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VOORSTEL
Het AB besluit:
1. Het beleid voor recreatief gebruik voort te zetten;
2. Met als bijzondere aandachtspunten:
a) De locaties waar het waterschap recreatief gebruik actief faciliteert nader uit te werken
(welke locaties, welke inspanning levert het waterschap met de omgeving);
b) Het budget voor de subsidieregeling De subsidieregeling “Genieten van water” (50.000
euro per jaar) te handhaven tot 2027;
c) Aan te sluiten bij
convenanten tussen terreinbeherende organisaties rondom de
handhaving o.a. in de provincie Drenthe.
SAMENVATTING
In 2017 heeft u het beleid recreatief medegebruik vastgesteld. In het besluit is opgenomen dat een
evaluatie uitgevoerd wordt. In bijlage 1 is deze evaluatie te vinden.
Op basis van de evaluatie stellen wij voor om het beleid voort te zetten met daarbij drie
aandachtspunten:
a. De locaties met actief medegebruik nader te specificeren (hoeveel locaties, waar, welke
inspanning levert het waterschap met de omgeving);
b. Het budget voor de subsidieregeling “Genieten van water” (50.000 euro per jaar) te
handhaven tot 2027;
c. Aan te sluiten bij
convenanten tussen terreinbeherende organisaties rondom de
handhaving o.a. in de provincie Drenthe.
In het huidige beleid geldt een passieve openstelling van waterschapseigendommen voor
wandelen, ongemotoriseerd varen en schaatsen en een actieve houding op een aantal locaties.
Hiermee willen we zichtbaarder zijn, water laten beleven, bijdragen aan een groter maatschappelijk
belang en een partner zijn in gastvrijheid. Uit de evaluatie blijkt dat deze doelen beperkt behaald
worden. Door duidelijker aan te geven op welke locaties een actieve openstelling wenselijk is en
helder te maken welke inspanning het waterschap hier verricht, wordt de doelstelling naar
verwachting beter behaald en krijgt de omgeving meer duidelijkheid.
De subsidieregeling ‘Genieten van water’ voor initiatieven van derden draagt ook een steentje bij
aan de doelstelling. Daarom stellen wij voor de subsidie te verlengen.
Helaas hebben we ook te maken met oneigenlijk gebruik van onze eigendommen, zoals
motorcross, 4x4 e.d. De terreinbeherende organisaties ervaren ook overlast van dit gebruik.
Daarom wordt voorgesteld om aan te sluiten bij convenanten tussen terreinbeherende organisaties
om gezamenlijk het oneigenlijk gebruik aan te pakken.
De evaluatie en voorgestelde besluiten hebben geen financiële consequenties. De kosten vormen
onderdeel van de exploitatie.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Voldoen aan de toezegging dat het Beleid recreatief gebruik zal worden geëvalueerd en
besluitvorming over het gewenste toekomstige beleid.
KADER
 Beleid recreatief medegebruik, vastgesteld in het AB 31 oktober 2017,
 Kader Genieten van water met de subsidieregeling, vastgesteld in het AB 15 mei 2018,
 Coalitieakkoord ‘Samen duurzaam verder’ door het AB vastgesteld als bestuursakkoord op
hoofdlijnen op 21 mei 2019. Daarin staat als ambitie: we zetten het in januari 2019
vastgestelde beleid voort: Bij de uitvoering van onze werkzaamheden kijken we niet alleen
naar wateropgaven. We zijn voorstander van goed georganiseerde recreatieve initiatieven en
ondersteunen activiteiten die bijdragen aan onze doelstellingen. We hebben geen apart
budget voor recreatief medegebruik. De kosten zijn onderdeel van het integraal waterbeheer.
 WBP en Begroting 2022, waarin als doel L2 staat vermeld: L2 Wij stellen onze eigendommen
open voor recreatief gebruik, mits dit veilig is en niet ten koste gaat van het functioneren van
ons watersysteem en functies zoals natuur, landbouw, bedrijven en wonen 1.
ARGUMENTEN
De Evaluatie recreatief gebruik heeft in beeld gebracht op welke wijze het beleid afgelopen jaren tot
uitvoering is gebracht en wat hiervan de ervaringen en tussentijdse resultaten zijn, zowel op het
gebied van financiën, de werkbaarheid van het beleid als ook het draagvlak. Ook zijn er op basis van
de uitkomsten een aantal aanbevelingen gedaan. Het beleid vinden wij goed toepasbaar en wij stellen
voor om het beleid voort te zetten met daarbij de volgende drie aandachtspunten.
A. Duiding actieve houding op een aantal locaties
In het huidig beleid is aangegeven dat we een actieve houding aan nemen op een aantal locaties,
daarbij wordt ook duidelijk aangegeven dat dit medegebruik niet mag leiden tot overlast voor de
functies natuur, landbouw en wonen. Met de aanleg van wandelroutenetwerken over
onderhoudspaden van het waterschap worden de paden actief gebruikt. Dit levert op een aantal
locaties overlast op voor aangrenzende eigenaren. Ook ondervinden wandelaars soms hinder van
bijvoorbeeld maaisel.
Voorstel:
De ‘actieve houding op een aantal locaties’ verder te duiden door:
-

Vast te leggen waar wandelroutenetwerken gewenst zijn en waar ongewenst in overleg met
de betrokken partijen;
Afspraken te maken met recreatie aanbieders en de omgeving over de wijze van
medegebruik;
Een communicatiestrategie te ontwikkelen om de doelrealisatie op de actief opengestelde
locaties te vergroten;
Beperkt extra beheer- en onderhoudsmaatregelen te treffen op de actief opengestelde
locaties om het gebruik te stimuleren en te faciliteren.

B. De subsidieregeling “genieten van water” te verlengen tot 2027
De subsidieregeling “genieten van water” heeft de afgelopen periode beperkt bijgedragen aan de
doelrealisatie. De subsidieregeling was onvoldoende bekend bij geïnteresseerden. Afgelopen jaar zijn
er pontjes, waterspeelplaatsen en zitmeubilair mogelijk gemaakt. Ook het faciliteren van
dorpsommetjes behoort tot de mogelijkheden.
Voorstel:
Voorgesteld wordt om de subsidieregeling te verlengen tot 2027 (WBP-periode) met een hetzelfde
budget van € 50.000,-- per kalenderjaar. De beleidsregel kan duidelijker worden afgebakend voor
1

In WBP en Begroting wordt de term ‘recreatief gebruik’ genoemd, waar in het verleden recreatief medegebruik
werd gebezigd. In dit voorstel hanteren we de term ‘recreatief gebruik’
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fysieke recreatieve voorzieningen, de randvoorwaarden voor beheer en eventuele vergunning. In
projecten actiever wijzen op deze meekoppelkans.
C. Aan te sluiten bij convenanten van de o.a. Drentse terreinbeherende organisaties
Met name in het Drentse deel van ons werkgebied vindt oneigenlijk gebruik plaats van
waterschapseigendommen zoals motorcross, 4x4 e.d. De terreinbeherende organisaties ervaren ook
overlast van dit gebruik. Het blijkt lastig om hier als waterschap alleen tegen op te treden. De
terreinbeherende organisaties blijken ook last te hebben van dit oneigenlijk gebruik. Zij vragen daarom
het waterschap om deel te nemen aan convenanten waarin we gezamenlijk optreden tegen het
oneigenlijk gebruik van onze eigendommen.
Voorstel:
Aan te sluiten bij het convenant met Drentse terreinbeherende organisaties.
FINANCIËN
Op basis van de evaluatie blijkt dat we binnen de geraamde kosten blijven.
JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Geen
BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Geen
OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Belangrijke inspanning voor het doel is samenwerking met de omgeving en voldoen aan een
maatschappelijke behoefte en tegelijkertijd een goede buur zijn voor bewoners, agrariërs en natuur.
Recreatie is een onderwerp die vele omgevingspartners bezig houdt. Recreatie biedt daarnaast een
etalage voor het werk van het waterschap.
COMMUNICATIE
De resultaten van het beleid recreatief gebruik bieden aansprekende informatie om intern en extern te
communiceren. Door passieve openstelling is tot nu toe terughoudend omgegaan met communicatie
van medegebruik van eigendommen en publiciteit rond de subsidieregeling.
VERVOLG / UITVOERING
Met uw besluit wordt een vervolg gegeven aan de verdere uitvoering van het recreatiebeleid in de
projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Water Op Maat en Stuwen & gemalen en het
dagelijks beheer en onderhoud van de waterschapseigendommen.
BIJLAGEN
Evaluatie beleid recreatief gebruik “Genieten van water”
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
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