In het vervolg zal tevens via een website gecommuniceerd 

gaan worden. 

 

4.   Proces en procedure 

De visie is een gezamenlijke ambitie van de verschillende partners. Ook de realisatie van de 

opgaven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De opgaven zijn agenderend en nog niet 

financieel gedekt door beschikbare financiën bij de verschillende partners. De gezamenlijke 

uitvoering vindt plaats op basis van een gezamenlijk programma waterrecreatie, een 

gezamenlijke beheeragenda en afstemming van plannen en werkzaamheden. Daarbij zal een 

klankbordgroep worden ingesteld vanuit de stakeholders om de gedeputeerde als regisseur te 

adviseren bij eventuele zorgen, aandachtspunten of nieuwe kansen die zich voordoen voor het 

programma. 

Om te kunnen sturen in deze complexe omgeving wordt een programmatische aanpak 

voorgesteld. Hierbij neemt de provincie de rol van regisseur op zich. Het programma 

waterrecreatie wordt in een nieuwe vorm gecontinueerd. Andere organisaties worden 

uitgenodigd om, naast de provincie Noord-Holland, capaciteit te leveren in het integrale 

programmateam. Voor de hele sector, zowel de gebruiker, de beheerder als de ondernemer, 

zijn collectief en continu leren van grote waarde. Voorgesteld wordt een waterrecreatieschool 

en een innovatiepanel waterrecreatie op te richten. Ook stellen wij voor dat jaarlijks door de 

verschillende partijen gezamenlijk een brede waterrecreatiebijeenkomst Noord-Holland wordt 

georganiseerd. Overheden, ondernemers en gebruikers kunnen elkaar hier ontmoeten en tot 
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kennisuitwisseling komen. Voor de onderlinge communicatie en informatie-uitwisseling 

ontwikkelen wij een website. 

De grootste vaarwegbeheerders werken samen in een gezamenlijk opgestelde Beheeragenda. 

Hierin zijn onderwerpen benoemd waarvoor afstemming en actie nodig zijn om tot een meer 

effectieve en efficiënte aanpak te kunnen komen. De provincie en de grootste 

vaarwegbeheerders organiseren hiervoor een nieuwe manier van programmatisch 

samenwerken. Daarbij bespreken zij periodiek de voortgang van de Beheeragenda, sturen deze 

zo nodig bij en wisselen ervaringen en kennis uit. In de Beheeragenda zijn de volgende 

onderwerpen benoemd: veiligheid, duurzaamheid, taken en bevoegdheden, bediening, 

programmering, voorzieningen en waterplanten. De bestuurders bepalen welke acties zij 

prioritair vinden om gezamenlijk op te pakken en wie de trekker van deze actie is. De prioriteit 

is in eerste instantie gelegd bij onderwerpen die de gebruiker rechtstreeks raken. Dit betekent 

dat er dat er gezamenlijk gewerkt is aan de waterplantenproblematiek en aan de 

verkeersveiligheid op het water.  

Om opgaven te kunnen realiseren, is het vaak efficiënt om bij geplande onderhoud-

werkzaamheden en planningen aan te sluiten en met gebiedsprocessen mee te liften. Het 

realiseren van de opgave vraagt afstemming van planningen, inzet van menskracht en financiën.  

In de Verkenningen die ten grondslag liggen aan deze visie, zijn de verwachte toekomstige 

ontwikkelingen geschetst. Omdat de toekomst zich niet altijd goed laat voorspellen en sprake is 

van een complexe opgave, is het goed om blijvend te monitoren op gepleegde inspanningen en 

de actualiteit van de visie. Dit doen wij door jaarlijks op activiteitenniveau een overzicht te 

maken. Het overzicht, aangevuld met het advies van de klankbordgroep wordt gebruikt in de 

sturing van het programma waterrecreatie. Ook jaarlijks zullen de regionale ambitiekaarten 

worden geactualiseerd. Halverwege de planperiode zullen de verkenningen worden 

geactualiseerd om de opgaven te kunnen toetsen aan de nieuwste inzichten. Dit kan leiden tot 

een herijking van het programma. 

Daarnaast is het belangrijk inzicht te krijgen in hoeverre de geformuleerde ambities en 

doelstellingen worden bereikt. Hiervoor wordt een monitor- en evaluatieprogramma opgesteld 

met behulp van  prestatie-indicatoren gekoppeld aan doelen uit een doelenboom. 

 

5.   Voorstel 

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit. 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

dhr. J.W. Remkes, voorzitter 

 

dhr. H.J. Schartman, waarnemend provinciesecretaris 
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Ontwerpbesluit 

 

Nr. 59 

 

 

Provinciale Staten van Noord-Holland; 

 

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 5 juli 2016; 

 

besluiten: 

 

1.  de Visie op Waterrecreatie in Noord-Holland 2030 vast te stellen. 

2.  het Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie provincie Noord-Holland 2016-2019 vast te  

     stellen. 

 

 

Haarlem, 3 oktober 2016 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

                                                                   , voorzitter 

 

 

                                                                   , statengriffier 


