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Koers van Rijnland mbt recreatie 

Sinds 2012 is er bij het Hoogheemraadschap van Rijnland beleid genaamd “Recreatief 
medegebruik, samen naar een meer beleefbaar watersysteem” (kenmerk: 12.59893). Dit 
beleid is geëvalueerd (kenmerk: 16.079341) en hieruit blijkt dat Rijnland de afgelopen 
jaren een positieve bijdrage heeft geleverd aan de beleving van het water. Echter de 
ambitie om initiatieven voor recreatief medegebruik op een structurele manier te 
stimuleren en te faciliteren is niet voldoende bereikt. In het Waterbeheerplan 5 is 
opgenomen om aan het begin van de planperiode deze beleidsnota te herzien. De 
spelregels hieronder betreffen deze herziene nota. Op 2 november 2016 zijn deze door 
de Verenigde Vergadering van Rijnland vastgesteld.  
 
In het coalitieakkoord van Rijnland (2015 - 2019) is het volgende opgenomen: 
Water verbinden met andere maatschappelijke opgaven 

Door samen te werken met onze omgeving kun je maatschappelijke meerwaarde 
creëren. Concreet willen wij: 
• Bij projecten in een vroeg stadium (pre-plan fase) het gesprek aangaan met de 
omgeving. Dan worden de kansen zichtbaar om door opgaven te verbinden meerwaarde 
te scheppen. Denk aan natuur, recreatie en landbouw; of aan ruimtelijke en 
landschappelijke kwaliteit. 
 
Koers voor recreatie rondom water met spelregels 

Binnen Rijnland wordt steeds actiever vorm gegeven aan het meekoppelen van 
recreatiekansen. Bij recreatief medegebruik, liever genoemd recreatie rondom water, 
gaat het over de beleving van het water. Denk aan zwemmen, duiken, fietsen, varen, 
wandelen, vissen, schaatsen. Ook de historische bouwwerken die Rijnland beheert, zoals 
sluizen, gemalen en molens, maar ook landschapselementen zoals sloten, slootpatronen, 
grenspalen, kades, dijken dragen bij aan de beleving. 
 
Spelregels recreatie op en rond het water bij het hoogheemraadschap van Rijnland, 
een handreiking voor de Rijnlander: 
1. Het hoogheemraadschap van Rijnland faciliteert en stimuleert recreatief 
 medegebruik. 
2.  De houding ten aanzien van kansen voor recreatie is van elke Rijnlander pro actief 
 en positief. Attent zijn op het meedoen met initiatieven van anderen 
 (bedrijfsleven, provincie, gemeente) hoort hier ook bij. 
3.  Recreatiekansen zullen altijd in de afweging moeten worden meegenomen bij 
 planvorming en vergunningverlening. 
4.  Met gemeente en/of provincie zal samengewerkt worden om faciliteiten voor 
 recreatief medegebruik aan te leggen en te financieren. Indien gemeente de 
 initiërende partij is, dient deze zelf draagvlak bij de omgeving te genereren. 
5.  Werk met werk maken en meekoppelkansen benutten is uitgangspunt. Dit moet 
 leiden tot lagere kosten. Wie deze voor haar rekening neemt is maatwerk en zal 
 per situatie bekeken worden. 
6.  Eventuele kosten worden zo veel als mogelijk betaald uit het projectbudget. 
7.  Het hoogheemraadschap neemt jaarlijks een bedrag op in de begroting voor 
 kansen die niet door anderen betaald kunnen worden of voor cofinanciering of om 
 mee te kunnen doen met initiatieven van anderen. Al dan niet in de vorm van een 
 stimuleringsbijdrage wordt hier bekendheid aan gegeven. 
8.  Het hoogheemraadschap heeft een accounthouder1 die aanspreekpunt is voor 
 externen, het gedachtegoed uitdraagt, zicht heeft op andere “recreatiepotjes” en 
 intern coördineert. 
9.  Het beheer en onderhoud van faciliteiten geschiedt door een andere partij dan het 
 hoogheemraadschap. Vóór de aanleg is dit vastgelegd. Net als aansprakelijkheid. 

                                           
1 Aanspreekpunt is Hesper Schutte, procesleider bij de afdeling Beleid- en Planontwikkeling van Rijnland. Te 
bereiken via hesper.schutte@rijnland.net of 06-15075127 
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