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Uitgangspunten Omgevingswet 

 

• Vertrouwen als basis,  

• Vrijheid van initiatiefnemers als doel, 

• Verantwoordelijkheid als voorwaarde 

en  

• Verbinden als middel.  

 



Samenhangende benadering 

beleid,  

besluitvorming en 

regelgeving 

Inzichtelijkheid, 

voorspelbaarheid en 

gebruiksgemak 

Bestuurlijke 

afwegingsruimte 

Versnellen en verbeteren 

besluitvorming 

 Verbeterdoelen Omgevingswet 



Beleidsproducten Omgevingswet  

 

Overheden (Rijk, provincies en gemeenten) ontwikkelen:  

• Eén integrale omgevingsvisie (met daarin al het beleid dat betrekking 

heeft op de fysieke leefomgeving) 

• Eén integrale Omgevingsverordening (bij gemeenten heet dit 

Omgevingsplan, waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving zijn 

vastgelegd) 

• Uitvoeringsprogramma’s: om uitvoering te geven aan het beleid 

(visie en Verordening). Die uitvoeringsprogramma’s (UP’s) zijn 

vormvrij en kunnen (nog steeds) sectoraal zijn (b.v. UP Groen, UP 

Water, UP Energie, UP Economie, etc.), maar b.v. ook integraal en 

gebiedsgericht: UP Hollandse Delta, UP Zuidvleugel, UP Groene Hart, 

of op een lagere schaal: UP Hoeksche Waard, UP Krimpenerwaard, 

etc. 

 

 



Het omgevingshuis Zuid-Holland 

 

 

 



Omgevingswet over waterrecreatie 

 
Het wetsvoorstel Omgevingswet (2013, 102 pagina’s) meldt niets over recreatie (nul hits).  

Onderwerpen als landschap, natuur en erfgoed zijn wel opgenomen  

(mede voortvloeiend uit internationale verdragen en verplichtingen en EU-beleid). 

 

De concepten van de ontwerpbesluiten van de 4 AMVB’s (juni 2017) bij deze wet melden over (water)recreatie:  

• 1. Omgevingsbesluit:  

– meldt wanneer recreatievoorzieningen m.e.r.-plichtig zijn, waaronder jachthavens (p. 62). 

 

• 2. Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL):  

– “Ook het landschap en openluchtrecreatie worden hoofdzakelijk als decentrale verantwoordelijkheden 

gezien.”(p. 32) en  

– “de recreatieve infrastructuur is van groot belang voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving” (p. 57)  

– “Naast de verplichte maatschappelijke functies zullen ook andere maatschappelijke functies zoals (recreatieve) 

scheepvaart worden vastgelegd in de programma’s omdat ook deze maatschappelijke functies van belang zijn 

bij de uitvoering van de beheertaak.” (p. 105)  

– beheren, gebruiken en ontwikkelen van recreatieve infrastructuur behoort ook tot de doelen van de wet (p. 121) 

– “Naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer over dit besluit is de motie-Ronnes c.s. over de borging 

van recreatieve wandel- en fietsroutes aangenomen” (p. 122, maar geldt dus niet voor vaarroutes) 

– Voor de routenetwerken wordt ter uitvoering van de eerdere motie van Albert de Vries c.s.253 in het kader van 

de nieuwe nationale omgevingsvisie bezien welke (nadere) afspraken nodig zijn om de recreatieve fiets-, 

wandel- en vaarnetwerken in stand te houden en hoe deze afspraken doorwerken in provinciale en 

gemeentelijke omgevingsvisies. (p. 319) 

– Over het Basis Recreatietoervaart Netwerk zijn op 16 november 2016 bestuurlijke afspraken gemaakt tussen 

het Rijk en de provincies, waarin onder andere is opgenomen dat het netwerk in stand gehouden wordt, en dat 

zoveel mogelijk nog bestaande knelpunten weggewerkt worden (p. 319) 

 



Omgevingswet over waterrecreatie 

De concepten van de ontwerpbesluiten van de 4 AMVB’s (juni 2017) bij deze wet melden 
over (water)recreatie:  
 
3. Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL):  

– Geldt ook voor recreatiedoeleinden (Artikel 3.222) 
– Meldt iets over externe veiligheid (afstanden) in relatie tot recreatie (Artikelen 4.523, 

4.530 en 4.959) 
– verblijfsrecreatie, dagrecreatie en sportfaciliteiten vallen onder decentraal gezag 

(p. 79) 
– Meldt iets over de SEVESO-richtlijn in relatie tot recreatie (p. 181, ook weer in 

relatie tot externe veiligheid) 
– Een vlonder voor hobbymatige visactiviteiten is niet vergunningplichtig, omdat het 

een vorm van recreatief gebruik betreft. (p. 817) 
– Over de kwetsbaarheid van recreatievoorzieningen (in relatie tot externe veiligheid) 
 

4. Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL):  
– Definitie van logiesfunctie voor recreatief gebruik (p. 134) 

 
Conclusies:  

Het wetsvoorstel zegt niets over (water)recreatie en  
de vier AMVB’s gaan beperkt in op waterrecreatie,  

maar er zijn wel bestuurlijke afspraken voor het Recreatietoervaartnetwerk.  
 
 

 



Rijk en recreatie 

Wat geldt voor landschap …:  
• In de woorden van voormalig Rijksadviseur voor het 

landschap Eric Luiten is met de decentralisatie ’Het 
landschap verweesd achtergelaten’: “Vier jaar geleden 
heeft het Rijk het landschaps-beleid afgeschaft. In een 
opsomming van een halve pagina waren alle 
landschapsopgaven van het Rijk geschrapt.” 

 
… geldt ook in hoge mate voor recreatie:  
Dit beleid is door het Rijk gedecentraliseerd en er was ook 
sprake van een snelle afbouw van de rijksfinanciering 
(‘Beuken van Bleker’ voor natuur en recreatie, zie o.a. voor 
RODS). Zo is b.v. het Kenniscentrum Recreatie in no time 
opgeheven (2011/12).  
 

 
 



Waterrecreatie in omgevingsbeleid  

Rijk (1)  
Waterrecreatie in de 4 verdiepingsrapporten op weg naar de Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI):  
1. Naar een duurzame en concurrerende economie (63 pagina’s) 
“Naast de economische kansen zijn investeringen in de kwaliteit van de leefomgeving 
ook positief voor de gezondheid en de recreatieve mogelijkheden van de 
Nederlandse samenleving.”(CBS, 2016: recreatie en toerisme 3,8% BBP, met een 
sterk groeiend aandeel in het BBP, in 2010 nog 3,0%) 
 
2. Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving (31 pagina’s) 
Emissiereductie veenweiden: “Als de nieuwe functie van een gebied baten oplevert 
(red. vermeden uitstoot van broeikasgassen), zoals woningbouw of (red. 
water)recreatie, zouden deze deels daarvoor kunnen worden ingezet” en 
“Grotere hoeveelheid waterlichamen in veenweidegebieden hebben verkoelend effect 
op omgeving wat hittestress kan voorkomen, wanneer gelegen in de buurt van 
bewoond gebied. Leefkwaliteit neemt toe door meer mogelijkheden voor recreatie, 
aantrekkelijkere woningbouwlocaties, grotere natuurwaarden.” en 
“Woonomgeving wordt aantrekkelijker door hogere recreatie- en natuurwaarden.” 
  
 

 
 

 
 



Waterrecreatie in omgevingsbeleid  

Rijk (2)  
3. Verstedelijking en Bereikbaarheid (48 pagina’s) 
Het stedelijk netwerk heeft veel te bieden: werkgelegenheid, handel, woon- en recreatiemilieus, 
verschillende landschappen, cultuur en erfgoed. Dit rapport meldt verder niets over recreatie, alleen nog 
iets over stedelijk toerisme.  
 
4. Naar een waardevolle Leefomgeving (56 pagina’s) 
“Een waardevolle leefomgeving is de onbebouwde (red. ???) natuurlijke omgeving, zowel boven- als 
ondergronds, (die) waarde (heeft) voor allerlei maatschappelijke behoeften. Het gaat om directe en 
zichtbare bijdragen als voedsel, grondstoffen en voldoende en schoon water, recreatie, beleving en 
identiteit. (p. 11) 
Beter benutten van ecosysteemdiensten / natuur, waaronder voor recreatie. (p. 23) 
“De recreatieve waarden van het nieuwe, typisch Hollandse veenweidelandschap kunnen toenemen 
door de aanleg van wandel-, fietspaden en kano- en vaarroutes gekoppeld aan het nieuwe, robuuste 
zoetwatersysteem in een ruimtelijk aantrekkelijk, kleinschaliger landschap.” (p. 48) 
Recreatie en toerisme vormen ook een belangrijke economische sector. (p. 52) 
Waterrecreatie wordt niet apart genoemd. 
 
 Conclusie: in het omgevingsbeleid van het Rijk is (zeer) beperkt aandacht voor  
 (water)recreatie en -toerisme, de directe bijdrage hiervan aan de economie  
 en de bijdrage aan het woon- en vestingsklimaat worden beperkt onderkend.  
  
 

 
 

 
 



 en 

… belevingswaarde (en daarmee ook recreatie) blijft buiten beeld? 

Omgevingswet: balans tussen  

benutten en beschermen 

Benutten Beschermen 

Beleven 
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 en 

… belevingswaarde blijft buiten beeld? 

Omgevingswet: balans tussen  

benutten en beschermen 
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Maa 

Groen- en wateropgaven in het 

omgevingsbeleid  

  

 

Groenopgaven Wateropgaven 

Maatschappelijke 

opgaven 

Provinciale opgaven 



Natuur Landbouw 

Recreatie 

 Groenopgaven 
Wonen 

Werken 

Reizen 

Winkelen 

Kwaliteit Kwantiteit 

Veiligheid 

 Wateropgaven 
Wonen 

Werken 

Reizen 

Natuur 
Winkelen 

Landbouw 

Provinciale water- en groenopgaven  



Provincie en (water)recreatie 

Voor de provincies die het verst zijn in de ontwikkeling van hun 

omgevingsbeleid (Gelderland en Overijssel) en voor de provincies waar 

waterrecreatie van groot belang is (o.a. Flevoland, Friesland, Noord-

Holland, Zeeland en Zuid-Holland), is onderzocht wat er in hun 

omgevingsbeleid over (water)recreatie is opgenomen.  

De IPO-site meldt bij ‘De zeven kerntaken’ van de provincie niets over 

recreatie. Wel staat bij de verdere invulling van kerntaak 3:  

‘Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden’:  

“Provincies zijn de gebiedsregisseurs van het landelijke gebied. Projecten 

voor het landelijk gebied richten zich op het versterken van natuur, 

recreatie, landbouw, milieukwaliteit en sociaaleconomische vitaliteit” 

… en bij kerntaak 6. ‘Culturele infrastructuur en monumentenzorg’ staat:  

“Een culturele identiteit en culturele voorzieningen maken een provincie 

aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren.” 

 

 



Waterrecreatie in omgevingsbeleid  

Drenthe 
 
Drenthe:  

• Koersdocument revisie Omgevingsvisie 2018  

– Beschermen, beleven en benutten van natuur en landschap 

(conform de Natuurvisie 2040). Verder veel aandacht voor 

versterking van verblijfsrecreatie, met daarbij ook oog voor de 

vaarrecreatie (p. 12).  

 

• Natuurvisie 2040: gastvrije natuur 

– Met hierin, naast voor beschermen, ook veel aandacht voor 

beleven en benutten van natuur en voor recreatie en toerisme 

(belangrijke bron van werkgelegenheid in deze provincie). Het 

woord ‘waterrecreatie’ ontbreekt.  

 

 

 

 

 



Waterrecreatie in omgevingsbeleid  

Flevoland (1) 
 
 

 

 

 

 



Waterrecreatie in omgevingsbeleid  

Flevoland (2) 
 
Omgevingsvisie ‘Samen maken we Flevoland’ (8/11/2017, 18 pagina’s) 

– Inzet op meer recreatie en toerisme: “In 2030 heeft Flevoland 

prachtige groenblauwe natuur- en recreatiegebieden langs de 

waterrijke randen van de Flevopolders.” en “De randmeren in de 

gemeenten Zeewolde en Dronten hebben een aantrekkelijk 

recreatief en toeristisch aanbod, waar velen van genieten. (p. 4) 

– “Flevoland heeft langs de kust een rijk aanbod van natuur- en 

watergebieden. Deze gebieden, gemarkeerd met attractiepunten 

zoals havens, stranden, Marker Wadden, Bataviastad, Eemhof 

en Walibi, hebben een aantrekkingskracht voor recreatie en 

toerisme op bovenregionaal niveau.” (p. 13) 

– “Dit ontwikkelen wij in een goed samenspel met vele 

partners.”(p.13)  

 

 

 

 

 



Waterrecreatie in omgevingsbeleid  

Flevoland (3)  
Vervolg Omgevingsvisie ‘Samen maken we Flevoland’ 

Uitwerking Blauwgroene slinger:  

“Rondom de polders van Flevoland liggen vele natuur- en 

watergebieden. Ze vormen een blauwgroene slinger van grote 

ecologische en recreatieve waarde, verrijkt met diverse bijzondere 

voorzieningen. De voorzieningen voor recreatie en toerisme 

vergen continu aandacht om in de markt te blijven. Stap voor 

stap gaan we met partner de kwaliteiten van deze gebieden 

op een volgend hoger niveau brengen. Zodanig dat ze op een 

eigentijdse wijze en passend bij het Verhaal van Flevoland, 

hun bovenregionale betekenis versterken. Bijvoorbeeld het 

Nationaal Park Nieuw Land, het Blauwe Hart van de Randstad 

en de oostelijke recreatieve rand van Flevoland uitlopend in de 

Noordoostpolder (onder andere Waterloopbos en werelderfgoed 

Schokland).” (p. 24)  

 

 

 

 



Waterrecreatie in omgevingsbeleid  

Friesland  
• Discussienotitie omgevingsvisie (maart 2016, 46 pagina’s)  

– Thema 5: Recreatie en toerisme (p. 19-22) 

• “Fryslân is voor toeristen een aantrekkelijke provincie met veel kwaliteiten. 

Van oudsher is de vaarrecreatie goed vertegenwoordigd” 

Inzet op:  

• Kwaliteitsverbetering recreatieve voorzieningen, waaronder de 

recreatieve vaarwegen en verbetering van de aantrekkelijkheid en 

concentratie en groei van voorzieningen bij recreatiekernen, zodat 

hier meer te beleven is en vaarrecreanten meer aan wal besteden. 

Achtergrond: In 2013 is onderzoek gedaan naar de kwaliteiten en potenties 

van de recreatie in Fryslân. Hoofdconclusie: richt je vooral op kwaliteits-

verbetering; op aanvullingen die vooral het hogere marktsegment bedienen. 

– Thema 11 Water (p. 41-45) 

• Op korte termijn komt er geen flexibel peilbeheer voor de Friese boezem 

vanwege de nadelen voor de beroeps- en recreatievaart. 

 

 

 

 

 



Waterrecreatie in omgevingsbeleid  

Gelderland (1)  
Omgevingsvisie Gelderland (december 2017, 349 pagina’s), 
de komende omgevingsvisie gaat heten ‘Gaaf Gelderland’ 
 
3.3.5 Recreatievaarwegen (p. 81) 
 
In 2016 hebben de provincies en het Rijk zich gecommitteerd aan bestuurlijke afspraken op 
basis van de “Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2015-2020" (BRTN) om de 
bevaarbaarheid van het basistoervaartnet te behouden en structurele knelpunten in 
de bevaarbaarheid zoveel mogelijk weg te nemen. Op dit moment zijn de volgende 
knelpunten nog niet weggenomen:  
• het realiseren van een veilige noord-zuidverbinding voor de landelijke recreatietoervaart; 
• het bevaarbaar maken van de Linge en de Korne; 
• aanlegvoorzieningen van de Oude-IJssel voor zover het andere dan kano-

aanlegplaatsen betreft. 
 
Ten aanzien van het knelpunt Apeldoorns Kanaal is in de gebiedsontwikkeling Veluwekroon 
de ambitie onderzocht om het kanaal (gedeeltelijk) bevaarbaar te maken voor BM-klasse 
motorvaartuigen. Daaruit bleek deze ambitie niet haalbaar.  
 
De provincie zet zich in het kader van meer integrale gebiedsontwikkelingsprojecten in voor 
het wegnemen van de knelpunten, maar pakt deze niet als zelfstandige projecten op. 
 

 
 

 
 



Waterrecreatie in omgevingsbeleid  

Gelderland (2)  
Vrijetijdseconomie (p. 187) 

“De ligging, landschappelijke kwaliteiten, cultuurhistorie en mogelijkheden 

voor waterrecreatie maken Rivierenland tot een aantrekkelijke toeristische 

en recreatieve trekpleister. Doel is om een toename te realiseren van de 

werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie door groei van de bestedingen in 

deze sector.” met als speerpunten: 

• de fysieke infrastructuur (wandelroutekeuzenetwerk, fietsroutenetwerk, 

kwaliteitsverbetering, jachthavens, aanleg rivierpleisterplaatsen en 

passantenplaatsen); 

• het ondernemerschap van recreatieondernemers; 

• uitbreiding van het areaal verblijfsrecreatie; 

• nieuwe attracties (Fruitrijk, Geofort, Levende Land); 

• aantrekken van een grootschalig evenement 

• promotie en marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Waterrecreatie in omgevingsbeleid  

Overijssel (1)  
Overijssel: Omgevingsvisie ‘Beken kleur’ (2017, 206 pagina’s)  

• “In de Wieden-Weerribben wordt de kwaliteit van het gebied versterkt door het slim 

combineren van nieuwe natuur, recreatievoorzieningen, uitbreiding van het 

vaarlandschap én nieuwe dragers voor natuurbeheer.” (p. 11)  

• “Het water zien we overigens niet alleen als een bedreiging. Het biedt ook kansen. 

Kansen voor ‘waterwonen’ en watergebonden recreatie en bedrijvigheid.” (p. 42)  

• 8.2.3 Ontwikkelingsperspectief Hoofdinfrastructuur: vlot en veilig (p. 69) 

 De aantrekkelijkheid van een stedelijk netwerk wordt mede bepaald door 

‘knoopkwaliteit’. Deze knoopkwaliteit wordt bepaald door het aantal en de kwaliteit 

van de verbindingen (auto-, spoor-, fiets- en vaarwegen) en de 

overstapmogelijkheden op verschillende vervoerswijzen. 

• 9.4.4 Recreatieve routes en vaarwegen (gebiedstypen laag van de beleving) (p. 

79) 

• “De toeristisch-recreatieve infrastructuur voor wandelen, fietsen, varen en 

paardrijden is erg belangrijk voor de toeristische aantrekkingskracht van 

Overijssel.” (p. 102) 

 

 

 

 

 



Waterrecreatie in omgevingsbeleid  

Overijssel (2)  
Vervolg Omgevingsvisie Overijssel ‘Beken kleur’  
• Gemeenten vragen we in ruimtelijke plannen rekening te houden met de toeristische 

vaarwegen (BRTN), de landelijke fiets- en wandelroutestructuren (LAW en LF) en de 
provinciale netwerken voor fietsen, wandelen, varen en paardrijden. Van de 
waterbeheerder vragen we een goede watervoorziening (p. 102) 

• “In diverse meren en zandwinplassen is waterrecreatie in Overijssel goed mogelijk” (in 
totaal 41 zwemwaterlocaties)(p. 145)  

• 10.6.1.3.6 Scheepvaartwegen voor beroeps- en recreatievaart (p. 150) 
 Ons beleid is gericht op het in stand houden van een goed ingericht net van 
 scheepvaartwegen, met zo min mogelijk belemmeringen. Het op peil kunnen houden 
 van de vaarwegen in droge tijden is  daarbij een belangrijk aandachtspunt. Dit geldt ook 
 voor de verschillende toeristische vaarwegen in Overijssel die aangesloten zijn op  
 landelijke netwerken (BRTN). We vragen gemeenten in ruimtelijke  plannen rekening te 
 houden met deze routestructuren. 
• “Ook de toerisme- en recreatiesector vormt een belangrijke economische factor in 

Overijssel. Vaarrecreatie maakt daar – zeker in de kop van Overijssel – een 
belangrijk deel van uit. De toeristische vaarwegen in Overijssel hebben, onder andere 
vanwege de hoge recreatieve belevingswaarde, een bewezen gunstig effect op de 
economische omzet van bedrijven langs de routes.” (p. 150) 



Waterrecreatie in omgevingsbeleid  

Noord-Holland 
 
Koers Noord-Holland 2050: ‘Balans tussen economische groei en 

Leefbaarheid’ (22/12/2017, 36 pagina’s) 

• Hoe verwerken we de grotere druk op de capaciteit én 

garanderen we de kwaliteit van mobiliteitsnetwerken (van 

fiets, openbaar vervoer, wegverkeer en vaarwegen)? 

• “De recreatieve mogelijkheden met mooie landschappen 

zijn nooit ver weg, zoals aan de kust of in de duinen, de 

veengebieden, langs het IJsselmeer, de Wadden of in 

Westfriesland of het Gooi.” (p. 9)  

• “Hoe geven we ruimte aan de toenemende vraag naar 

recreatieve en toeristische voorzieningen?” (p. 31)  

 

 

 



Waterrecreatie in omgevingsbeleid  

Zeeland (1)  
Kadernota voor de Zeeuwse omgevingsvisie 2018 (14/11/2017, 
32 pagina’s, nog niet door PS vastgesteld) 

 

• er ligt een uitdaging om de kwaliteit van het toeristische aanbod en de 
bijbehorende voorzieningen op peil te houden en de Zeeuwse 
identiteit hiervan te versterken, wat mede aanleiding was voor 
ontwikkeling van een gezamenlijke Zeeuwse Kustvisie (p. 8) 

• De Deltawateren hebben een grote potentie op het gebied van 
(verblijfs)recreatie. Tegelijkertijd hebben de (oevers van de) 
Deltawateren belangrijke landschappelijke waarden. Doordat 
campings en bungalowparken vaak direct tegen de dijk liggen, is de 
samenhang met het landschap en de omgeving in niet alle gevallen 
optimaal. Bij kwaliteitsverbetering en innovatie zal meer ingezet 
worden op het versterken van de verbinding met het water. (p.8)  

• Een belangrijk uitgangspunt is kwaliteit boven kwantiteit (p. 9)  
  

 
 

 



Waterrecreatie in omgevingsbeleid  

Zeeland (2)  
1.2.2 Jachthavens en Watersport 
• Jachthavens en watersport vormen een belangrijk onderdeel van 

het (verblijfs)recreatief product van Zeeland. Jachthavens worden 
de afgelopen periode geconfronteerd met een teruglopende bezetting. 
Deze trend zal ook de komende jaren doorzetten. Voor bestaande 
bedrijven is kwaliteitsverbetering en innovatie van groot belang. 
Ontwikkelingen richten zich op het verbeteren van de kwaliteit. Het 
behouden van de landelijke routes en het toervaartnetwerk is een 
belangrijk uitgangspunt. 

Voorkeursoptie:  
• Het bestaande beleid voor jachthavens wordt aangepast, zodat 

uitbreiding van het totale aantal ligplaatsen in Zeeland wordt 
uitgesloten. Herontwikkeling en verplaatsing van bestaande locaties 
krijgen daardoor een impuls.  

Verder is in deze kadernota heel veel te doen over (uitbreiding van) 
verblijfsrecreatie (met name recreatiewoningen).  
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Zuid-Holland 
 
Dit beleid is nog sterk in ontwikkeling en wordt eind dit jaar vastgesteld. 
Wel hebben GS 12/12/2017 de ambitienotitie vastgesteld (12 pagina’s). 
Het enige dat hierin over ‘recreatie’ wordt gemeld:  
•  De provincie Zuid-Holland wil de kwaliteit van de leefomgeving 

versterken door natuur, water, recreatie, landbouw, cultureel erfgoed 
en economie in samenhang te bezien.  

‘Water’ komt 22 maal voor, o.a. in relatie tot:  
• ‘Centraal vertrekpunt is dat we meer ruimte bieden aan het water’ 
• ‘Versterken van het leef- en vestigingsklimaat door ruimte te bieden 

aan groen en water in de stad’ 
• ‘het deltagebied wordt gekenmerkt door een intensief gebruik van land 

en water met veel economische belangen’ (red. met 
meekoppelkansen voor waterrecreatie?) 

• ‘meer (goederen)vervoer over water’ (red. mogelijk conflicterend met 
recreatievaart?) 
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Enkele koplopers en aanwezigen: 
 
Delft: Startnota ‘Omgevingsvisie Delft’ (maart 2017, 3 pagina’s). Gaat vooral over het proces, 
recreatie niet genoemd.  
 
Groningen: Strategische koers The next city (nov. 2017)  
• “Groningen heeft zich (red. in 2030) ontplooid tot een hoogwaardig woon-, werk-, 

voorzieningen- en cultuurcentrum voor de regio, aangevuld met bijzondere woonlocaties, 
recreatiezones en natuur in het buitengebied.” 

• “We gaan de groen/blauwe schil direct rond de stad beter bereikbaar en beleefbaar maken. 
Ook willen we toeristisch-recreatief ondernemerschap in het gebied stimuleren, zodat 
Stadjers vaker het Ommeland intrekken en combinatiebezoek Stad-Ommeland toeneemt. We 
gaan de samenwerking op het gebied van toerisme tussen ondernemers in stad en regio 
versterken.” 

• “In onze watervisie hebben we de ambitie geformuleerd om Groningen als stad aan het water 
te presenteren en de ruimtelijke, recreatieve en economische potentie van het water beter in 
te zetten. We willen het water beter beleefbaar en bereikbaar maken voor onze inwoners 
en bezoekers, de woonkwaliteit op het water verbeteren, meer levendigheid op het 
water creëren, de kansen voor recreatie vergroten en meer aandacht creëren voor de 
economische waarde van water.” 
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Leiden: vormt samen met 9 omliggende gemeenten “Het 

Hart van Holland”, met in de Regionale Agenda (78 pagina’s, 

augustus 2017): 

• ‘Waterrecreatie’ genoemd in relatie tot kust (o.a. 

Wassenaar en Katwijk), met voor Katwijk “Wonen en 

werken aan de Oude Rijn, zeejachthaven en recreatieve 

vaarwegen” (p. 20) 

• Verbetering van vaarwegen en het vaarroutenetwerk 

kan op verschillende plekken in het Hart van Holland 

tot nieuwe werkgelegenheid leiden (p. 51). 

• grootschalige waterberging combineren met 

waterrecreatie (p. 53) 
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Steenwijkerland: Omgevingsvisie ‘Waardevast landschap’ (gericht op 2030, 
juni 2017, 27 pagina’s)  
• “bevaarbaarheid van het water in de Weerribben”(als 

omgevingskwaliteit)(p. 1)  
• Vooral de sector recreatie en toerisme biedt werkgelegenheidskansen 

(p. 6) 
• De natuur is toegankelijk door goed onderhouden vaar-, loop- en 

fietsroutes. Je kunt je veilig en comfortabel verplaatsen, genietend van 
het landschap en het natuurschoon. (p. 8) 

• Vaarroutes moeten qua beschoeiing, diepte en hoogte (bruggetjes) 
geschikt worden gemaakt en/of gehouden voor de bevaarbaarheid, maar 
dan wel met behoud van het authentieke karakter. Wij dragen zorg voor 
een bevaarbaar netwerk/routestructuur van kleine vaarwegen (niet 
BRTN)(p. 9)  

• Meer plek voor waterrecreatie: “Ondanks het natuurpark en het vele 
water binnen de gemeentegrenzen, kun je de natuur niet overal goed 
beleven. Er is bijvoorbeeld nog weinig zwemwater met strandjes.” (p. 9)  
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Krimpenerwaard (1)  

Eindrapport Strategische Visie Krimpenerwaard (11 april 

2017) (o.l.v. Riek Bakker): 

• Benut het water: “De Krimpenerwaard is een waterrijk 

gebied. Momenteel wordt het water nog niet genoeg 

benut, terwijl er veel mogelijkheden zijn om dit te doen. Zo 

kan er meer nadruk komen te liggen op waterrecreatie, 

door bijvoorbeeld de recreatievaart te stimuleren door 

een staande-mastroute door de Krimpenerwaard te 

faciliteren. Wellicht werkt dit ook als een prikkel voor de 

horeca langs het water. (p. 135) 
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Vervolg Krimpenerwaard (2):  
Stimuleer waterrecreatie (P. 140):  
a. Waterrecreatie op sloten en vaarten 
De Krimpenerwaard kent zeer veel waterwegen. Het gaat om historische vaarten 
voor trekschuiten en de historische ontsluiting van het agrarisch gebied. Deze 
infrastructuur zou gemoderniseerd kunnen worden voor waterrecreatie: 
• Kanoroutes met oversteekvoorzieningen handhaven en waar mogelijk uitbreiden, 
• Kanoroutes ook gebruiken voor overige waterrecreatie, zoals schaatsen, 

peddelsurfen, punteren. Belangrijk is de doorvaarthoogte van bruggen, het 
vermijden van dammen in de route en waar nodig veilige overdraagplaatsen. 

b. Recreatie langs Lek en IJssel 
Met name langs de Lek zijn veel recreatieplekken verloren gegaan bij de 
dijkverzwaringen. Het gaat om zandstrandjes, die zwemgelegenheid boden. Nu kan er 
in de Krimpenerwaard niet meer in open water worden gezwommen. Op veilige 
plaatsen (afgedamde binnenrivier) zouden nieuwe strandjes aangelegd kunnen 
worden met voorzieningen om te zwemmen (sanitair, omkleedcabines) en voor 
dagrecreatie (dagkamperen, barbecue). Deze strandjes kunnen het oeverdecor 
verfraaien. Er zijn in de Krimpenerwaard weinig terrassen aan het water. Dat zijn wel 
aantrekkelijke plaatsen voor horeca. 



Kansen voor waterrecreatie 

 PAL-advies ‘Natuurlijk verder met een sterk groenblauw 

netwerk’:  



Kansen voor waterrecreatie 

  

PAL-advies ‘Natuurlijk verder met een sterk groenblauw 

netwerk’ oproep tot ‘Holland by bike and boat’, 

Zowel uit oogpunt van: 

• een gezonde, aantrekkelijke en beleefbare 

leefomgeving als  

• een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat als voor  

• versterking van de voor werkgelegenheid en economie 

steeds belangrijker sector recreatie en toerisme als  

• klimaat: tegengaan hittestress en wateroverlast 



Kansen voor waterrecreatie 

  
Mede in opdracht van Provinciaal Adviseur Ruimtelijk 

Kwaliteit (PARK) Zuid-Holland Harm Veenenbos:  
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