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Toekomstvisie Waterrecreatie 2025
Nederlanders leven met water. Grote delen van het land zijn veroverd op het water. Wij zijn alert op het
gevaar van overstroming van ons laaggelegen land. Maar op talloze manieren benutten we het water ook.
De afgelopen decennia is de betekenis van het water voor de vrijetijdsbesteding steeds toegenomen: 57
procent van de Nederlanders beoefent tijdens dagtochten of vakanties een vorm van waterrecreatie. Met
die groei is ook de verwevenheid met andere functies zoals toerisme, natuur, woningbouw, economie en
sport groter geworden.
De belangstelling voor waterrecreatie groeit nog steeds. Dat vraagt om het verder ontwikkelen en
benutten van de unieke mogelijkheden die Nederland heeft. In een land met een gestage stroom aan
plannen en nieuwe regels, vraagt dat ook om een sterke visie en om een sector die gemotiveerd en
geïnspireerd samenwerkt. Immers, de toename van het recreatief watergebruik maakt nieuwe
voorzieningen, extra ruimte en betere toegankelijkheid van water noodzakelijk. Bestaande geldstromen
moeten worden geborgd en nieuwe financieringsmogelijkheden moeten worden gecreëerd om de opgaven
van Nederland waterrecreatieland te realiseren.
Deze visie is ontwikkeld door de waterrecreatiesector. Initiatiefnemers zijn de HISWA Vereniging, de
ANWB en het Watersportverbond. De Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) heeft de ontwikkeling
van de visie gefaciliteerd. De partners in de SRN zijn betrokken geweest bij de totstandkoming ervan. Zij
ondersteunen de richtingen die in de visie zijn benoemd en spreken de intentie uit om samen te werken
aan de implementatie van de toekomstvisie.

Namens de waterrecreatiesector,
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Marja van der Tas
Voorzitter Stichting Recreatietoervaart Nederland
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Toekomstvisie door brede participatie
Deze toekomstvisie is tot stand gekomen door een wisselwerking tussen de waterrecreatiesector en de
‘buitenwereld’. De sector ziet het als zijn verantwoordelijkheid ook anderen te mobiliseren om na te
denken over de toekomst van de waterrecreatie in Nederland. Waardevolle en bruikbare visies ontstaan
immers niet vanuit één perspectief, maar juist uit de combinatie van gezichtspunten.
In de periode van oktober 2009 tot en met februari 2010 heeft de sector de dialoog gezocht met
overheden, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Natuurlijk
hebben de waterrecreanten nadrukkelijk een rol gespeeld bij het nadenken over de toekomst van de
waterrecreatie. Via een website (www.recreatiedebat.nl), werkgroepen en verschillende bijeenkomsten
over de toekomstverkenning is interactie gezocht. Al met al heeft een bonte verzameling personen
(beleidsmakers, uitvoerders, natuurbeheerders, ondernemers, watersporters, natuurliefhebbers,
waterprofessionals, wetenschappers, landschapsarchitecten, stedenbouwkundige en anderen) denkbeelden
met elkaar gedeeld.
In maart 2010 zijn de belangrijkste contouren van de toekomstverkenningen vastgelegd en uitgewerkt.
Daarbij is gekeken naar de betekenis voor de ontwikkeling van Nederland waterrecreatieland. Op basis
van literatuuronderzoek en opnieuw door een brede dialoogbijeenkomst met anderen. De ambities die in
dit document zijn beschreven, zijn hiervan het resultaat.
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Eindigt de toekomstverkenning met een document? Nee, beslist niet. De waterrecreatiesector zet in op de
realisatie van zijn ambities. En ook voor die uitvoering zoekt de sector het gesprek en de samenwerking
met anderen. Het is immers onze gezamenlijke opgave de waarde van water te begrijpen en te benutten.
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Waterrecreatie in Nederland in 2025
Het netwerk van waterwegen en meren is van oudsher bepalend voor het landschap in Nederland. Met
technische hulpmiddelen en landschappelijke ingrepen zijn bijzondere waterstructuren ontwikkeld. Hoe
Nederland omgaat met water is uniek, wat betreft de bescherming tegen water, de beheersing van water,
het gebruik van vaarwegen voor transport en de waarde van water voor ontspanning en sport.
Het maatschappelijk en economisch belang van de waterrecreatie evenaart dat van de binnenvaart of de
akkerbouw. De waterrecreatie realiseert een jaarlijkse omzet van 3,4 miljard euro. Dat is ongeveer een
kwart van het binnenlandse en bezoekende toerisme. De betekenis van waterrecreatie zal in de komende
jaren toenemen. Niet alleen vanuit economisch perspectief, maar ook in relatie tot de kwaliteit van stad
en platteland, natuur en landschap, wonen en werken, sport en gezondheid en cultuurhistorie en sociale
samenhang.
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Waterrecreatie is voor ons allen van betekenis. Want
waterrecreatie
• verbetert gezondheid, welzijn en sociale samenhang;
• versterkt de economie;
• maakt het land mooier en aantrekkelijker om er te wonen, het te
bezoeken en ervan te genieten;
• zet de natuur, het landschap en de cultuurhistorische waarden
kracht bij;
• komt vooral de samenleving ten goede.

Kansen voor een mooier Nederland
Waterberging in combinatie met waterrecreatie,
historisch erfgoed als cultuurpark, recreatieve
woonmilieus in groene omgevingen, aantrekkelijke
leisurelandschappen op knooppunten van
infrastructuur, gespecialiseerde landbouw verbonden
met toerisme: de VROM-raad ziet tal van kansen voor
een mooier Nederland dankzij dit landschap van vrije
tijd en toerisme. Mits goed vormgegeven vormt het
bovendien een belangrijke drager van de economie. Zo
snijdt het mes aan meerdere kanten.
[Bron: VROM-raad, Manifest, 2007]
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Onze missie
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De waterrecreatie helpt de unieke waarden van Nederland als waterland ten volle te benutten. Het
genieten van het water en het uitoefenen van vrijetijds- en sportactiviteiten aan, op en in het water is
mogelijk voor iedereen. Daar wordt Nederland niet alleen mooier en aantrekkelijke van, maar het
draagt óók bij aan een betere gezondheid, welzijn en economie.

5

0.1/XXX/Amyyon

Ambities voor de toekomst
van de waterrecreatie in 2025
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Onze ambities voor de toekomst
Een inspirerende toekomstvisie geeft perspectief en energie om te bouwen aan de waterrecreatie. De visie
geeft ook aan hoe de samenleving kan profiteren van alle facetten van waterrecreatie. De sector kan
immers een belangrijke bijdrage leveren aan een vitaal en gevarieerd waterland; dit wil zij doen door:
•

waterrecreatie een beleving voor alle Nederlanders te laten zijn;

•

waterrecreatie van betekenis te laten zijn voor de ruimtelijke, sociale en economische ontwikkeling
van Nederland;

•

waterrecreatie veilig en duurzaam te maken.

De Toekomstvisie waterrecreatie 2025 is uitgewerkt aan de hand van zeven ambities. Er is nog veel werk
te verzetten om ze te verwezenlijken. De sector committeert zich aan de realisatie van de ambities en
zoekt daartoe de samenwerking met anderen. Een mooier waterland door publiekprivate samenwerking!
Ambities Nederland waterrecreatie 2025
1. Waterrecreatie is er voor iedereen
2. Waterrecreatie is laagdrempelig, gevarieerd
en betaalbaar
3. Waterrecreatie is er in en om de stad
4. Waterrecreatiegebieden zijn bereikbaar en
staan met elkaar in goede verbinding
5. Nieuw water beschikbaar voor waterrecreatie
6. Waterrecreatie is grenzeloos

0.1/XXX/Amyyon

7. Waterrecreatie is veilig en duurzaam
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1. Waterrecreatie is er voor iedereen
Jong en oud, avonturier en stadsmens, iedereen kan deelnemen aan waterrecreatie. Sportief
bezig zijn, rust zoeken, genieten van de natuur, gezellig op of aan het water, in de stad en aan
de kust. Bij waterrecreatie gaat het immers om meer dan zeil- en motorboten: duiken, kanoën,
wakeboarden, vissen of surfen. De drempels om mee te doen zijn laag, want waterrecreatie is
eenvoudig en dichtbij. Kennismaken is gemakkelijk en bovendien niet duur. Voor jongeren is
de kennismaken met waterrecreatie en het leren omgaan met water net zo vanzelfsprekend als
schoolzwemmen, of schoolschaatsen.

In 2025 kan iedereen kennis nemen van én deelnemen aan waterrecreatie.
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De waterrecreatiesector zet zich in om water een beleving voor iedereen te laten zijn. Dat doen wij door:
•

te bevorderen dat waterrecreatie en kennis van water en watersystemen onderdeel worden van het
onderwijsprogramma van basisscholen, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs

•

kennismakingsprogramma’s met alle takken van waterrecreatie te ontwikkelen

•

te zorgen voor een goed aanbod van informatief, educatief en kennismateriaal

•

de samenwerking met sport-, welzijns- en gezondheidsprogramma’s te versterken

•

samen te werken met stads- en gebiedsontwikkelaars, om de gebruikswaarde van water ten volle aan
te wenden.
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Waterrecreatie is er voor iedereen
Om deze ambities te realiseren zullen we de dialoog en de samenwerking op zoeken met overheden
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Er is al een flinke aanzet gegeven, bijvoorbeeld met de
‘Deltaspetters’ en ‘Spetterende opleidingen’. Twee initiatieven die bedoeld zijn om jongeren kennis te
laten maken met watersporten en zicht te geven op de beroepsmogelijkheden in de maritieme wereld.
Op weg naar 2025 willen wij deze vormen van samenwerking intensiveren, bijvoorbeeld met:
onderwijsorganisaties, watersportindustrie, Vereniging Sport en Gemeenten, VVV Nederland, NISB;
VROM en VWS, woningbouwcorporaties, mediaorganisaties, educatieve uitgevers en Scouting Nederland
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[Zie: www.deltaspetters.nl , www.spetterendeopleidingen.nl, www.ikwilwatersporten.nl]
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2. Waterrecreatie is laagdrempelig, gevarieerd en
betaalbaar
Bezit van een boot en diepe nautische kennis zijn niet noodzakelijk om aan de waterrecreatie
deel te nemen. De waterrecreatiesector biedt eenvoudige mogelijkheden om op het water
actief te zijn. Er is een breed aanbod voor de rustzoeker en de snelheidsduivel, voor de
wedstrijdsporter en de gelegenheidswaterrat, voor de traditionele watersporter en de nieuwe
‘zappende’ watergeneratie. Het aanbod van producten, diensten en faciliteiten is door de
watersportsector en waterbeheerders zo georganiseerd en op elkaar afgestemd dat de
watersport betaalbaar is en blijft.

In 2025 zijn er voor iedereen haalbare recreatiemogelijkheden en voorzieningen aan, op en in het water.
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De waterrecreatiesector zet in op een breed en betaalbaar aanbod van activiteiten en faciliteiten. Dit doen
wij door:
•

innovatie bij het bedrijfsleven te stimuleren en allianties met andere sectoren aan te moedigen om zo
tot nieuwe concepten, producten en diensten te komen. Een vernieuwend aanbod dat inspeelt op de
behoeften van nieuwe doelgroepen;

•

gezamenlijke kennisdeling binnen de waterrecreatiesector te organiseren;

•

lokale of regionale pilotprojecten met waterrecreatiebedrijven, waterbeheerders en landeigenaren op
gang te helpen;

•

onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven uit te dagen tot het ontwikkelen van nieuwe vaartuigen en
producten en diensten voor de waterrecreanten;

•

gemeenten aan te sporen om samen met het bedrijfsleven na te denken over het creëren van
aantrekkelijke waterrecreatiemogelijkheden voor publiek;

•

nieuwe financieringsconcepten voor aankoop en medegebruik van pleziervaartuigen te laten
ontwikkelen.
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Waterrecreatie is laagdrempelig, gevarieerd en betaalbaar
Om deze ambities te realiseren, zullen we gaan samenwerken met diverse overheden en organisaties.
Bijvoorbeeld: bedrijven, gemeenten, promotieorganisaties, EZ, kamers van koophandel,
mediaorganisaties, gemeenten, banken, hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen.

De instant-watersporter
Bas ziet op zijn smartphone dat het overmorgen mooi weer
wordt: weinig wind en 25C.

Online ziet hij dat er op de Vinkeveense Plassen nog een stuk
plas beschikbaar is voor Extreme sport. Hij boekt via de
smartphone met zijn watersportpas dit stuk plas en nodigt via
Twitter zijn vrienden uit om ook te komen.
Nadat Bas weet dat er 12 vrienden (en vrienden van vrienden)
komen reserveert hij online alle benodigdheden en krijgt hij in
zijn mailbox de regels waaraan ze zich moeten houden.
Op de dag zelf ziet hij via de wolkenrader dat het tot 15:30u
onbewolkt is. Voor 16:00u reserveert hij vast een tafel op het
terras bij een drijvend restaurant op de plassen.
(Bron: Toekomstverkenning waterrecreatie in 2025)

0.1/XXX/Amyyon

Foto: Flickr
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3. Waterrecreatie is er in en om de stad
Recreatie in en om de stad draagt bij aan een gezonde en leefbare woonomgeving, de regionale
economie, het milieu en de verbinding van stad, land en water.
In 2025 hebben stedelijke ontwikkelingsplannen altijd een waterparagraaf. Eigenlijk wordt het weer
zoals in 1700, toen steden zonder waterverbindingen ondenkbaar waren. Echter, ditmaal niet alleen
vanuit economisch oogpunt. De kwaliteit van de leefomgeving en het beheer van water in stedelijke
gebieden zijn belangrijke motieven geworden. Grachten en singels, de waterwegen in en om de
stad, hebben weer een meervoudige functie voor bijvoorbeeld industrie, transport en vrije tijd.
In de stadsranden is, in 2025, sprake van recreatief medegebruik van de gebieden die deel uitmaken
van de ecologische hoofdstructuur en/of gebieden die in particulier beheer zijn. Watersportbeleving
en natuurbeleving gaan in deze gebieden hand in hand.
In 2025 maakt water de stad en de regio meer waard.
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De waterrecreatiesector maakt zich sterk voor gevarieerde recreatie in en om steden. Dit willen we bereiken
door onder meer:
•

te bepleiten dat beleidsmakers die betrokken zijn bij de wateropgaven, de recreatieve toegankelijkheid als
speerpunt opnemen in de gebiedsontwikkeling;

•

vanuit het perspectief van de waterrecreant met partijen mee te denken en mee te doen bij het opstellen
van structuurvisies en ruimtelijke inrichtingsplannen;

•

provincies, gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties te adviseren over de wijze waarop het water
beter is te benutten als recreatiewater;

•

een kennis- en ontwikkelingspartner te zijn voor steden die plannen maken en uitvoeren gericht op het
bevorderen van de aantrekkelijkheid van stadsdelen en het verbeteren van de stedelijke leefomgeving;

•

samen met natuurorganisaties en terreinbeheerders de mogelijkheden voor medegebruik van
natuurterreinen uit te werken en te beproeven.
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Waterrecreatie is er in en om de stad
Vanuit de gemeenschappelijke ontwikkelingsopgaven gaan we de verbinding aan met bijvoorbeeld
projectontwikkelaars, bouwondernemingen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ambtenaren
van het grote-stedenbeleid, de ministeries van EZ, LNV, VROM en VWS, provincies, gemeenten en
waterschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen.

Situatie Gouda
Om het effect niet te overschatten wordt
gerekend met een meerwaarde van woningen
van 15% als gevolg van de aanwezigheid van
c.q. ligging aan het water.
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(Bron: Een kern van water, 2009,
Kenniscentrum Tripple E)

Waterrijke woonmilieus
Brede toegankelijke oevers en sloten, flexibel waterpeil,
aanleg van een waterplas én woongebieden. We geven
antwoord op de wateropgaven terwijl we woonmilieus
realiseren.
Alle woningen staan straks aan het water, dat aantakt op
waterroutes en plassen.
(Bron: Westflank Haarlemmermeer, 2009)
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4. Waterrecreatiegebieden zijn bereikbaar en staan met
elkaar in goede verbinding
Nederland waterrecreatieland is zichtbaar door de ontsluiting van watergebieden en door de
infrastructurele voorzieningen die diverse vormen van waterrecreatie mogelijk maken. Het
water in Nederland is bereikbaar, bevaarbaar en de watergebieden staan met elkaar in goede
verbinding.
In 2025 zijn watereigenaren, waterbeheerders, waterexploitanten en watergebruikers erin
geslaagd het water in Nederland toegankelijk te maken. Een actief beleid en gezamenlijke
ontwikkelinspanningen hebben de fysieke en juridische toegankelijkheid, en de
gebruikswaarde op een hoog niveau gebracht. Het beleid ‘toegankelijk, tenzij’ heeft nieuwe en
gevarieerde land-waterverbindingen doen ontstaan. De ontsluiting van uiterwaarden, rivieren,
plassen, kuststroken en zelfs grachten heeft nieuwe impulsen gegeven aan natuur- en
waterrecreatie.
In 2025 zijn meer natte gebieden, meren, plassen en waterwegen voor recreanten toegankelijk.
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De waterrecreatiesector zet in op:
•

het behoud en de verdere ontwikkeling van het basistoervaartnet door het afronden van de BRTN
(Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland), óók na 2013;

•

het systematisch verzamelen, combineren en beschikbaar stellen van kennis over de waterrecreatie en
het medegebruik van water en waterwegen. Kennis die beschikbaar is voor alle partijen die betrokken
zijn bij het beleid, het beheer en de uitvoering van de vaarwegen, waterbeheer, natuurbeheer en
waterrecreatie;

•

het bevorderen en benutten van de koppelkansen met watergerelateerde programma's en projecten
om waterrijke gebieden open te stellen voor waterrecreatie, de gebieden beter te ontsluiten vanaf de
wal en ze beter bereikbaar te maken vanuit het landelijk gebied en de steden;

•

het gezamenlijk met de natuurorganisaties, landeigenaren en waterbeheerders opstellen van lokale
natuurbeheerplannen, waarin evenwicht is tussen natuur en vrijheidsbeleving.
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Waterrecreatiegebieden zijn bereikbaar en staan met elkaar in
goede verbinding
Het werken aan het toekomstige netwerk van watergebieden en vaarwegen doen we door doordachte
samenwerking met diverse overheden en organisaties, zoals: het ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Rijkswaterstaat, ProRail, Interprovinciaal Overleg, Unie van waterschappen, Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en natuurorganisaties en recreatieschappen.
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Foto’s: Flickr
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5. Nieuw water beschikbaar voor waterrecreatie
Nieuwe watergebieden zijn in ontwikkeling genomen, waardoor nieuwe mogelijkheden voor de
waterrecreatie ontstaan. De nationale initiatieven, zoals het Deltaprogramma en Ruimte voor
de Rivier, bieden kansen voor innovatieve ideeën. Zo verzekeren toekomstige waterkeringen
niet alleen onze veiligheid, maar bieden zij de waterrecreant ook nieuwe faciliteiten. De
Noordzeekust wordt aantrekkelijk voor de waterrecreatie door de vestiging van jachthavens en
de ontwikkeling van het achterland. In verschillende provincies zijn nieuwe mogelijkheden
voor watertoerisme ontstaan. In die gebieden zijn slimme combinaties gemaakt tussen
waterrecreatie, klimaatprogramma's, waterbeheerprojecten, ruimtelijke inrichtingsopgaven en
natuurontwikkelingsplannen.
In 2025 zijn er door slimme combinaties van inrichtingsopgaven nieuwe gebieden voor de waterrecreatie
in gebruik genomen. Waterrecreatie verspreidt zich over Nederland.
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De waterrecreatiesector wil nieuwe waterrecreatiegebieden creëren. Dat doen we door aan te sturen op:
•

het vergroten van de aandacht van en interesse bij beleidsmakers voor de kansen van nieuwe
waterrecreatiegebieden;

•

actieve partnerschips met anderen van waaruit we meewerken aan water en ruimte. Partnerships
gebaseerd op onze meerwaarde: kennis en ervaring, innovatiekracht, vertegenwoordiging en
draagvlak;

•

de intensivering van de ontwikkeling van de Noordzeekust als waterrecreatiegebied;

•

het, met een gebied of waternetwerk als drager, tezamen met natuurorganisaties bouwen aan een
nieuw vrijetijdsgebied waar natuur en waterrecreatie samengaan. Het initiatief is een icoonproject in
2025.
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Nieuw water beschikbaar voor waterrecreatie
Om deze ambities te realiseren zullen we relaties aangaan met diverse organisaties en programma’s.
Bijvoorbeeld: rijk, provincies, waterschappen, kustgemeenten, VNG, natuur- en milieuorganisaties,
landbouworganisaties, Recron, NBTC, Deltaprogramma, Ruimte voor de Rivier, Integrale ontwikkeling
Delftlandse Kust (Provincie Zuid-Holland) en Vitaal Platteland (LNV en IPO).

Een echte beleving? Een zoute beleving!

Deltaprogramma &
nieuwe kansen

‘De Nederlandse kust is een belangrijk onderdeel van het
toeristisch recreatief aanbod. Bestaande ruimtelijke
programma’s richten zich vooral op het verbeteren van
doorstroming van het strandverkeer. In 2025 is het perspectief
op het ontwikkelen van de kust verbreed. De kust is in
ontwikkeling voor de waterrecreatie. De zoute watersport krijgt
een enorme impuls door de aanleg van nieuwe jachthavens
aan de kust. De Hollandse en Belgische kust vormen een
aaneengesloten gebied met op elkaar afgestemde
voorzieningen. Het eerste kunstmatige eiland voor de kust van
Zandvoort brengt nieuwe mogelijkheden voor de natte
dagrecreatie. Zo is kanoën op zee ongekend populair. Land- en
waterrecreatie zijn langs de kust als vanzelfsprekend met
elkaar verweven. De Engelse watersporters? Die hebben
inmiddels de Nederlandse kust ontdekt.’

Binnen het Deltaprogramma
wordt voor de
waterveiligheid
zandsuppletie aan de kust
toegepast. Naast
bescherming ontstaat
hiermee ruimte voor
recreatie en natuur.
Met de uitvoering van het
programma is tot 2050 1,2
a 1,6 miljard euro per jaar
gemoeid.
(Bron: Samen werken met water,
2008)

(Bron: Toekomstverkenning waterrecreatie in 2025)
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Foto’s: Flickr
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6. Waterrecreatie is grenzenloos
Internationale grenzen vormen geen belemmering voor de waterrecreatie. Voor de
watersportbeleving vallen landgrenzen weg: de watergebieden langs onze grenzen vormen een
logisch geheel met de naastgelegen watergebieden en voorzieningen van Duitsland en België.
Engelsen hebben de veilige oversteek naar de Nederlandse kust volop ontdekt. Ook andere
Europese watersportliefhebbers brengen graag in ons waterland hun vrije tijd door. Nederland
is ontstaan uit water en ontstaat uit water, iets dat buitenlanders fascineert. Het aanbod van
producten en diensten is hierop afgestemd: een nautische beleving, als het moet
gepresenteerd in cultuurhistorisch perspectief.
In 2025 houdt de Hollandse waterbeleving niet op bij de grens.
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De waterrecreatiesector zoekt de verbinding met aangrenzende water- en vaargebieden, door:
•

actief deel te nemen aan het in stand houden van het Europees waternetwerk, en informatie te
verstrekken over de vaar- en recreatiemogelijkheden in Europa;

•

aan te dringen op de harmonisering van relevante internationale wet- en regelgeving om deelname
van en toegang tot waterrecreatie zo eenvoudig mogelijk te houden;

•

attractieve arrangementen voor buitenlands toeristen samen te stellen: Nederland waterland leren
kennen vanaf het water.
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Waterrecreatie is grenzenloos
Om deze ambities te realiseren, zullen we de dialoog aangaan met diverse organisaties en programma’s.
Bijvoorbeeld: provincies, deelstaten, Interreg (Europese territoriale samenwerking) en de European
Boating Association (EBA).

Cultuurarrangement
Populair bij buitenlandse toeristen is het cultuurarrangement.
Overdag varen en vissen in een eenvoudig te bedienen boot (naar keuze).
Aan het eind van de middag kan worden aangelegd bij streekmuseum De
Weerribben voor een bezoek met rondleiding.
De boot kan blijven liggen en na een rit door een prachtige omgeving van
de historische stad Blokzijl per fiets, koets of taxi, volgt een
viergangendiner in Kaatje bij de Sluis. De zelfgevangen vis is het
hoofdgerecht. Een overnachting in de omgeving is ook mogelijk.
(Bron: Toekomstverkenning waterrecreatie in 2025)
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Foto’s: Flickr
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7. Waterrecreatie is veilig en duurzaam
De waterrecreant is zich bewust van het medegebruik van water en waterwegen door anderen
en weet welke regels onderling van toepassing zijn. Veilige kruisingen van vaarwegen,
verkeerswegen, spoorwegen en kunstwerken bevorderen een vlotte vaart voor zowel beroepsals recreatieschippers. De waterrecreant heeft kennis van de omringende natuurwaarden. De
waterrecreatiesector zet in op het versterken van deze waarden. Nederland is in 2025
Europese koploper op het gebied van emissieloos varen. De kwaliteit van het water is
onbetwist, bevaarbaar water is van zwemkwaliteit.
In 2025 maken we ons geen zorgen om waterrecreatie.
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De waterrecreatiesector investeert in een verantwoorde waterrecreatie door:
•

te blijven inzetten op vermindering van onveilige nautische knelpunten en situaties;

•

te innoveren op het gebied van emissieloos produceren, emissieloos varen en de milieuvriendelijke
verwerking van afval;

•

te stimuleren dat jachthavens, jachtwerven en waterrecreatiebedrijven voldoen aan eisen van
duurzaamheid;

•

het voorlichtingsproject ‘Varen doe je samen’ voort te zetten en het programma te verbreden naar
andere doelgroepen;

•

het bevorderen van het natuur- en milieubewustzijn van de waterrecreant door het ontwikkelen en
aanbieden van informatie, voorlichting en cursussen;

•

ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het recreatiewater bij waterbeheerders steeds hoog op de
agenda staat.
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Waterrecreatie is veilig en duurzaam
Om deze ambities te realiseren zullen we de dialoog aangaan met diverse overheden en organisaties.
Bijvoorbeeld: Vamex (vaarexamens), CWO (vaaropleidingen), het ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Schuttevaer (binnenvaart), waterbeheerders, watersportbedrijfsleven en -industrie,
onderzoeksinstellingen, Blauwe Vlag-organisatie, natuur en milieuorganisaties, Stichting De Noordzee,
reddingsmaatschappijen, media, jachthavenbeheerders, handhavers, gebiedsontwikkelaars, MVO
Nederland (organisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Varen doe je samen
De campagne ‘Veilig varen doen we samen’ van Rijkswaterstaat
en partners in het vaarseizoen 2009 is bij driekwart van de
beroepsschippers en bij 45 procent van de recreatievaarders
bekend.
12 Procent van alle beroepsschippers en 10 procent van de op
de hoogte zijnde recreatievaarders hebben hun gedrag
aangepast naar aanleiding van de campagne.
Met de andere vaarwegbeheerders en belangenorganisaties zijn
de knooppuntenboekjes (veilig oversteken van gevaarlijke
knooppunten) geproduceerd en verspreid onder de
vaarweggebruikers. 85 Procent van de vaarweggebruikers vindt
dat deze manier van informeren de veiligheid op het water
verhoogt.
(Bron: Gebruikerstevredenheidsonderzoeken RWS, 2009 en Enquête Varen doe
je Samen, 2009)
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Foto: Flickr
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Organisatie van de
waterrecreatiesector

Foto: Flickr
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Het belang van een sterke sector
Door de stijgende welvaart, vrije tijd, mobiliteit en individualisering is de vrijetijdsbesteding
toegenomen. In diezelfde ontwikkeling heeft ook de watergebonden recreatie aan betekenis
gewonnen. Met die groei neemt niet alleen de belangstelling voor het water toe, maar raakt de
waterrecreatie steeds meer verweven met andere maatschappelijke en economische functies
die aanspraak maken op water. De toekomst van de waterrecreatie is daardoor mede
afhankelijk van de toekomst van de ruimtelijke inrichting van Nederland en van de keuzen op
het gebied van natuur, milieu en economie. Meepraten, meedoen en meebeslissen vereist een
visie van de sector op de ontwikkeling van de waterrecreatie.
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Een eigen toekomstvisie op de waterrecreatie én een sterk georganiseerde sector zijn noodzakelijk
omdat:
•

beleid, beheer en toezicht in relatie tot water en waterrecreatie in ons land bijzonder ingewikkeld zijn
georganiseerd. Dit resulteert in een wirwar van relaties tussen overheden, bedrijven en
maatschappelijke organisaties. De aandacht voor waterrecreatie is in deze situatie meer toeval dan
speerpunt;

•

de rijksoverheid zich terugtrekt en zich toelegt op haar kerntaken en daarmee meer
verantwoordelijkheden neerlegt bij lokale overheden, sectororganisaties, bedrijven en recreanten;

•

de huidige versnippering van de waterrecreatiesector een drempel is om tot effectieve samenwerking
met overheden en waterbeheerders te komen. De realisatie van de toekomstvisie vraagt om krachtige
samenwerking waarbij de sector zijn kennis, kunde en capaciteiten als ontwikkelingspartner aan
anderen aanbiedt. De sector is immers meer dan medegebruiker van het water.
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Een sterke sector als partner voor de overheid
De sector wil niet alleen helder, eensluidend en consistent zijn inzake zijn belangen, maar wil ook de
synergie met andere sectoren, overheden en maatschappelijke organisaties bevorderen. Wij hebben
immers gezamenlijke doelen: het bouwen aan een mooi en gevarieerd waterrecreatieland. De basis van
het werken aan de doelstellingen en ambities is het overleg met elkaar. Overleg over de ontwikkeling van
Nederland als waterrecreatieland en over de uitdagingen en opgaven die daaruit voortkomen. Informatie,
kennis en competenties moeten vrijelijk met elkaar kunnen worden uitgewisseld. Dat is belangrijk om tot
een gecoördineerde uitvoering van beleid en programma's te komen. Ten slotte vraagt de toekomst van
de waterrecreatie om een goede en inzichtelijke financieringsstructuur. Een structuur waarin de overheid,
de waterrecreatiesector en de waterrecreanten een rol hebben.
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De waterrecreatiesector wil de samenwerking met de overheid en anderen versterken door:
•

de bestaande private en publiekprivate samenwerking op het gebied van waterrecreatie te
intensiveren;

•

te investeren in het verzamelen, bewerken en beschikbaar stellen van informatie en kennis over
waterrecreatie;

•

een bijdrage te leveren aan de financieringsopgaven voor de ontwikkeling van waterrecreatie in
Nederland.
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Waterrecreatie door intensivering van bestaande
samenwerking
De sector werkt op verschillende niveaus samen met anderen. Een belangrijke plaats wordt ingenomen
door de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN). Dit is een uniek samenwerkingsverband van
ANWB, Watersportverbond, HISWA Vereniging, Unie van Waterschappen, VNG, rijk en provincies.
Bijzonder is dat de SRN nooit aan één overheidsinstantie is gekoppeld, maar door een veelheid aan
publieke organisaties wordt omarmd. Daarmee is het een overlegplatform voor publiek-private
samenwerking op het gebied van waterrecreatie.
De SRN is in 1995 opgericht als uitvoeringsorganisatie van de BRTN (Beleidsvisie Recreatietoervaart
Nederland). Een organisatie die projecten coördineert, gericht op de ontwikkeling van het
basistoervaartnet. Gaandeweg heeft SRN zich ontwikkeld tot overlegplatform, waar partners met elkaar
aan toervaart gerelateerde onderwerpen, zoals veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid afstemmen.
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Waterrecreanten, watersportindustrie en overheden onderkennen de betekenis van de waterrecreatie en
hebben belang bij de ontwikkeling daarvan. Wat dit betreft is geconcludeerd dat partijen geen
tegengestelde belangen hebben. Juist vanwege het feit dat waterrecreatie steeds meer verbonden is met
opgaven uit andere sectoren, is gezamenlijk overleg en afstemming noodzakelijk. Met het gezamenlijk
werken aan de toekomstvisie op de waterrecreatie in 2025 is de waarde van SRN, als platformorganisatie,
voor de betrokken partijen ‘geactualiseerd’. Gezamenlijk willen zij het concept (de rol en functie) van SRN
verbreden en voortzetten in het platform voor publiekprivate samenwerking Nederland
waterrecreatieland.
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Nederland Waterrecreatieland, het platform voor
publiekprivate samenwerking
Nederland Waterrecreatieland
De organisaties uit de waterrecreatiesector zetten voor de ontwikkeling van de waterrecreatie
nadrukkelijk in op nieuwe vormen van samenwerking met de overheid. Zij willen de rol en betekenis van
SRN als overlegplatform verbreden en verdiepen door met de overheden vorm en inhoud te geven aan
het publiek-private samenwerkingsplatform Nederland waterrecreatieland.
Sectororganisaties

Overheden

Watersportverbond

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Nederlands Platform voor WaterRecreatie
(NPvW)

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Sportvisserij Nederland

Unie van Waterschappen

ANWB

Rijksoverheid

(tot nu toe vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat)

HISWA Vereniging

Tabel: initiatiefnemers ‘Nederland Waterrecreatieland’

Voortbouwend op SRN kan dit nieuwe platform, vanwege zijn unieke samenstelling, kennis en ervaring,
aanbevelingen doen met autoriteitswaarde en partijen binden die een rol spelen bij de ontwikkeling van
Nederland als waterrecreatieland.
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Het platform heeft drie kernfuncties 1) agendering, 2) afstemming van beleid en plannen en 3)
samenwerking in ontwikkeling, uitvoering en beheer. Vanuit deze kernfuncties levert het een bijdrage aan
de realisatie van de ambities, zoals die in de Toekomstvisie waterrecreatie 2025 zijn geformuleerd.
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Samenwerking binnen Nederland Waterrecreatieland is
gebaseerd op agendering, afstemming en samenwerking
Het bij overheden, maatschappelijke
organisaties, bedrijven en recreanten op de agenda zetten van
de unieke mogelijkheden van Nederland als waterrecreatieland …

…het afstemmen van het aan waterrecreatie
gerelateerde beleid en uitvoeringsplannen
tussen de overheid, waterbeheerders en de
waterrecreatiesector …

0.1/XXX/Amyyon

…het stimuleren van publiekprivate
programma’s en projecten gericht op
de ontwikkeling waterrecreatie.

27

Het Coördinatie- en Kenniscentrum Waterrecreatie is een basis
voor een zelfstandige positionering van de waterrecreatiesector
Coördinatie- en Kenniscentrum Waterrecreatie
De organisaties uit de waterrecreatiesector nemen het voortouw bij het opzetten van het Coördinatie- en
Kenniscentrum Waterrecreatie (CKW). Recreatie en vooral waterrecreatie is landelijk niet sterk genoeg
georganiseerd. Door afstemming en bundeling van de bestaande informatie, kennis en initiatieven wil het
centrum onderzoek, kennisuitwisseling en coördinatie van ontwikkelingsactiviteiten binnen de sector
bevorderen.
Het CKW ontstaat niet in het luchtledige. De organisaties investeren immers al in informatieverzameling
en onderzoek. Zij verzamelen informatie merendeels zelfstandig en soms in samenwerking met anderen.
Het centrum kan een kwaliteitsimpuls brengen, doordat:

•

bestaande capaciteiten op elkaar worden afgestemd voor het verzamelen, bewerken en verspreiden
van informatie en kennis, waardoor deze effectiever kunnen worden benut (een gedeelde
kennisinfrastructuur);

•

inhoudelijke samenhang van informatie en kennis wordt versterkt en beter is geborgd door te werken
vanuit gemeenschappelijke programma’s en thema’s (de Toekomstvisie waterrecreatie 2025);

•

eenduidigheid en consistentie in de wijze van werken de betrouwbaarheid van informatie en daarmee
de positionering van de waterrecreatiesector bevordert;

•

de sector een herkenbaar aanspreekpunt heeft voor partijen die meer willen weten over de
ontwikkeling en betekenis van waterrecreatie.
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De sectororganisaties verklaren zich bereid te onderzoeken op welke wijze het Coördinatie- en
Kenniscentrum Waterrecreatie het beste kan worden vormgegeven. Een kenniscentrum dat is afgestemd
op bestaande initiatieven, zoals het Kenniscentrum Recreatie. Het is de verwachting dat alle partijen van
Nederland waterrecreatieland aan het gebruik en de verdere ontwikkeling van het Coördinatie- en
Kenniscentrum gaan deelnemen, bijvoorbeeld door informatieproducten en diensten af te nemen.
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= overheid

= sectororganisatie

Rijk en andere overheden

Unie van Waterschappen

Interprovinciaal Overleg
(IPO)

Ver. Nederlandse Gemeenten
(VNG)

HISWA Vereniging

ANWB

Sportvisserij Nederland

Nederlands Platform voor
WaterRecreatie

Watersportverbond

Versterking van de waterrecreatie door betere samenwerking
Nederland Waterrecreatieland
(Toekomstvisie Nederland waterrecreatieland 2025)

Coördinatie- en
Kenniscentrum
Waterrecreatie (CKW)
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Financiering van waterrecreatie

Foto: Flickr
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De financiering van waterrecreatie
De financiering van de waterrecreatie is ingewikkeld georganiseerd. Veel partijen investeren in
de waterrecreatieve infrastructuur; partijen zoals de rijksoverheid, provincies, gemeenten,
waterschappen, ondernemers, terreinbeheerders en particuliere grond- en watereigenaren. De
waterrecreanten dragen zelf ook bij door te betalen voor voorzieningen en diensten van
waterbeheerders (bijvoorbeeld via gebieds- en gebruiksheffingen) en de consumptieve
bestedingen.
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De recente brede heroverwegingsoperatie zal ongetwijfeld haar sporen trekken in het
komende regeerakkoord en in het rijksbeleid voor de jaren 2010–2014. Naast mogelijke
bezuinigingen bieden de heroverwegingen echter ook kansen voor nieuwe combinaties tussen
de waterrecreatiesector en de overheden. Nieuwe combinaties voor beleidsvorming, uitvoering
en de bijbehorende financiering.
•

Om de toekomst van de waterrecreatie veilig te stellen zijn nieuwe financieringsinstrumenten
noodzakelijk, omdat:

•

de rijksoverheid zich terugtrekt en zich toelegt op haar kerntaken (waterkwaliteit, waterkwantiteit en
waterveiligheid) en de ontwikkeling van de recreatie neerlegt bij lokale overheden, waterbeheerders,
sectororganisaties, maatschappelijke organisaties, bedrijven en recreanten;

•

er de komende jaren op de overheidsuitgaven flink moet worden bezuinigd. Dit werpt zijn schaduw
vooruit op wat gemeenten, provincies en waterschappen kunnen en willen doen aan waterrecreatie;

•

niet alleen bij de overheid, maar ook in de maatschappij, de gedachte ‘de gebruiker betaalt’ steeds
meer een leidend principe wordt bij financieringsvraagstukken;

•

de sector met ambities werkt aan de ontwikkeling van Nederland waterrecreatieland.
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Wat betekent het voortzetten van de huidige situatie?
Als de waterrecreatiesector inzet op het continueren van de huidige financieringsconstructies, houdt dat in
dat waterrecreatie wordt ‘teruggeworpen’ op de inspanningen van de overheid voor het onderhouden van
de bestaande vaarwegen en de basisinfrastructuur. Waterrecreatie heeft voor de overheid de rol van
medegebruiker van water en is dus afhankelijk van investeringen (bijvoorbeeld) ten behoeve van
beroepsvaart en veiligheid.
Het is uiterst onzeker of de extra investeringen voor het oplossen van knelpunten in het toervaartnet
zullen doorgaan. Het rijk trekt zich terug, binnen veel provincies is waterrecreatie veelal een klein
onderdeel van het beleid en de aandacht bij waterschappen voor waterrecreatie is een afgeleide van de
waterbeheertaak. Dit betekent dat waterrecreatie voor het aantrekken van middelen zal moeten
concurreren met andere bestedingsdoelen. Dat is bijzonder lastig. In perioden van bezuinigingen zal de
voorkeur uitgaan naar bestedingsdoelen die onderdeel zijn van de kerntaken van overheden.
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De gemeenten, provincies en waterschappen zijn
belangrijke partners voor de waterrecreatie. Zij zijn
immers de voornaamste beslissers over de functies van
het water en verantwoordelijk voor grote delen van het
waterbeleid en het waterbeheer. Gemeenten, provincies
en waterschappen zijn echter steeds minder in staat om
voor alle functies die aanspraak maken op het water als
subsidiënt op te treden. Dat doet overigens niets af aan
hun betrokkenheid bij waterrecreatie, maar heeft te
maken met de slinkende bewegingsruimte. De
bezuinigingen binnen de overheid zullen die
bewegingsvrijheid in relatie tot waterrecreatie alleen nog
maar verder inperken.

Heroverweging mobiliteit en water
In de brede herwaardering van het rijk worden
opties genoemd gericht op het afstoten van
vaarwegen en het beprijzen van beroeps- en
pleziervaart.
Onder andere is gekeken naar een
besparingsoperatie waarbij vaarwegen met
minder dan 20.000 beroepsvaartpassages per
jaar als rijksvaarweg worden afgestoten.
Hiermee wordt bespaard op aanleg- en
beheerkosten.
Bron: Brede Heroverweging; Werkgroep Mobiliteit; 2010
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Wat betekent het voortzetten van de huidige situatie? (2)
Het continueren van de bestaande situatie heeft voor de waterrecreatie op de korte termijn geen grote
gevolgen. Vanaf 2013 gaat dat echter veranderen. Na het beëindigen van de bestuursovereenkomst ILG
is waterrecreatie bij de overheid niet langer een landelijk aandachtspunt. Het platform SRN, dat zich
vanaf 1995 heeft bewezen, zal niet worden voortgezet. Recreatieve voorzieningen zullen dan slechts tot
stand komen door incidentele initiatieven van regionale en lokale overheden. Ze zullen in toenemende
mate voor rekening van de sector zelf komen.
Feitelijk betekent het inzetten op de bestaande situatie óók dat de sector zich buiten de overleg- en
onderhandelingstafel van de overheid plaatst. We nemen de rol aan van afhankelijke gebruiker en
verliezen de positie als betrokken partner. Daarmee ontneemt de sector zich de mogelijkheid om slimme
combinaties te maken met andere ontwerpopgaven en aanspraak te maken op derde geldstromen.

Routegebonden recreatie geen rijkstaak
Beëindigen rijksbijdrage voor wandelen, fietsen
en varen met ingang van 2014.
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Bron: Brede Heroverweging; Werkgroep Leefomgeving;
2010
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De waterrecreatiesector als partner voor decentrale overheden
en waterbeheerders
Beheer en ontwikkeling van watergebieden en vaarwegen
De brede heroverweging van het rijk betekent een versobering van het rijkstakenpakket, en van
subsidieregelingen en voorzieningen die vooral het lokaal beleid ondersteunen. Versobering betekent
echter niet altijd verslechtering. De heroverwegingen zijn ook een stimulans om met elkaar nieuwe
combinaties in de beheer- en ontwikkelingsopgaven te zoeken. Met het Coördinatie- en Kenniscentrum
Waterrecreatie wil de sector decentrale overheden en waterbeheerders ondersteunen bij de decentrale
uitvoering van watertaken, door hen bij te staan met informatie, kennis en advies.
De inzet van de sector is om gezamenlijk te komen tot:
•

samenhang tussen ruimtelijke projecten en de infrastructuur voor de waterrecreatie;

•

samenhang tussen ‘rode, groene en blauwe’ initiatieven gericht op het verbeteren van de
gebiedskwaliteit;

•

samenhang, eenvoud en uniformiteit in relatie tot het beprijzen van het gebruik van voorzieningen
door waterrecreanten.

Bijdragen van waterrecreanten
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De waterrecreant is in principe een medegebruiker van vaarwegen. Hij draagt nu ook bij aan de
voorzieningen voor de waterrecreatie, zoals de bedieningsservice van bruggen en sluizen, aanlegplaatsen,
elektriciteit, water, afval- en vuilwaterverwerking. De vaarwegbeheerder int gelden via gebieds- of
gebruiksheffingen.
De waterrecreant vindt een eigen bijdrage begrijpelijk, zolang maar duidelijk is waarvoor de bijdrage is
bestemd. Een lappendeken en stapeling van allerlei verschillende heffingen moet echter worden
voorkomen. Een uniforme wijze van betalen voor lokale en regionale diensten en producten van de
vaarwegbeheerder is nodig. Daardoor worden de lasten voor de waterrecreant zo laag mogelijk gehouden.
Tarieven zijn beter beheersbaar, onrechtvaardige verschillen en dubbel betalen worden weggenomen.
Recente voorbeelden zijn de plannen in het Plassenlandschap Loosdrecht en de plannen voor de
Randmeren.
34

Stimulering van de ontwikkeling van Nederland
waterrecreatieland
Werken aan de toekomstvisie waterrecreatie 2025
De waterrecreanten en de waterrecreatiesector hebben beelden uitgewisseld over de waterrecreatie in
2025. Deze beelden zijn vertaald in ambities voor het bouwen aan Nederland waterrecreatieland. De
sector wil voortrekker zijn van de stapsgewijze realisatie van de toekomst, met als doel om:
•

waterrecreatie een beleving voor alle Nederlanders te laten zijn;

•

waterrecreatie te laten meetellen bij de ruimtelijke, sociale en economische ontwikkeling van
Nederland;

•

waterrecreatie verregaand veilig en duurzaam te maken.

Stimuleringsfonds Waterrecreatie

Publiek-private samenwerking is nodig om de genoemde ambities te realiseren. Door middel van het
oprichten van een stimuleringsfonds willen de sectororganisaties een stevige bijdrage leveren aan het
bevorderen van die samenwerking.
Het Stimuleringsfonds waterrecreatie heeft tot doel activiteiten gericht op het verwezenlijken van de
waterrecreatie-ambities te stimuleren en kansrijke combinaties met andere sectoren mogelijk te maken.
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Het stimuleringsfonds wordt in eerste instantie gevoed door de geldelijke bijdragen van alle
booteigenaren. Tegelijkertijd wordt gekeken in hoeverre ook andere groepen waterrecreanten hun
bijdrage kunnen leveren. De betrokken overheden voorzien waar nodig de bijdrageregeling van een
adequate juridische grondslag.
Het fonds ondersteunt activiteiten en projecten die van Nederland een mooi waterrecreatieland maken.
Activiteiten en projecten die door slagvaardige en gevarieerde samenwerkingsverbanden tussen
overheden, waterbeheerders, maatschappelijke organisaties, bedrijven en recreanten worden uitgevoerd.
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Uitgangspunten voor het Stimuleringsfonds Waterrecreatie
•

Het stimuleringsfonds is van én voor de waterrecreant. Het fonds wordt beheerd door de
georganiseerde waterrecreatiesector. Het stimuleringsfonds is bestemd voor de cofinanciering van
projecten gericht op het realiseren van Nederland waterrecreatieland;

•

Het stimuleringsfonds wordt in eerste instantie gevoed door de geldelijke bijdragen van alle
booteigenaren. Tegelijkertijd wordt bekeken of en in hoeverre ook andere groepen waterrecreanten
hun bijdrage kunnen leveren. De betrokken overheden voorzien waar nodig de bijdrageregeling van
een adequate juridische grondslag;

•

De bestedingen uit het fonds komen ten goede aan de nieuwe doelen en ambities, die in de
Toekomstvisie waterrecreatie 2025 zijn geformuleerd. Bestedingen gericht op het onderhoud van
vaarwegen komen niet ten laste van het fonds;

•

De bestedingen van gelden uit het fonds zijn transparant voor de sector, overheden en
waterrecreanten;

•

De geldelijke bijdrage van waterrecreanten aan het fonds mag niet te hoog worden en moet voor de
recreant een tientjeskwestie blijven (in verband met draagvlak, fraude en uitvoering);

•

De systeemkosten voor het oprichten en het beheren van het stimuleringsfonds bedragen niet meer
dan 5 procent van de totale jaarlijkse bijdrage van waterrecreanten.
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Het stimuleringsfonds wordt, in principe, beheerd door de georganiseerde waterrecreatiesector. De sector
hecht echter veel waarde aan betrokkenheid van de overheid. De sector wil met de desbetreffende
overheden de mogelijkheden verkennen van een vorm van medeverantwoordelijkheid voor het
Stimuleringsfonds waterrecreatie.
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Uitwerking van de publiekprivate samenwerking
Het door de sector op te richten Coördinatie- en Kenniscentrum Waterrecreatie (CKW) zorgt niet alleen
voor kennis- en krachtenbundeling van een eensgezinde sector, maar is ook dé eenduidige en invloedrijke
partner voor de overheid zelf.
Op het gebied van bijvoorbeeld recreatie, natuurbeheer, milieu en duurzaamheid zullen rijk, provincies,
gemeenten en waterschappen ongetwijfeld beleid en taken moeten heroverwegen en pijnlijke, maar
onvermijdelijke keuzes moeten maken. Juist hier wil de sector een partner voor overheden zijn, door
gezamenlijk nieuwe mogelijkheden te creëren voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. De
waterrecreatiesector wil met de overheid de mogelijkheden verkennen van het overnemen van (delen)
van taken, verantwoordelijkheden en bijbehorende bekostiging op het gebied van:
•

voorlichting aan en bewustwording van doelgroepen

•

verzamelen, bewerken en beschikbaar stellen van informatie en kennis over de waterrecreatie;

•

handhaven van de regelgeving (m.u.v. verkeersregels) binnen de sector;

•

initiëren en begeleiden van aan waterrecreatie gerelateerde projecten gericht op het ontwikkelen van
een goede leefomgeving.

0.1/XXX/Amyyon

De waterrecreatiesector ziet kansen om taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen die tot
dusverre geheel of gedeeltelijk berusten bij overheden of andere organisaties. Deze taken liggen op het
terrein van voorlichting, handhaving, veiligheid en duurzaamheid.
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Uitwerking van de publiekprivate samenwerking

(2)

Bij de overheden bestaat de bereidheid te onderzoeken in hoeverre en op welke wijze taken en
bevoegdheden die met de waterrecreatie zijn verbonden, kunnen worden overgedragen aan de sector. De
mogelijke overdracht van taken wordt zonodig gefaciliteerd door toegesneden afspraken en regelingen die
een basis zijn voor een toekomstige bijdrageregeling van waterrecreanten.

0.1/XXX/Amyyon

De waterrecreatiesector verwacht van het rijk en de andere overheden de bereidheid om vanuit de ‘Brede
Heroverweging leefomgeving en natuur te bezien welke budgetten met de taakoverheveling kunnen
worden verbonden.
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Versterking van de waterrecreatie door betere samenwerking
én stimulering van nieuwe (publiekprivate) initiatieven

= overheid

= sectororganisatie

Rijk en andere overheden

Unie van Waterschappen

Interprovinciaal Overleg
(IPO)

Ver. Nederlandse Gemeenten
(VNG)

HISWA Vereniging

ANWB

Sportvisserij Nederland

Nederlands Platform voor
WaterRecreatie

Stimuleringsfonds
Waterrecreatie

Watersportverbond

Nederland Waterrecreatieland
(Toekomstvisie Nederland waterrecreatieland 2025)

0.1/XXX/Amyyon

Coördinatie- en
Kenniscentrum
Waterrecreatie (CKW)
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Stichting Recreatietoervaart Nederland is een
samenwerkingsverband van de ANWB, Watersportverbond,
HISWA Vereniging, VNG, Unie van Waterschappen, rijk en
provincies
Project Toekomstvisie Waterrecreatie 2025
Stichting Recreatietoervaart Nederland
Postbus 102
3970 AC Driebergen
T 0343 52 47 57
F 0343 52 47 58
e-mail srn@srn.nl
Foto: Flickr
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