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Beste Statengriffie,

Namens de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid van de provincie Noord-Holland treft u in 
de bijlage een afschrift van de brief met betrekking op het Position paper "Houd ons 
IJsselmeergebied bevaarbaar, veilig en schoon". Deze brief is verzonden aan de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal ten behoeve van de woordvoerders Infrastructuur & Waterstaat.

Zou u zo vriendelijk willen zijn deze briefte verspreiden onder de leden van de Provinciale Staten en 
de commissieleden met het onderwerp water in hun portefeuille?

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid

Provincie
Noord-Holland

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur 
van Noord-Holland.



Provinciale Staten van Noord-Holland
De leden van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid 
Dreef 3, 2012 HR Haarlem

Haarlem, september 2021

Aan de politieke fracties in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Ten behoeve van de woordvoerders Infrastructuur & Waterstaat 
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Betreft: Position paper "Houd ons IJsselmeergebied bevaarbaar, veilig en schoon"

Geachte Leden van de Tweede Kamer der Statengeneraal,

In juni 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het position paper "Houd 
ons IJsselmeergebied bevaarbaar, veilig en schoon" vastgesteld en gepubliceerd. Dit paper is gericht 
aan uw Kamer en roept op om samen met de partijen in het veld (waterrecreatie en natuur), de 
betrokken provincies en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (l&W) tot een gestructureerde 
aanpak te komen ten behoeve van de waterrecreatie (doorvaarbaarheid) en de ecologische kracht van 
het gebied (waterkwaliteit). In deze brief vragen wij u op om het position paper te agenderen in uw 
commissie l&W ten einde te kunnen bepalen welke acties het ministerie van l&W kan ondernemen 
naar aanleiding van het paper.

Wat is het probleem?
In het position paper beschrijven opstellers drie knelpunten in het IJsselmeergebied. Het gaat om de 
volgende punten:

1. Veiligheid bevaarders en regionale economie in het geding;
2. Waterplantenproblematiek wordt onbeheersbaar;
3. Verslechtering waterkwaliteit.

De vertreksituatie in 2019 was uitdagend. Waterplanten dragen bij aan een toekomstbestendig 
ecologisch systeem en een goede waterkwaliteit, maar geven tevens overlast voor de mogelijkheden 
voor waterrecreatie buiten de vaargeulen, Met de toegenomen waterkwaliteit in het zuidelijke deel 
van het IJsselmeergebied manifesteert de overlast zich meer en leidt tot maatschappelijke en 
economische schade. Anno 2021 neemt de druk op het water alleen maar toe vanwege de 
toegenomen waterrecreatie sinds de Coronacrisis. Daarnaast stelt de Kaderrichtlijn Water hoge eisen 
aan de waterkwaliteit.

Het vaargebied voor de waterrecreatie wordt beperkt, de bereikbaarheid van jachthavens wordt 
slechter, hulpdiensten komen door de waterplanten lastiger ter plaatse en bij de kust hebben 
zwemmers, bezoekers en omwonenden last van de (stinkende) waterplantenresten. Ook ontstaan er 
onveilige situaties doordat beroeps- en recreatievaart op de Randmeren gedwongen worden om 
samen in de vaargeul te varen.

Bovendien maken wij ons specifiek zorgen over de kracht van het ecosysteem in een deel van het 
gebied. Uit onderzoek blijkt dat zowel het Gooimeer als het Eemmeer kwetsbaar zijn voor een omslag 
van helder waterplantenrijk water naar een troebele algenrijke toestand (zoals ca, 10 jaar geleden). 
Het is geen stabiel systeem. De nutriëntenbelasting is nog te hoog. De mosselen zijn sterk in aantal 
verminderd, waardoor het water minder wordt gefilterd. De vele waterplanten houden het systeem 
nu nog helderen bieden weerstand aan de omslag naartroebel water. Het ecologisch robuuster maken 
van beide meren is nodig om het risico op een omslag naartroebel, algenrijk water te verminderen.
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Het versterken van de ecologische draagkracht van het gebied draagt tevens bij aan de mogelijkheden 
voor de waterrecreatie.

Wat kan er gedaan worden?
In december 2019 hebben de provincies Noord-Holland en Flevoland, het ministerie van l&W, de 
randmeergemeenten verenigd in de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren, de gemeenten Almere 
en Hoorn en de waterrecreatiepartijen Watersportverbond, Hiswa vereniging, Sportvisserij Nederland 
en Toerzeilers Nederland een samenwerkingsovereenkomst getekend tijdens de landelijke 
waterplantenconferentie. De gemaakte afspraken lopen echter af, terwijl de uitdagingen blijven. In het 
position paper zijn de volgende zaken benoemd in de voorgestelde aanpak voor de komende jaren:

1. Het aanleggen van verdiepte vaargeulen is belangrijk voor de economie en de veiligheid. 
Zonder deze maatregelen kan de veiligheid van bevaarders niet langer worden 
gegarandeerd en neemt het risico op ongelukken en schadeclaims bij Rijkswaterstaat toe. 
Wij vragen het Rijk hiervoor eenmalig €66,7 miljoen te reserveren op het budget van het 
ministerie van l&W, om in totaal 27,8 kilometer aan vaarwegen te verbreden en te 
verdiepen.

2. Omdat het vaargebied voor waterrecreatie zodanig is beperkt als gevolg van de 
waterplantengroei op rijkswater, is betrokkenheid van het Rijk nodig. Daarom vragen wij 
het ministerie l&W jaarlijks €1 miljoen te reserveren op de begroting ter bekostiging van 
beheerwerkzaamheden voor het maaien van waterplanten. Het beheer wordt uitgevoerd 
door bestaande samenwerkingen van de betrokken gemeenten, stichtingen uit de 
watersport en de beroepsvisserij uit het gebied. Het IJsselmeergebied is hierin 
zelfredzaam, maar vraagt een uitvoeringsbudget en een omgevingsmanager 
verantwoordelijk voor waterrecreatie bij Rijkswaterstaat. Parallel hieraan zou onderzoek 
gedaan kunnen worden naar andere methoden om de overlast te verminderen.

3. Om het tij te keren is grootschalig ingrijpen in de waterinfrastructuur noodzakelijk, om 
meer ondieptes te maken voor een robuuster watersysteem. Door het materiaal te halen 
waar verdiepingen voor waterrecreatie nodig zijn, is ook de economie gediend. Een 
programma hiervoor is er, in de vorm van de Programmatische Aanpak Grote Wateren 
(PAGW). Nodig is een brede verkenning voor een project in het Gooimeer/Eemdelta en 
financiering voor de uitvoering. Die wordt geraamd op €50-€75 miljoen (uiteriijk 2030), op 
te nemen op de begrotingen van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) en l&W. Onderdeel van de verkenning is het verminderen van de nutriënten vanuit 
de Eem en het nemen van inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de (meer natuurlijke) 
overgang van land naar water,

Wat vragen wij uw fracties?
Langs deze weg verzoeken wij u om het position paper te agenderen in uw Kamercommissie l&W en 
te betrekken bij de kabinetsformatie ten einde te kunnen bepalen welke acties het ministerie van l&W 
welke acties het ministerie van l&W kan ondernemen naar aanleiding van het paper. Specifiek vragen 
wij u om aandacht te besteden aan de 3 in deze brief genoemde oplossingsrichtingen. Daarnaast 
vragen wij u om inzake de PAGW overleg te voeren met uw collega's van de Kamercommissie LNV.

Wij hopen op een constructieve dialoog over de knelpunten in het IJsselmeergebied en uw steun om 
te komen tot een structurele aanpak ter bevordering van de veiligheid, waterkwaliteit en 
waterrecreatie.

Bijlagen:
Position Paper "Houd ons IJsselmeergebied bevaarbaar, veilig en schoon";
Samenwerkingsovereenkomst waterplanten in het zuidelijk IJsselmeergebied.
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Een kopie van deze brief is verzonden naar Provinciale Staten en gemeenteraden van omliggende 
provincies respectievelijk gemeenten.

Met vriéndelijke groet,
Namens de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid,

Provincie
Noord-Holland



Position paper waterrecreatie zuidelijk IJsselmeergebied
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Acht bestuurders van de provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland, de 
Coöperatie Gastvrije Randmeren namens 16 gemeenten en de regionale leden van de 
Werkgroep waterplanten zuidelijk IJsselmeergebied1 hebben met dit position paper een 
verzoek aan het Rijk: Wilt u maatregelen nemen om de grote problemen van de 
waterrecreatie (inclusief watersport) met de overmatige groei van waterplanten in het 
zuidelijk IJsselmeergebied op te lossen? Er was al een grote opgave voor de bevaarbaarheid 
van het gebied en daar is recent nog een opgave bijgekomen, namelijk om een teruggang 
van de waterkwaliteit te voorkomen. Bovendien neemt de drukte op het water toe, omdat 
veel mensen door corona de waterrecreatie (her)ontdekt hebben. Daarom vragen we u 
maatregen te nemen om de overlast door waterplanten voor de waterrecreatie te 
verminderen, de robuustheid van het ecologisch systeem te verbeteren en om een omslag 
naartroebel, algenrijk waterte voorkomen. Investeringen die de regio overstijgen zijn een 
randvoorwaarde voor bevaarbaar rijkswater voor de waterrecreatie in het gebied en een 
robuust ecosysteem.

Wat is het waterplantenvraagstuk?

Met de toegenomen waterkwaliteit in het Markermeer-IJmeer en de zuidelijke Randmeren 
is de afgelopen jaren de groei van waterplanten enorm toegenomen. Dat is goed nieuws, 
want het is goed voor de natuur. Maar, de grote gebieden met tot aan het wateroppervlak 
groeiende waterplanten (vooral fonteinkruiden) zorgen in juli en augustus ook voor hinder. 
Het vaargebied voor de waterrecreatie (inclusief varend erfgoed) wordt beperkt, de 
bereikbaarheid van jachthavens wordt slechter, hulpdiensten komen door de waterplanten 
lastiger ter plaatse en bij de kust hebben zwemmers, bezoekers en omwonenden last van de 
(stinkende) waterplantenresten. Ook ontstaan er onveilige situaties doordat beroeps- en 
recreatievaart op de Randmeren gedwongen worden om samen in de vaargeul te varen.

Waterrecreatie is geen beleidsterrein bij het ministerie van lenW en ook geen beleid bij 
provincies en gemeenten voor rijkswater. Gemeenten en provincies dragen vrijwillig al bij 
aan de oplossing van dit maatschappelijke vraagstuk. Rijkswaterstaat wil gastheer op het 
rijkswater zijn, maar waterrecreatie hoort niet tot haar uitvoeringstaak. De provincie Noord- 
Holland heeft met samenwerkingsverband Gastvrije Randmeren het voortouw genomen 
om te komen tot een aanpak van deze waterplantenproblematiek in het zuidelijk 
IJsselmeergebied voor bevaarbaar rijkswater. Daarom vragen wij u:

Maatregelen vanwege hinder waterrecreatie door waterplanten

Wat doen we zelf
Voor de korte termijn willen de verschillende partijen uit de regio zorgen dat het recreatief 
gebruik van het vaargebied goed mogelijk blijft. De waterplanten worden daarom in 
specifieke delen gemaaid, gefinancierd door gemeenten en incidenteel bijgesprongen door 
provincies. De gemaaide gebieden worden op kaart weergegeven. Ook is er een website en 
een app Waterplantmelder ontwikkeld, waarmee gebruikers overlast van waterplanten 
kunnen melden en zien. De HISWA en het Watersportverbond hebben in 2019 een stichting 
Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer opgericht, en de gemeenten gaan in 2021 
samenwerken bij het maaien met coördinatie door de gemeente Hoorn. Bij de Stichting

1 De Werkgroep bestaat uit provincies Noord-Holland en Flevoland, de Coöperatie Gastvrije Randmeren, de gemeenten 
Almere, Amsterdam, Hoorn en Huizen, het Watersportverbond, Hiswa-Recron, Sportvisserij Nederland, de Nederlandse l 
Vereniging van Toerzeilers en Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, het ministerie van l&W en RVO die samenwerken op basis 
van de Samenwerkingsovereenkomst waterplanten van 6 december 2019



Position paper waterrecreatie zuidelijk IJsselmeergebied

Maaien Waterplanten Randmeren2 is er een prototype van een nieuwe maaiboot in 
ontwikkeling. De regio is qua organisatie van het beheer zelfredzaam geworden met de 
twee Stichtingen en twee samenwerkingsverbanden van gemeenten. Voor de uitvoerende 
maaiwerkzaamheden worden in de zomerperiode lokale beroepsvissers ingehuurd.

Rijkswaterstaat heeft met de gemeente Hoorn en Coöperatie Gastvrije Randmeren in 2020 
succesvolle pilots gedaan met het markeren van een gemaaide vaarroute van en naar 
havens. Gastvrije Randmeren voert het gesprek met Rijkswaterstaat over waterrecreatie- 
routes langs en verbreding van de vaargeul voor beroepsvaart op de Randmeren, die ook als 
zodanig aangegeven zouden moeten worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat beheer niet 
leidt tot een veilige recreatievaargeul, daarom is verdieping nodig.

De Werkgroep waterplanten zuidelijk IJsselmeergebied werkt daarom met alle partijen aan 
tafel aan een structurele oplossing voor de problemen die in balans is met de 
natuurbelangen en de functie van de waterplanten voor de waterkwaliteit. Omdat in 
diepere (> 4 meter) wateren waterplanten niet -of veel minder- kunnen groeien, zet de 
Werkgroep in op een plan voor het verdiepen van de bodem in de vaargebieden in het 
gebied. Daarvoor zijn meekoppelkansen met projecten in de regio in beeld gebracht, zoals 
met het project versterking ecologie Markermeerdijken van de Programmatische Aanpak 
Grote Wateren (PAGW). De Werkgroep zal het gesprek met partijen aangaan over deze 
kansen bij Schardam, Uitdam en Durgerdam. Daar waar geen koppelingen mogelijk zijn, 
vragen wij uw hulp.

Wat vragen we aan het Rijk

a) Waterrecreatie op rijkswater als een beleidsterrein in de begroting van het ministerie 
lenW op te nemen met ingang van 2022, met een beheerbudget van 1 mln per jaar voor 
uitvoering door de gemeenten, en deze uitvoeringstaak bij Rijkswaterstaat te beleggen 
Met een structureel jaarlijks budget van 1 mln voor gemeenten in het zuidelijk 
IJsselmeergebied kunnen zij het noodzakelijke beheer bekostigen en via hun eigen 
samenwerkingsverbanden uitvoeren. Met toevoeging van ca. ifte omgevingsmanager 
waterrecreatie IJsselmeergebied bij Rijkswaterstaat kan deze hen begeleiden bij het 
medebeheer van het gebied voor waterrecreatie en (watersport)wedstrijden, zoals het 
maaien van waterplanten, betonnen van het vaargebied en afgestorven waterplantenresten 
verwijderen.

b) Middelen (66,7 mln) beschikbaar te stellen om vaarroutes te verdiepen tot 
vaargeulen van en naar de havens van Edam, Volendam en Muiden, reddingsstation 
Zeevang en de KNRM Zeewolde en vooreen bevaarbare snelvaarbaan bij Almere
Met een budget van 66,7 mln op de begroting van het ministerie van lenW voor het 
verdiepen van 27,8 km vaarroutes van 50 meter breed naar vaargeulen van 4 meter diepte 
zijn deze havens blijvend bereikbaar, kunnen de hulpdiensten zonder vertraging uitrukken 
en is de snelvaarbaan bij Almere continu bevaarbaar. De vaargeulen zouden op korte 
termijn door Rijkswaterstaat gerealiseerd dienen te worden.

Zonder een bijdrage van het Rijk aan oplossingen die de regio overstijgen zullen er vaker 
onveilige situaties ontstaan, kan de nautische veiligheid niet gegarandeerd worden en 
zullen vaker schadeclaims van de waterrecreatie bij Rijkswaterstaat ingediend worden. 
Daarnaast zal de economische schade (omzetverlies van jachthavens en verhuurbedrijven in 
het gebied en extra kosten voor het verwijderen van waterplantenresten) verder oplopen 
door het vertrek van de klanten/bezoekers uit het gebied.

2 In 2014 opgericht door HISWA en het Watersportverbond op basis van een 3-jarige subsidie van het ministerie van lenW
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Position paper waterrecreatie zuidelijk IJsselmeergebied

Wat is de opqave voor hei: (dooi- en Stemmeer?

De Coöperatie Gastvrije Randmeren (16 gemeenten) heeft in 2020 voor haar beheertaak 
een watersysteemanalyse voor het ogenschijnlijk stabiele Gooi- en Eemmeer laten 
uitvoeren. De conclusie van de analyse is onvoorzien slecht. De uitkomst is dat zowel het 
Gooimeer als het Eemmeer kwetsbaar zijn voor een omslag van helder waterplantenrijk 
water naar een troebele algenrijke toestand (zoals ca. 10 jaar geleden). Het is geen stabiel 
systeem. De nutriëntenbelasting is nog te hoog. De mosselen zijn sterk in aantal 
verminderd waardoor het water minder wordt gefilterd. De vele waterplanten houden het 
systeem nu nog helder en bieden weerstand aan de omslag naartroebel water. Het 
ecologisch robuuster maken van beide meren is nodig om het risico op een omslag naar 
troebel, algenrijk waterte verminderen. Hiervoorzijn parallel twee sporen nodig:

1) Verdere vermindering van nutriënten (fosfaat uit de landbouw) vanuit de rivier de 
Eem, die voor een belangrijk deel de waterkwaliteit van Eem- en Gooimeer bepaalt.

2) Inrichtingsmaatregelen voor natuurlijker land/waterovergangen in de meren. 
Daarom vragen wij u:

Maatregelen vanwege risico op omslag naartroebel water

Wat doen we zelf
De uitkomsten van de analyse zijn gepubliceerd in H203en via raadsinformatiebrieven aan 
gemeenten gecommuniceerd. De waterbeheerders Rijkswaterstaat en het waterschap 
Vallei en Veluwe herkennen de resultaten van de watersysteemanalyse. Met de door hen 
geprogrammeerde KRW-maatregelen voor de periode 2022-2027 wordt verbetering 
bereikt. Om het systeem op de langere termijn stabiel te houden, zijn aanvullende 
maatregelen nodig op het gebied van inrichting en nutriënten.

De provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrechten Gelderland concluderen dat deze 
opgave de regio overstijgt wat betreft maatregelen die nodig zijn om de 
nutriëntenbelasting terug te dringen en wat betreft de inrichtingsmaatregelen voor 
natuurlijke land/waterovergangen in de meren. Dit vraagt een andere strategie dan nu in 
beeld is ("ontwikkeling door beheer" in preverkenning ecologie IJsselmeergebied, 2017, 
budget van 10-25 mln en Agenda IJsselmeergebied 2050). En het vraagt een programma 
zoals Integrale Inrichting Veluwerandmeren (2000), met een strategie van gelijktijdige 
vermindering van fosfaatbelasting en inrichtingsmaatregelen, met bijbehorend budget.

De inrichtingsmaatregelen passen in de Programmatische Aanpak Grote Wateren voor het 
IJsselmeergebied. De Stichting Maaien Waterplanten Randmeren heeft een notitie met 
bouwstenen voor een integraal plan met inrichtingsmaatregelen voor de Randmeren 
opgesteld. Daarbij zijn verdiepingen voor de waterrecreatie (voor bevaarbaar water) 
gecombineerd met verondiepingen voor de natuur en met vernatting van de natuur 
binnendijks. De regio gaat zelf aan de slag met experimenten met binnendijkse 
vernattingsmaatregelen en een idee voor "ecologische betonning" in de meren, waarbij 
waterplanten in boeien het water filteren. Het Gooi- en Eemmeer zijn een ideale proeftuin 
en de geleerde lessen kunnen elders gebruikt worden. De provincies Utrecht en Gelderland 
en waterschap Vallei en Veluwe hebben blijvende aandacht voor de 
nutriëntenproblematiek.

3 Waterplantenoverlast Gooi- en Eemmeer: een heldere blik op een potentieel troebel ecosysteem (hzowaternetwerk.nh
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c) Opdracht geven voor een preverkenning inrichtingsmaatregelen toekomstig PAGW- 
project Gooimeer/ Eemdelta en een investeringsbudget van 50-75 mln in uiterlijk 2030 
Om het Gooi- en Eemmeer weertoekomstbestendig te maken is 20 spoedig mogelijk een 
opdracht van de ministeries LNV en lenW voor een preverkenning naar inrichtings
maatregelen in het Gooimeer/Eemdelta noodzakelijk. Als vervolg vragen we onder 
voorwaarde van een positieve preverkenning een investeringsbudget van 50-75 mln te 
reserveren in de begrotingen van de ministeries van LNV en lenW voor een toekomstig 
PAGW-project Gooimeer/Eemdelta in de 3e tranche, waarbij verdiepingen voor de 
waterrecreatie meegenomen worden.

d) Extra risicobudget (12,5 mln) voor een eerste fase korte termijn maatregel 
nutriëntenreductie zuidelijke Randmeren in de Eemmonding, een gebied waarvoor 
Waterschap, Rijkswaterstaat, provincies, Vitens en Gastvrije Randmeren stakeholder 
zijn, en budget voor grondaankoop (22,5 mln),
Op korte termijn zijn vanwege het risico op een omslag naar troebel water extra 
maatregelen nodig voor behoud van de waterkwaliteit. Daarom is een bronaanpak van 
nutriënten nodig, o.a. via maatregelen in het zevende (2022-2025)00 achtste 
Actieprogramma Nitraatrichtlijn (2026-2029). Voorgesteld wordt geld vrij te maken om 
strategisch land aan te kopen (22,5 mln) en zo de afspoeling te verminderen. Dit land kan 
dan natuurlijker ingericht worden met bijvoorbeeld rietvelden die een filterende werking 
hebben. Op basis van vrijwillige medewerking van grondeigenaren kan met reservering van 
12,5 mln op de begroting een eerste fase van nutriëntenreductie worden ingezet.

Zonder bovenstaande maatregelen is het risico op een omslag van helder naartroebel 
watergroter. Bovendien worden bij een omslag naartroebel water eerdere investeringen in 
waterkwaliteit ongedaan gemaakt en zijn dan grotere investeringen nodig om het 
watersysteem weer op orde te krijgen. Daarnaast is er dan geen toekomstperspectief voor 
de gemeenten, ondernemers en waterrecreanten (inclusief watersporters) in het gebied.

(Conclusie

De waterplantenproblematiek in het zuidelijk IJsselmeergebied vraagt om een 
gezamenlijke aanpak van Rijken regio en een integrale benadering. De regio doet wat zij 
kan zelf en vraagt aan het Rijk om bij te dragen aan oplossingen die de regio overstijgen 
door te investeren in de bevaarbaarheid van het gebied en robuustheid van het ecosysteem.

Wij vragen op de korte termijn aan het Rijk waterrecreatie als een beleidsterrein van het 
ministerie van lenW te benoemen, middelen op de begroting te zetten voor het beheer van 
het rijkswater door gemeenten onder begeleiding van Rijkswaterstaat, om de havens en 
hulpdiensten bereikbaar te houden en middelen voor risicomaatregelen en grondaankoop 
om het Gooimeer en Eemmeer helder te houden door nutriëntenreductie. Daarnaast 
vragen wij voor de langere termijn een investeringsbudget voor een integrale aanpak voor 
inrichtingsmaatregelen in een toekomstig PAGW-project Gooimeer/Eemdelta. Zo willen we 
de natuur robuuster maken, helder water behouden en medegebruik door waterrecreatie 
mogelijk maken; kortom toekomst bieden voor gemeenten, ondernemers, waterrecreanten 
en watersporters.
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Betreft: position paper waterrecreatie zuidelijk IJsselmeergebied
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Verzenddatum

1 0 JUNI 2021

Geachte leden
Kenmerk

1024956/1648608

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp: 
position paper waterrecreatie zuidelijk IJsselmeergebied Uw kenmerk

Inleiding

De provincie heeft als uitwerking van het Coalitieakkoord 201 5-201 9 
om de waterplantenproblematiek in het IJsselmeergebied beheersbaar 
te maken een samenwerking met partijen georganiseerd om 
gezamenlijk naar structurele oplossingen te zoeken. Onder onze leiding 
is een position paper waterrecreatie zuidelijk IJsselmeergebied 
opgesteld met steun van de provincies Flevoland, Utrecht en 
Gelderland, coöperatie Gastvrije Randmeren (16 gemeenten) en de 
werkgroep Waterplanten zuidelijk IJsselmeergebied (zie bijlage). Voor 
zaken die de regio overstijgen vragen wij het Rijk om te investeren in 
bevaarbaar rijkswater in het zuidelijk IJsselmeergebied (Markermeer, 
IJmeer en de zuidelijke Randmeren (Gooi- en Eemmeer)). In de position 
paper is aangegeven wat wij als regio zelf kunnen doen.

Vier hulpvragen aan het Rijk voor twee opgaven met als doel 
bevaarbaar rijkswater

in de position paper vragen wij met twee hulpvragen aandacht bij het 
Rijk (ministerie van lenW) voor de hinder voor de waterrecreatie door 
waterplanten in het rijkswater van het Markermeer, IJmeer en de 
Randmeren. Dit is een probleem dat al langer bekend is. Duidelijk is 
geworden dat Rijkswaterstaat geen taken voor waterrecreatie kan 
uitvoeren, de mogelijkheden van de regio vrijwel uitgeput zijn en er bij 
het ministerie van lenW geen middelen voor waterrecreatie zijn, omdat 
dit geen beleid/nationaal belang is. Het rijksbelang is beperkt tot het 
waterplantenvrij en op diepte houden van de vaargeul voor de 
beroepsvaart op rijkswater. Dit vinden wij een te beperkte rolopvatting. 
Daarom vragen wij voor de veiligheid en economie allereerst om het 
aanleggen van verdiepte vaargeulen naar en van een aantal havens, 
reddingsstations en een bevaarbare snelvaarbaan bij Almere. Daarnaast
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vragen wij het ministerie van lenW om een uitvoeringsbudget (e 1 mln 
jaarlijks voor beheerwerkzaamheden voor het maaien van waterplanten) 
en een omgevingsmanager verantwoordelijk voor waterrecreatie bij 
Rijkswaterstaat.

Ook vragen wij in de position paper met twee hulpvragen bij het Rijk 
(ministeries van LNV en lenW) aandacht voor het risico op een omslag 
van het Gooi- en Eemmeer van helder naar troebel water. Om het tij te 
keren is grootschalig ingrijpen in de waterinfrastructuur nodig, met 
meer ondieptes voor een robuuster watersysteem. Door het materiaal te 
halen waar verdiepen voor de waterrecreatie nodig is, is ook de 
economie gediend. Een programma hiervoor is er, in de vorm van de 
Programmatische Aanpak Grote Wateren. Nodig is een project in het 
Gooimeer/Eemdelta en financiering voor de uitvoering hiervan. 
Daarnaast is het nodig de instroom van fosfaat in de Eem te 
verminderen.

Dit is een nieuw probleem dat bij een watersysteemanalyse van het 
Gooi- en Eemmeer door Gastvrije Randmeren in 2020 aan het licht 
kwam. Een goede waterkwaliteit is een randvoorwaarde voor de 
waterrecreatie op het water. De belangen van waterrecreatie lopen 
parallel met die van waterkwaliteit en natuur. De belangen van de regio 
lopen daarom ook parallel met die van het Rijk voor deze opgave.

Tot slot

De position paper waterrecreatie zuidelijk IJsselmeergebied benoemt de 
hupvragen aan het Rijk en geeft onze grenzen aan als regisseur van de 
regio op weg naar een goede bevaarbaarheid van rijkswater in het 
IJsselmeergebied.

Een samenvatting van de position paper zal door ons en onze partners 
uit de regio worden gebruikt voor gesprekken met individuele leden van 
de vaste Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat over dit 
onderwerp. Ook hebben wij naar aanleiding van de position paper een 
zienswijze op het ontwerp Nationaal Water Programma ingediend.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

prjovinciesecretaris voorzitter

R.1VL Bergkamp 1 A.Th.H. van Dijk
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