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1. Inleiding
1.1. Aanleiding
Mensen genieten graag van
het landschap en het water.
Onze terreinen, grenzend aan
het water, zijn geschikt voor
diverse vormen van recreatie,
zoals varen, hengelsport,
wandelen, fietsen, zwemmen
of schaatsen (uit WBP 20222027).

Het beleid voor recreatief gebruik is vastgesteld door het Algemeen Bestuur met
de Beleidsnotitie Recreatief Medegebruik (oktober 2017) en met het ‘Kader
Genieten van Water’ waarin de subsidieregeling voor derden is opgenomen (mei
2018).
Het betreft, kort samengevat in de beleidsnotitie (2017):
 Passieve openstelling van onze eigendommen voor wandelen,
ongemotoriseerd varen en schaatsen: ja, mits…
 Verbod op overige recreatieve activiteiten: nee, tenzij…
 Beperkte beheer- en onderhoudsactiviteiten
 Actieve houding op een aantal locaties
 Ruimte voor recreatieve initiatieven en kansen benutten
Het doel daarvan is:
 De zichtbaarheid te vergroten. Recreatie biedt de mogelijkheid om
inwoners en gasten in verbinding te brengen met water en het verhaal te
kunnen vertellen van het waterschap.
 Het waterschap wil duurzaam inclusief handelen. Recreëren in de groene
ruimte voorziet in een maatschappelijk belang, en daar kan het
waterschap aan bijdragen. Plezier, gezondheid, beleving.
 Bewustzijn van ons unieke aanbod aan paden vergroten
 Regionale gastvrijheid
De afgelopen jaren is dit beleid vertaald in de sturende beleidsvisies van
WDODelta.
Het doel Genieten van Water, is in de Watervisie en Waterbeheerprogramma
2022-2027 opgenomen: L2. Wij stellen onze eigendommen open voor recreatief
gebruik, mits dit veilig is en niet ten koste gaat van het functioneren van het
watersysteem en functies zoals natuur, landbouw, bedrijven en wonen.
In het bestuursvoorstel was opgenomen dat het beleid geëvalueerd zal worden.
Deze evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden en in deze notitie vindt u hiervan
de resultaten.
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1.2. Doel van de evaluatie
De evaluatie heeft als doel om te bepalen:
- Bereiken we met dit beleid het beoogde doel
- Sluit het gevoerde beleid en de bijbehorende subsidieregeling nog aan
bij de huidige situatie
- Vormen de ervaringen van gebruikers, aanliggende eigenaren en
waterschappers van de afgelopen jaren nog aanleiding om het beleid
aan te passen.

1.3. Aanpak
In eerste instantie is feitelijke informatie verzameld over het huidige recreatieve
gebruik, het aantal meldingen, het aantal subsidieverzoeken e.d.
Vervolgens zijn gesprekken gevoerd met diverse gebruikersgroepen en externe
partners. Ook zijn de ervaringen binnen onze organisatie opgehaald. Het gebruik
is lastig te kwantificeren omdat het om passief gebruik gaat en we geen zicht
hebben op de intensiteit van het gebruik. Daarmee is de evaluatie kwalitatief
ingestoken.
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2. De oogst voor recreatie
2.1. De resultaten
Wandelen is de meest voorkomende vorm van het recreatieve gebruik en is de
laatste jaren toegenomen qua routes en intensiteit van gebruik. Het gemarkeerde
wandelroutenetwerk is en wordt uitgezet door Recreatieschap Drenthe en
Routebureau Overijssel, gemeenten en lokale initiatiefnemers.

Onze eigendommen vormen daarin vaak belangrijke en aantrekkelijke schakels en
worden door opname in dit netwerk actiever opengesteld. Voor een route op
onze onderhoudspaden is een melding nodig waarbij bewijzering geen obstakel
mag vormen voor het regulier onderhoud aan de watergang of kering. Soms is in
het veld onduidelijk van wie het pad of de kering is. Wanneer wij
onderhoudspaden verpachten worden voorwaarden voor medegebruik
privaatrechtelijk vastgelegd. Dit betreft agrarische pachtcontracten en jachten/of vis- en looprecht overeenkomsten. Soms worden informatieborden
geplaatst waarin ook het waterverhaal een plaats heeft. In Noordwest Overijssel
zijn langs bijzondere plekken van ons waterschap twee informatieve fietsroutes
uitgezet.
In projecten van het waterschap wordt zo mogelijk rekening gehouden met
bestaand recreatief gebruik. Dat is niet overal gelukt; om ruimte te creëren voor
natuurvriendelijke oevers zijn in een aantal gevallen paden opgeheven.
Recreatieve voorzieningen zoals zitbankjes worden incidenteel gerealiseerd als
meekoppelkans, bijvoorbeeld bij projecten van Water op maat en het
Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het beheer en onderhoud van
voorzieningen wordt veelal door gemeenten of derden zoals lokale
vrijwilligersverenigingen gedaan. Recreatief gebruik is voor het waterschap geen
doel op zich maar wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met
omgevingspartijen.
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2.2. Resultaat subsidieregeling Genieten van Water

De subsidieregeling Genieten van water is een uitvloeisel van het beleid van
WDODelta voor recreatief medegebruik en het Kader Genieten van water (2018)
om initiatieven van derden met water te stimuleren en het waterbewustzijn te
vergroten.
In 2019 zijn 10 aanvragen ingediend voor een subsidie. In 2020 is slechts 1
aanvraag ingediend, mogelijk door de coronaomstandigheden. Van de 11
behandelde aanvragen zijn er 5 gehonoreerd met een totale bijdrage van €
31.031,48 (op een budget van 2 x € 50.000,--).
In 2021 en 2022 zijn 7 voorlopige aanvragen ingediend in afwachting van de
verlenging van de regeling. Het betreft waterspeelplaatsen, zitmeubilair, een
poeziepad en een pontje.
De gehonoreerde projecten stimuleren het genieten van water door het
aanbrengen van voorzieningen zoals waterspeelelementen en een trekpontje.
Ook is bijgedragen aan een project voor innovatieve oplossingen en
waterbewustzijn. De projecten lagen in het Overijsselse deel van het werkgebied,
in en rond Zwolle.
Sommige projecten zijn afgewezen omdat deze niet in beheergebied van
WDODelta vallen; te duur zijn in verhouding tot het waterschapsdoel, of onder
een andere subsidieregeling vallen.
Doorslaggevend was of de maatregel, voorziening of activiteit bijdraagt aan de
bewustwording van de hoofdtaken van het waterschap of doelen uit het
waterbeheerplan. De beheerlast ligt bij de initiatiefnemer.
De subsidieregeling is te vinden op de website maar is niet goed bekend. Uit
interviews met de gebruikersgroepen bleek dat ze niet op de hoogte waren van
het bestaan van de regeling. Recreatie initiatieven worden soms gesponsord door
het waterschap vanuit communicatie.

Pontje Stadshagen (foto Frans Paalman 2019 uit: De Stentor)
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2.3. Uitdagingen
Binnen en buiten de organisatie zijn inzichten bij recreatief gebruik opgehaald.
Daarbij wordt het waterschap gevraagd en uitgedaagd om water beter zichtbaar
te laten zijn, rekening te houden met de belangen van het water en de omgeving,
maar ook om effectiever samen te werken. Bij recreatief gebruik komen steeds
de volgende uitdagingen naar voren.
Hoe kan overlast veroorzaakt door
medegebruik van onze eigendommen
worden ingeperkt? Klachten die
waargenomen zijn door de gebieds- en
waterkeringbeheerders, agrariërs en
bewoners variëren van:
 zwerfvuil (ook risico voor vee
via maaisel);
 loslopende honden (hinder
voor het vee, graven);
 verstoring door gebruik
(minder privacy, natuur, wild)
tot
 oneigenlijk gebruik door
mountainbikes, crossmotoren
en 4x4’s (spoorvorming en
hinder).
Handhaven is in de praktijk niet eenvoudig. Soms kunnen informatieborden
helpen, ook bij sociale controle. Beter nog werkt het als routes door lokale
initiatiefnemers worden bijgehouden, bijvoorbeeld hengelsportverenigingen of
dorpsommetjes. In het uiterste geval kan het waterschap bij aanhoudende
overlast een pad afsluiten.
Daarnaast kan recreatie conflicteren met andere doelen van het waterschap zoals
biodiversiteit en natuur. Ook in deze gevallen is soms afsluiting gewenst en
zonering van recreatie om kwetsbare natuur te ontzien bijvoorbeeld in
weidevogelgebieden.
Ander issue is de veiligheid voor gebruikers. Dit geldt bij kanoroutes (bv stuwen)
en soms bij wandelen over kunstwerken. Bij kunstwerken -zoals een stuw- waar
passage niet veilig kan, is geen route mogelijk en is aanduiding ‘Verboden
toegang’ nodig.

Uitgangspunt voor beheer in de beleidsnotitie uit 2017 is dat recreatief gebruik
geen extra beheer- en onderhoudskosten mag vergen. Soms leidt deze
terughoudendheid tot klachten van gebruikers over de begaanbaarheid van een
pad bij hoge vegetatie, blokkerend maaisel of een modderig spoor door intensief
gebruik. Gevolg is dat de onderhoudspaden in een deel van het seizoen beperkt
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begaanbaar zijn. In enkele gevallen worden paden door lokale initiatiefnemers
extra gemaaid voor een betere toegankelijkheid. Intensief en oneigenlijk gebruik
kan ook leiden tot spoorvorming. In het uiterste geval kan een route (tijdelijk)
worden afgesloten. Bij voorzieningen zoals kanostoepen wordt in actieve
vaarroutes door ons beheer en onderhoud gepleegd en soms voor vervanging
gezorgd.

Door externe partijen wordt opgeroepen tot betere samenwerking bij recreatief
gebruik. Al genoemd is het belang van samenwerking met gemeenten, lokale
initiatiefnemers voor meer toezicht. Bij het wandelnetwerk is behoefte aan
werkafspraken voor een betere afstemming. Zo kan het waterschap op hun
bebording informatie geven over ons werk aan het publiek en zo de zichtbaarheid
vergroten. Door mee te werken aan recreatieve voorzieningen wordt de beleving
van het water vergroot, in eigen projecten of subsidie en vergunning aan derden.
Terreinbeherende organisaties wijzen op samenwerking voor een betere
afweging tussen recreatie en natuur en zonering op maat zodat leefgebieden niet
verder verkleinen. Voor handhaving bij overlast wordt geadviseerd samen te
werken in het convenant met terreinbeheerders in Drenthe. We hebben daar al
goede ervaringen mee in het Waterplan (convenant Noordwest Overijssel).
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3. Conclusies en
aanbevelingen
3.1. Conclusies voor de doelrealisatie
Met het gevoerde beleid lijkt het doel niet geheel bereikt te zijn. Dit komt door:
Doelbereik (uit AB
voorstel 2017)
Zichtbaarheid vergroten

Het waterschap wil
duurzaam inclusief
handelen. Plezier,
gezondheid, beleving.

Bewustzijn van ons unieke
aanbod aan paden
vergroten
Regionale gastvrijheid

Resultaat?
Door passieve openstelling wordt weinig
kenbaarheid gegeven aan het werk van
WDODelta. Op enkele locaties na met
voorzieningen. Informatieborden die er zijn zijn
vaak gedateerd.
Rekening wordt gehouden met wandelen,
fietsen, hengelsport, (kano)varen en schaatsen.
Recreatie wordt soms meegenomen in beheer
door extra te maaien, een kanostoep te
vervangen of bij vorst een peil vast te zetten.
Recreatie wordt soms meegenomen in projecten
als meekoppelkans met derden of initiatieven van
derden worden gesubsidieerd.
Er is geen actieve communicatie van openstelling.
Wel zijn twee fietsroutes in Noordwest Overijssel
uitgezet.
Openstelling voor wandelnetwerk en (kano)varen
draagt bij aan een gastvrije regio. Tijdens de
lockdown in coronatijd zijn op een aantal
plaatsen de paden intensief bewandeld

Recreatief gebruik is onderdeel van bedrijfswaarde Kwaliteit leefomgeving
Het doelbereik recreatief gebruik valt onder de bedrijfswaarde Kwaliteit
Leefomgeving (uit WBP).

Bedrijfswaarden asset management WDODelta

Door passieve en soms actieve openstelling van eigendommen en subsidiering
van enkele initiatieven van derden is bescheiden bijgedragen aan die kwaliteit
van de leefomgeving. De terughoudende, passieve houding heeft ook te maken
met de afweging ten opzichte van de bedrijfswaarden Maatschappelijk
verantwoorde kosten en Doelmatig; het mag onze kerntaken zoals voldoende,
schoon en veilig water niet in de weg zitten, we willen een goede buur zijn en het
mag niet teveel extra kosten. In de praktijk is recreatief gebruik daar
ondergeschikt aan.
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Samenwerking in afweging en beheer kan beter
Zowel de gebruikersgroepen als de terreinbeherende instanties vragen om een
intensievere samenwerking en duidelijkheid van het waterschap op dit
onderwerp. De behoefte bij de gebruikersgroepen en de terreinbeherende
instanties is om samen te kijken waar recreatief gebruik van
waterschapseigendommen duidelijk een maatschappelijke meerwaarde oplevert
en bijdraagt aan het water bewust zijn. En samen af te wegen welke
eigendommen beter niet actief ontsloten kunnen worden ten behoeve van de
functies wonen, landbouw en natuur.
Daarnaast blijkt dat het faciliteren van dorpsommetjes gerund door vrijwilligers
zorgt voor gedragen routes, die veel gebruikt worden door bewoners. De
vrijwilligers staan vaak dichter bij de bewoners en gebruikers van de aanliggende
gronden. Daarnaast willen ze de route er graag netjes bij hebben liggen door vaak
te maaien, afval op te ruimen en recreanten aan te spreken op loslopende
honden.
Communicatie is beperkt
Het recreatief beleid is onvoldoende bekend bij aanliggende eigenaren en
pachters. We vragen het recreatieschap nadrukkelijk om te overleggen met de
omgeving als ze gebruik willen maken van onze onderhoudspaden.
De recreatiemogelijkheden worden maar beperkt uitgedragen. Dit past bij de
terughoudendheid van de passieve openstelling. Wel zijn in 2021 twee fietsroutes
in Noordwest Overijssel uitgezet en worden initiatieven van derden gesubsidieerd
en gesponsord.
De subsidieregeling Genieten van water is niet bekend onder gebruikers. De
regeling staat gepubliceerd op de website. Bij projectrealisatie wordt de regeling
soms wel meegenomen bij omgevingsmanagement en meekoppelkansen.

3.2. Conclusies voor de beleidsmaatregelen
Het beleid voor recreatief gebruik is in 2017 samengevat in:
1. Passieve openstelling van onze eigendommen voor wandelen,
ongemotoriseerd varen en schaatsen: ja, mits…
2. Verbod op overige recreatieve activiteiten: nee, tenzij…
3. Beperkte beheer- en onderhoudsactiviteiten
4. Actieve houding op een aantal locaties
5. Ruimte voor recreatieve initiatieven en kansen benutten
Per beleidsmaatregel wordt het volgende geconcludeerd.
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1.

Passieve openstelling van onze eigendommen voor wandelen,
ongemotoriseerd varen en schaatsen: ja, mits…

>Eigendommen zijn passief opengesteld
Onderhoudspaden, keringen en water kunnen worden gebruikt zonder dat het
waterschap hier veel aandacht aan besteed. Door opname in het wandelnetwerk
met bewegwijzering worden paden wel actiever opengesteld.
> Het aantal wandelroutes over onderhoudspaden neemt toe in Drenthe
Met name in de provincie Drenthe is Recreatieschap Drenthe actief een
routenetwerk aan het uitrollen over onderhoudspaden. Dit levert op een aantal
locaties weerstand op bij aanliggende eigenaren vanwege overlast van zwerfvuil,
verstoring van vee, oneigenlijk gebruik en vermindering van de privacy. De routes
zorgen voor meer waterbeleving van de recreant en kunnen de recreatiedruk
ontlasten, mits dit in nauw overleg met de terreinbeherende instanties gebeurt.
>Een deel van de routes over onderhoudspaden verdwijnt
In herinrichtingsprojecten worden soms onderhoudspaden vergraven of
verkocht. Het is niet altijd helder dat er een wandelroute over dit pad lag en soms
is het niet mogelijk om de route te handhaven.
2.

Verbod op overige recreatieve activiteiten: nee, tenzij…

>Er vindt oneigenlijk gebruik van onderhoudspaden plaats
Sommige paden worden gebruikt door motorcrossers, 4x4’s (Drenthe) en
mountainbikes. Op een aantal plaatsen zorgt dit voor vernielingen van hekken en
ongewenste spoorvorming in onderhoudspaden. Het blijkt in de praktijk lastig om
hier als organisatie tegen op te treden. De aangrenzende terreinbeherende
instanties willen graag samen met het waterschap handhavend gaan optreden
tegen het oneigenlijk gebruik. In het uiterste geval kan het waterschap bij
aanhoudende overlast een pad afsluiten. Wanneer er een
bruikleenovereenkomst op het onderhoudspad ligt moet het pad wel toegankelijk
blijven voor de beheerder en bruiklener, bijvoorbeeld met een draaihek en slot.
3.

Beperkte beheer- en onderhoudsactiviteiten

>De kosten van recreatief gebruik in de exploitatie zijn gering
Door de terughoudendheid in het beleid wordt op beperkte schaal extra
onderhoud gepleegd en zijn de kosten beperkt.
>Actualisatie van de actieve kanoroutes is nodig, inclusief een geupdate beheeren onderhoudsplan voor kanostoepen
De kanostoepen in actieve kanoroutes worden door het waterschap beheerd en
onderhouden en indien nodig vervangen. De overige kanostoepen worden
verwijderd. De kanostoepen worden soms ook door ander recreatief gebruik
benut, bijvoorbeeld als visstek.
4.

Actieve houding op een aantal locaties

>Bescheiden actieve houding
In het beleid uit 2017 is opgenomen dat we op een aantal locaties een actieve
houding aannemen, zoals bij de sluiscomplexen aan de Vecht. Deze actieve
houding is er in de praktijk, maar daar ligt geen bewuste keuze aan ten grondslag.
De locaties zijn vaak voortgekomen uit afspraken uit het verleden. Onduidelijk is
op welke en op hoeveel locaties we deze actieve houding nu aannemen en in de
toekomst willen aannemen. Een voorbeeld is de waterspeelplaats Heino, die door
het waterschap wordt onderhouden.
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5.

Ruimte voor recreatieve initiatieven en kansen benutten

>Regeling onderbenut en onderbelicht
Conclusie is dat de subsidieregeling een mogelijkheid biedt om het doel Genieten
van water te stimuleren maar nog niet ten volle benut is door derden. Ook zijn
het Drentse deel en het landelijk gebied nog onderbelicht. Afbakening met de
andere subsidieregelingen als Klimaat Actief en Watererfgoed, en budget voor
communicatie en educatie zal de regeling Genieten van water specifieker maken.
>In projecten is beperkte aandacht voor kansen recreatie
Bij de realisatie van projecten is er beperkt ruimte en aandacht voor
recreatievoorzieningen.

3.3. Aanbevelingen
Op basis van bovenstaande conclusies worden de volgende aanbevelingen
gedaan.
Geef meer duiding aan een actieve houding op bepaalde locaties
Aanbevolen wordt om het huidige beleid van passieve openstelling (en actief op
een aantal locaties) te veranderen in een ‘passieve en gericht actieve
openstelling’. Dit geeft een betere balans tussen bedrijfswaarden en meer
doelbereik daar waar we ons werk als waterschap zichtbaar willen maken. Er is
meer duiding nodig over wat de actieve houding precies inhoudt en er is
behoefte aan meer duidelijkheid op welke locaties we gericht actief openstellen
en afsluiten. De duiding helpt bovendien in de samenwerking met
belanghebbenden ( recreatieaanbieders, terrein beherende organisaties e.d.)
Meer duiding kan verkregen worden door:
 Vast te leggen waar wandelroutenetwerken gewenst zijn en waar
ongewenst in overleg met de betrokken partijen
 Afspraken te maken met recreatie aanbieders en 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.
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Actieve samenwerking met partners voor deze selectieve openstelling
Actiever samenwerken bij gerichte openstelling kan door:
 Aan te sluiten bij convenanten rondom handhaving met de
terreinbeherende organisaties in Drenthe en Overijssel en sportvisserij;
 Werkafspraken met routeaanbieders (Recreatieschap Drenthe,
Routebureau Overijssel, gemeenten, lokale initiatiefnemers en
sportvisserij)
De samenwerking op het thema recreatief gebruik kan verder geoptimaliseerd
worden door regelmatig als waterschap over dit onderwerp contact te hebben
met gebruikersgroepen en terreinbeherende organisaties.
Trek samen met andere partijen op in de handhaving van oneigenlijk gebruik.
Met het waterplan in Noordwest Overijssel hebben we hier als waterschap goede
ervaringen mee. Hierdoor kan een efficiënte vorm van toezicht en handhaving
worden gerealiseerd. De aanbeveling is om als waterschap aan te sluiten bij een
convenant die in Drenthe in voorbereiding is tussen de verschillende
terreinbeherende organisaties
In projecten van het waterschap recreatief gebruik te analyseren en waar
gewenst een plek te geven. Eventuele voorzieningen daarvoor mee te nemen in
het investeringsbudget of lokale initiatieven en het beheer goed af te stemmen.
In de projecten van het waterschap zoals HWBP, Water op Maat en Stuwen en
gemalen doen zich soms kansen voor om het waterbewust zijn van recreanten te
vergroten. Uitgangspunt is dat objecten zoals pontjes, infoborden zoveel mogelijk
in beheer en onderhoud zijn bij andere organisaties.
De subsidieregeling Genieten van water te verlengen en deze te communiceren
Aanbeveling is de subsidieregeling te verlengen tot 2027 (WBP-periode) met
hetzelfde budget van €50.000,-- per kalenderjaar. De beleidsregel kan duidelijker
worden afgebakend voor fysieke recreatieve voorzieningen, de randvoorwaarde
voor beheer en eventuele vergunning. Ook kunnen hieruit o.a. dorpsommetjes
extra worden gefaciliteerd. Na bestuurlijke vaststelling kan de subsidieregeling
onder de aandacht worden gebracht op de website van WDODelta.

3.4. Besluitvorming
Met deze evaluatie hebben we het volgende onderzocht (par. 1.2):
- Bereiken we met dit beleid het beoogde doel
- Sluit het gevoerde beleid en de bijbehorende subsidieregeling nog aan
bij de huidige situatie
- Vormen de ervaringen van gebruikers, aanliggende eigenaren en
waterschappers van de afgelopen jaren nog aanleiding om het beleid
aan te passen
Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit deze evaluatie wordt het
volgende aan het Algemeen Bestuur voorgesteld:
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 “Genieten van water” (50.000 euro
per jaar) te handhaven tot 2027;
c) Aan te sluiten bij convenanten tussen terreinbeherende organisaties
rondom de handhaving in de provincie Drenthe.
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