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1.1  Inleiding
Het coalitieakkoord 2015-2019 “Ruimte voor Groei” agendeert de wil om in de toekomst een belangrijke watersport-
provincie te blijven. Er is een grote behoefte aan waterrecreatie, er zijn volop kansen voor waterrecreatie in onze 
provincie en er zijn veel ontwikkelingen en veranderingen op dit gebied. Om hier richting aan te geven voor de toekomst 
is afgesproken een Visie Waterrecreatie op te stellen. Voor de uitvoering zijn middelen beschikbaar  die ingezet worden 
als cofinanciering van initiatieven die bijdragen aan de bevordering van waterrecreatie, rekening houdend met ruimtelijk 
beleid.

Op de startbijeenkomst tijdens Sail 2015 is met alle stakeholders een bestuurlijke aftrap gegeven. Tijdens deze 
bijeenkomst is een start gemaakt met het verkennen van de inhoudelijke opgaven en is gesproken over het proces van 
de totstandkoming van de visie. Waterrecreatie kent een zeer betrokken en actief maatschappelijk middenveld. 
Daarnaast zijn de bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden over veel partijen verdeeld. Het komen tot een gedragen 
visie voor de lange termijn is daarom een gezamenlijk proces. De partners op deze startbijeenkomst hebben 
uitdrukkelijk aan de provincie  gevraagd hier regie op te nemen.

1.2  Het proces tot nu toe
Met het vaststellen van de startnotitie Visie waterrecreatie 2016-2030, in oktober 2015, heeft Gedeputeerde Staten 
richting gegeven aan het proces. De startnotitie geeft vorm aan de ambities uit het coalitieakkoord en sluit aan bij de 
wensen van de stakeholders om de totstandkoming van de visie, maar ook de uitvoering die daarop volgt, gezamenlijk 
op te pakken. De commissie Economie, Energie en Bestuur heeft op 23 november 2015 ingestemd met de startnotitie. De 
totstandkoming van de visie en het uitvoeringsprogramma is opgedeeld in drie fasen: 

Fase 1: Verkennen (oktober 2015 tot januari 2016)
Tijdens de verkenningsfase is het rapport “Verkenningen Waterrecreatie 2016” opgesteld. Het rapport is met behulp van 
de inbreng van de partners opgesteld en heeft tot doel een breed gedeeld overall beeld te krijgen van de cijfers, trends en 
ontwikkelingen op het gebied van waterrecreatie in Noord-Holland. Daarnaast hebben de betrokken beheer-
organisaties gewerkt aan een gezamenlijke beheeragenda. Tot slot zijn door gemeenten en ondernemers in de 
afgelopen maanden veel ambities naar voren gebracht die worden samengebracht in regionale ambitiekaarten. De 
verkenningsfase is op 28 januari 2016 met een bestuurlijke bijeenkomst met de stakeholders afgerond. In deze fase 
hebben de partners elkaar en de inhoud beter leren kennen.

Fase 2: Visievorming en uitvoeringsprogramma provincie (januari – juli 2016)
Provinciale Staten heeft in februari met de uitkomsten van de verkennende fase een kaderstellende discussie gehouden. 
Op basis van de kaders vanuit Provinciale Staten en de input van de externe partners is een concept-visie waterrecreatie 
opgesteld. Deze is op 27 mei in Medemblik met de stakeholders besproken. Naast de complimenten over het proces tot 
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nu toe, waren er inhoudelijke reacties op zowel de thematische als de gebiedsgerichte opgaven.  Deze reacties zijn 
ambtelijk afgewogen en hebben geleid tot aanpassingen op de concept-visie. Daarnaast is het uitvoeringsprogramma 
voor de provincie Noord-Holland 2016-2019 opgesteld. 

Fase 3: Vaststelling (juli-oktober 2016)
De Visie op Waterrecreatie in Noord-Holland 2030 wordt met het Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie Provincie 
Noord-Holland 2016-2019 in oktober ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd. 

1.3  Van visie naar uitvoeringsprogramma
De Visie op Waterrecreatie in Noord-Holland 2030 bevat streefbeelden en opgaven voor de periode 2016 tot 2030. Dit 
betekent dat er geprioriteerd moet worden in de tijd. Daarnaast is de uitvoering van de opgaven in de visie een 
gezamenlijke opgave. Niet bij alle opgaven heeft de provincie een directe rol. Het behalen van de doelen uit de visie is 
daarmee afhankelijk van de inzet van alle waterrecreatiepartners. Tijdens het bestuurlijk beheeroverleg is afgesproken 
de activiteiten uit de gezamenlijke beheeragenda en meekoppelkansen bij reeds voorziene beheeropgaven in de jaren 
tot 2030 met elkaar te verankeren in een nog op te stellen planning. De bestuurlijke besluitvorming hierover wordt eind 
2016 verwacht.  

Het Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie Provincie Noord-Holland 2016-2019 geeft richting aan de inzet van de 
provincie Noord-Holland voor de jaren tot 2019. De opgaven hebben wij in de tijd geprioriteerd. Deze prioritering vindt 
plaats op basis van:
• Beschikbare middelen; 
• Momentum in de omgeving;
• Nog te maken afwegingen in de vorm van verkenningen.

1.4  Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de doelen, de strategie en de onderbouwing van de Visie op Waterrecreatie in Noord-Holland 
2030 en het Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie Provincie Noord-Holland 2016-2019.  Hoofdstuk 3 gaat in op de 
verschillende rollen die de provincie Noord-Holland op het gebied van waterrecreatie vervult en de instrumenten die zij 
inzet om de doelen te bereiken. In hoofdstuk 4 worden de thematische en gebiedsgerichte opgaven nader uitgewerkt. 
Hoofdstuk 5 geeft de programmatische opzet van het vervolg weer. Hoofdstuk 6 beschrijft de inzet van de beschikbare 
financiën van dit uitvoeringsprogramma. Tot slot gaat hoofdstuk 7 in op de monitoring en evaluatie. 
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2.1  Doelen begroting provincie Noord-Holland
Waterrecreatie valt in de begroting van de Provincie Noord-Holland onder het programma 3 Water en het operationele 
doel ” Bijdragen aan schoon en voldoende oppervlaktewater. ”

Als instrument staat het opstellen van de visie waterrecreatie benoemd. De doelen en de opgaven vanuit de visie gaan 
echter breder dan alleen het bijdragen aan schoon en voldoende oppervlakte water. Dit betekent dat tevens aansluiting 
wordt gezocht bij de programma’s bereikbaarheid, ruimte, groen en cultuur en welzijn.

DOELEN2
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2.2  Doel en strategie uit de Visie op Waterrecreatie in Noord-Holland 2030 
We willen de positie van Noord-Holland als vooraanstaande waterrecreatieprovincie behouden en versterken, zowel 
vanuit het economisch als het maatschappelijk belang. De maatschappelijke en economische waarden moeten optimaal 
hand-in-hand gaan. We zetten daarmee in op de volgende twee doelstellingen:

1 Versterken van de economische waarde van waterrecreatie in Noord-Holland
 Waterrecreatie vertegenwoordigt een belangrijke economische waarde voor Noord-Holland, zowel in bestedingen 

als werkgelegenheid. Economische waarde ontstaat met name waar water- en landrecreatie samenkomen. De 
strandrecreatie en het kusttoerisme in Noord-Holland zijn dan ook het meest omvangrijk en beslaan zo’n 756 miljoen 
euro aan bestedingen per jaar. De pleziervaart en de andere watersporten zijn afzonderlijk economisch minder 
omvangrijk, maar leveren bij elkaar opgeteld een gelijke omvang aan bestedingen. Uit de Verkenningen blijkt dat 
zeecruises, riviercruises, strandrecreatie, kanovaren, roeien en sloepvaren de belangrijkste groeimarkten in Noord-
Holland zijn. Ook geeft de verkenning aan dat aandacht nodig is voor de pleziervaart (motor- en zeilboten, 
jachthavens), vanwege ontwikkelingen als vergrijzing en verandering in vaargedrag en botenbezit. Het is van belang 
dat we bij de groeimarkten de economische potentie kunnen verzilveren en bij de aandachtmarkten de weg naar 
vitaliteit inzetten. Uiteraard afgestemd op andere belangen in de omgeving. 

2 Versterken van de maatschappelijke waarde van waterrecreatie in Noord-Holland
 Voor de inwoners van Noord-Holland is het wonen bij water en de mogelijkheid om op diverse manieren te recreëren 

op en aan het water een grote kwaliteit. Door de enorme diversiteit van ons water, kennen we ook zeer diverse 
vormen van waterrecreatie. Waterrecreatie kenmerkt zich aan de ene kant door activiteit, sportiviteit, beweging en 
beleving en aan de andere kant door het ervaren van ruimte, rust, cultuurhistorie, natuur, landschap en stilte. Van 
durfsporten tot kanovaren. Het is van belang dat de diverse vormen, daar waar passend gefaciliteerd worden. Hierbij 
moet ook aandacht zijn voor de mogelijkheden voor minder mobiele inwoners van Noord-Holland. Dit geldt ook voor 
de inzet van vrijwilligers.

Strategie
De visie kent de volgende uitgangspunten:
• Samen aan de slag, samenwerking tussen alle betrokkenen is cruciaal voor behalen 
 doelstellingen;
• Ambities en opgaven zijn op regionaal en bovenregionaal niveau;
• Goede verbindingen in het vaarnetwerk en de mogelijkheid van het varen van rondjes zijn 
 randvoorwaarden voor waterrecreatie;
• Een goed ontsloten routenetwerk kan zorgen voor kansrijke verbindingen tussen water met land.

We introduceren een aantal principes en termen om ontwikkeling en groei in waterrecreatie te faciliteren en op gang te 
brengen. Deze principes zijn leidend bij de uitwerking van onze strategie:

Verbinding water - land
Waterrecreatie is sterk verbonden aan water én land. Waar recreatievormen van water en land nauw verweven zijn en 
samenkomen, zijn kansrijke overgangen en aantrekkelijke bestemmingen te ontwikkelen. Aanlegplaatsen, jachthavens, 
overstapplekken en knooppunten, oeverrecreatie en historische binnensteden zijn voor water- en landrecreanten en 
ondernemers aantrekkelijke locaties. 

Zonering
De verschillende vormen van waterrecreatie, activiteiten, voorzieningen en faciliteiten worden van elkaar gescheiden én 
verbonden. Zonering van waterrecreatie houdt rekening met veiligheid, kwetsbare gebruikers en natuur of andere 
belangen. Tegelijkertijd concentreert zonering het gebruik en maakt de betreffende waterrecreatie toegankelijk en biedt 
het mogelijkheden voor ondernemerschap, dit geldt met name voor de durfspots, waar ruimte voor extreme wind- en 
watersporten wordt geboden.

Aquapunctuur
Voor prioritering van kansen die voor een groter gebied en voor meerdere doelgroepen winst opleveren, wordt 
‘aquapunctuur’ geïntroduceerd. Het resultaat van dit ‘prikje’ is nooit slechts een lokale, individuele oplossing voor een 
knelpunt of kans, maar werkt als effect door en is daardoor altijd van grote regionale betekenis. Bij aquapunctuur is 
sprake (van een combinatie) van: 
• Verbindingen van netwerken en combinaties van water- en landrecreatie;
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• Meervoudige opgave met meer dan één waterrecreatievorm, waar slimme combinaties mogelijk zijn; 
• Ambities van meerdere stakeholders, waar wensen van gebruikers en eisen van beheerders duidelijk zijn;
• Aanwezigheid van aantoonbare kansen voor ondernemers;
• Kansen voor koppeling met cultuurhistorie, als onderdeel van een aantrekkelijke bestemming.

2.3  Onderbouwing 
Het rapport “Verkenningen Waterrecreatie Noord-Holland  2016” voorziet in cijfers rondom alle diverse gebruikers-
groepen in Noord-Holland. Daarnaast geeft het inzicht in de trends en ontwikkelingen die zich binnen deze 
gebruikersgroepen voortdoen. Hierbij is tevens een vertaling gemaakt van deze cijfers en ontwikkelingen naar de vier 
gebieden. Tot slot is een overzicht gegeven van algemene trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
ontwikkelingen en de kansen voor waterrecreatie. 

Daarnaast is gewerkt middels een  co-creatieproces. Vanuit ervaringsdeskundigen en direct betrokkenen zijn gedurende 
het traject om te komen tot de visie kansen en knelpunten aangeleverd. 

Tot slot zijn voor de strategie en de inzet van de provinciale financiële middelen onderbouwende redeneerlijnen 
opgesteld, ten behoeve van het formuleren van robuust beleid (zie bijlage 1).
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ROL EN INSTRUMENTEN 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND3

Ten behoeve van het realiseren van de doelen en het uitvoeren van de opgaven heeft de provincie verschillende rollen 
en zet zij diverse instrumenten in. 

3.1  Rol
Regionale kracht vereist slagvaardige rollencombinaties met gemeenten, private partijen, kennisinstellingen, financiers 
en burgers. Daarbij vervult de provincie verschillende rollen, altijd vanuit de provinciale kerntaken. De ene keer die van 
regisseur, de andere keer als aanjager of wegbereider. Bovenal is de provincie een ‘belangenassembleur’ (Kompas2020).

De visie benoemt thematische en gebiedsgerichte opgaven. Bij elke opgave kan de provincie verschillende rollen 
vervullen. Het is aan de provincie om daarin de juiste keuzes te maken. Ruimtelijk-economische ontwikkelingen als 
kerntaak blijven richtinggevend en de inzet is verbonden met maatschappelijke ontwikkelingen. De provincie in de 
regierol komt voort uit behartigen van regionale belangen. De provincie verbindt en is de trekker om partijen en belangen 
bij elkaar te brengen. In haar regierol pakt de provincie (pro-)actief de leiding in het proces van programmatisch werken 
aan waterrecreatie. Zij is tevens vanuit waterrecreatie agenderend naar en integrerend met gebiedsgerichte 
ontwikkelingen. Waterrecreatie maakt ook verbinding met andere opgaven om bijvoorbeeld de betrokkenheid van 
burgers en beleefbaarheid van waterrecreatie en natuur te vergroten.

De provincie is eigenaar en beheerder van vaarwegen en kunstwerken. Deze rol maakt de provincie verantwoordelijk voor 
beheer en onderhoud van provinciale vaarwegen en kunstobjecten. Dit geldt voor bediening van sluizen en bruggen ten 
behoeve van doorstroming en voor het onderhoud van vaarwegen, kades en oevers. Ook andere partijen zijn 
verantwoordelijk voor bepaalde onderdelen van het vaarnetwerk. Wij werken daarin met hen samen.

De provincie is als bevoegd gezag toezichthouder en vergunningverlener. Bij  waterrecreatie gaat het om het aanwijzen en 
controleren  van zwemwater (Waterwet). Ook geeft de provincie vergunningen in het kader van  de 
Natuurbeschermingswet voor bijvoorbeeld het maaien van waterplanten.

De provincie heeft een aanjagende rol, als katalysator, wegbereider of ondersteuner van partners en partijen die tot een 
ontwikkeling willen komen. Deze stimulerende rol zet de provincie in wanneer andere partijen samen met ons of alleen 
aan de lat staan van de opgaven in waterrecreatie. De provincie zet vanuit deze rol instrumenten in van kennis, kunde en 
netwerk om partijen te bedienen en te verbinden.

Als provincie zijn we met bestaande en nieuwe financieringsregelingen (als WED) meesturend in de uitvoering van deze 
opgaven waterrecreatie. 
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3.2  Instrumenten
De provincie heeft te maken met wetten, regels en beleid vanuit Europa, rijk, gemeenten en waterschappen. Als 
provincie hebben wij in dit krachtenveld ook eigen instrumenten voorhanden om provinciale belangen te behartigen en 
doelen te bereiken. Het betreft een set van juridische, financiële en communicatieve instrumenten die geclusterd aan 
onze rollen voor waterrecreatie, worden ingezet vanuit bevoegd gezag en om bestuurlijk doelstellingen te 
verwezenlijken. 

De provincie heeft in haar rollen vanuit bevoegd gezag juridische instrumenten tot haar beschikking. Voor kaderstelling en 
regelgeving van ruimtelijk-economische en maatschappelijke opgaven, hanteren wij onze bestaande beleidsregels en 
-zaken vanuit verordeningen (zoals ruimte, water, milieu). Het gaat om het naleven en handhaving van regels en 
voorschriften en de afgifte van vergunningen. Voor waterrecreatie gaat het bijvoorbeeld om het aanwijzen en 
controleren van zwemwaterplekken. 
 
Door de inzet van financiële instrumenten geeft de provincie voor waterrecreatie richting en sturing aan beleidsuitvoering 
in de vorm van cofinanciering, subsidies en prijsvragen. Vanuit onze aanjagende en stimulerende rol zet de provincie 
bijvoorbeeld in op een nieuwe WED-regeling en een prijsvraag/regeling voor Recreatief vervoer over Water. Het 
onderzoek als nadere verkenning naar aquapunctuurpunten valt tevens onder het financieel instrumentarium.

Aan communicatieve instrumenten heeft de provincie meerdere middelen ter beschikking voor stimulering, ondersteuning 
en verbinding. Het gaat bij waterrecreatie om samenwerking en andere sociale sturing tot monitoring en evaluatie. 
Vanuit de regierol voeren wij overleg  individueel of per regio met gemeenten om tot gedragen en bestuurlijke afspraken 
te komen. Vanuit de ondersteunende rol naar partners en partijen zetten we instrumenten van kennis- en dataverzameling 
in ten behoeve van informatie, kennisontwikkeling, monitoring en evaluatie. De provincie stimuleert co-regulering en 
zelfregulering van de uitvoering bij partijen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid.
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In dit hoofdstuk zijn alle opgaven uit de Visie Waterrecreatie in tabellen opgenomen. Hierbij is per 
opgave aangegeven, wat de rol van de provincie is, wie de partners zijn en wanneer activiteiten 
worden ingepland. 

De doelen en opgaven van de visie waterrecreatie sluiten aan op provinciale opgaven binnen het begrotingsprogramma 
bereikbaarheid, ruimte, groen en cultuur en welzijn. Dit betekent dat, naast de samenwerking met onze externe 
partners, in de uitvoering van de opgaven ook interne samenwerking met  andere beleidsterreinen en programma’s 
wordt gezocht. Voorbeelden hiervan zijn Kaderrichtlijn Water, Natura 2000, toerisme, recreatie, cultuur en 
vaarwegbeheer. Ook met gebiedsgerichte programma’s als Gooi en Vechtstreek, Laag Holland en de dijkversterking 
Markermeerdijken wordt samengewerkt in de uitvoering.

Het programma Waterrecreatie is niet altijd trekker voor de opgaven. Afhankelijk van de opgave wordt de regierol van 
de provincie gericht ingevuld. Bij een aantal opgaven is de provincie vanuit een regierol de trekker in integrale 
gebiedsprocessen. Dan wordt de waterrecreatie opgave in het integrale gebiedsproces meegenomen. Het is ook 
mogelijk dat de provincie voor de waterrecreatie opgave naast een faciliterende rol (“leren van elkaar”), een aanjagende 
of volgende rol neemt, waar andere partijen trekkend zijn. Er zijn tevens opgaven benoemd waar wij als provincie geen 
rol of verantwoordelijkheid hebben. In de tabellen wordt dit aangegeven met een x. 

Zoals aangegeven is de uitvoering mede afhankelijk van de inzet van externen. Hoe wij hier in de verantwoording 
invulling aan geven, staat aangegeven in hoofdstuk 6 monitoring en evaluatie. 

De planning van de speerpunten uit het coalitie programma en daarmee de invulling van de beschikbaar gestelde 
middelen is op hoofdlijnen in het schema hieronder weergegeven.  

OPGAVEN4
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Thema Nr. Opgave Rol provincie Partners Startdatum

3.1 Water is van ons allemaal Waterrecreatie voor iedereen

1 Tijdig inbrengen van de (soms lokale) ambities en 
wensen van waterrecreatie als meekoppelkans bij 
grotere ontwikkelingen of groot onderhoud.                                                                                       

gebiedsregisseur, 
beheerder

gemeenten, water-
schappen, gebrui-
kers en belangenor-
ganisaties

2016

2 Faciliteren van voorzieningen voor de waterrecreant 
(bijv. een visplek), waar mogelijk geschikt voor 
meerdere doelgroepen (bijv. door een deel van een 
vlot te verlagen voor de roeisport) en koppelen aan 
lokale ambities bij verenigingen.                                                                          

gebiedsregisseur, 
beheerder

gemeenten, water-
schappen, gebrui-
kers en belangenor-
ganisaties

2016

3 Oog hebben voor het benutten van kansen om wa-
terrecreatie ook voor mindervaliden toegankelijk te 
maken. Bovendien de aandacht voor aangepaste 
voorzieningen voor mindervaliden (onder andere via 
Sportservice) vergroten door deze beter bekend te 
maken.

gebiedsregisseur, 
beheerder

gemeenten, water-
schappen, gebrui-
kers en belangenor-
ganisaties

2016

Veiligheid op het water

4 Voortzetten van het inzetten van zonering als in-
strument om verschillende typen waterrecreatie op 
een goede manier met elkaar te combineren, om de 
aantrekkelijkheid en veiligheid van kusten en grote 
wateren voor de verschillende recreatievormen te 
behouden.

vergunningverle-
ner, gebiedsregis-
seur

Rijk, gemeenten, ge-
bruikers, belangen-
organisaties, na-
tuurverenigingen

2016

5 Per locatie waar beroepsvaart en recreatievaart sa-
menkomen en dit leidt tot onveilige situaties, zoe-
ken naar een oplossing op maat. Dit doen we door 
hieraan te werken via de gezamenlijke Beheeragen-
da van de beherende organisaties en in het lopende 
project Veiliger Kruisen Amsterdam-Rijnkanaal.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, aanjager

Rijk, gemeenten, 
waterschappen, ge-
bruikers, belangen-
organisaties

2016

6 Blijven aansluiten op het project “Varen doe je sa-
men!”, waarin partijen door middel van voorlichting 
gezamenlijk werken aan het vergroten van de ver-
keersveiligheid op het water. Dit project is erop ge-
richt dat beroepsvaart en recreatievaart veilig op 
hetzelfde vaarwater naast elkaar kunnen plaatsvin-
den.

partner Stichting waterre-
creatie Nederland 
(trekker), RWS, wa-
terschappen, belan-
genorganisaties

2016

Waterrecreatie en natuur gaan goed samen

7 De inzet van zonering voor het goed combineren van 
waterrecreatie en natuur verder verbeteren. Dit 
heeft onder meer betrekking op informatievoorzie-
ning voor de waterrecreanten.

vergunningverle-
ner, gebiedsregis-
seur, aanjager

Rijk, gemeenten, ge-
bruikers, belangen-
organisaties, na-
tuurverenigingen

2016

8 We werken met partners aan een goede gevarieerde 
waterplantenstand en visstand, zodat een robuust 
ecosysteem ontstaat. Daarbij monitoren we de 
voortgang.

kaderstellende rol 
KRW, vergunning-
verlenend Natura 
2000

Rijk, waterschap-
pen, gemeenten, ge-
bruikers, belangen-
organisaties

2016

9 Een duurzame oplossing vinden voor het beheer van 
de waterplanten in de Hoornse Hop en het Gooi- en 
Eemmeer. Indien er geen betere oplossing dan maai-
en is, dan is de uitdaging om ook de gebruiker te la-
ten bijdragen aan de kosten van het maaien en het 
maaisel te benutten.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

Rijk, waterschap-
pen, gemeenten, ge-
bruikers, belangen-
organisaties

2016

Duurzame waterrecreatie

10 Vanuit het programma waterrecreatie faciliteren 
om met elkaar en van elkaar te leren onder meer op 
het gebied van duurzaamheid.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

ondernemers, wa-
terschappen, ge-
meenten, gebrui-
kers, Rijk, 
belangenorganisa-
ties

2016

11 Duurzaamheid als randvoorwaarde voor investerin-
gen voor de waterrecreatie. 

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

alle betrokken over-
heden

2016

Afgestemd beheer

12 De beheeragenda nader uitwerken met een uitvoe-
ringsagenda.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, trekker,  
beheerder

RWS, waterschap-
pen

2016

4.1  Thematische opgaven
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3.2 Water doet de economie 
stromen

Versterken van het ondernemerschap en 
innovatiekracht

3.2.1 Ondernemend vermogen en 
innovatie

13 Herontwikkeling van watersportbedrijven (met 
name jachthavens) op kansrijke locaties. 

alleen binnen pro-
vinciale gebieds-
programma's 

Bedrijfsleven (trek-
ker), gemeenten

2017            
Gooi en 

Vechtstreek 

14  Met alle waterrecreatiepartners invulling geven aan 
de ontwikkeling van het ondernemerschap en het 
leren van en met elkaar, bijvoorbeeld door de organi-
satie van Innovatietafels.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

ondernemers 2017

Groeimarkten

15 Groeimarkten brengen de vraag naar extra of soms 
andere voorzieningen met zich mee, om de groei te 
kunnen faciliteren. 

gebiedsregisseur, 
beheerder

Rijk, waterschap-
pen, gemeenten, ge-
bruikers, belangen-
organisaties

2016

16 De riviercruisevaart levert capaciteitsdruk en logis-
tieke druk  op in Amsterdam en Hoorn, en uitdagin-
gen voor Haarlem en Enkhuizen om de riviercruise-
vaart optimaal te bedienen. Amsterdam is blijvend 
in overleg met de directe regio om deze druk op te 
kunnen vangen.  Met de laatste investering in Hui-
zen voor de riviercruisevaart (met behulp van WED 
subsidie) zijn er op dit moment voldoende aanmeer-
voorzieningen in de regio. De opgave richting 2030 is 
echter het continue monitoren van de groei en kan 
daarmee in de toekomst nog aanvullende voorzie-
ningen vragen.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, volgend

gemeenten (trek-
ker), belangenorga-
nisatie ACP

2018

17 Vanuit het bedrijfsleven wordt geïnvesteerd om aan 
de vraag naar sloepen te kunnen voldoen. Het creë-
ren van netwerken voor sloepen en interessante wa-
ter-land verbindingen is van belang om de economi-
sche en maatschappelijke waarden te vergroten. 
Daarnaast is het van belang dat ingezet wordt op 
verduurzaming.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, subsidieverle-
ner WED, 
gebiedsregisseur

ondernemers (trek-
ker), waterschap-
pen, gemeenten, be-
herende 
orgasisaties, natuur-
organisaties, 

2017

Duurzaamheid als onderscheidend vermogen

18 Het verder verbeteren van de duurzaamheid van be-
drijven in de waterrecreatiesector. Duurzaamheid 
voorwaardelijk maken als onderdeel van de bedrijfs-
voering en leren van elkaar. Doel is om aantoonbaar 
en zichtbaar landelijk tot de koplopers te behoren.

x ondernemers (trek-
ker), leren van elkaar 
programma water-
recreatie

volgend op 
intiatief

Verbeteren regionale samenwerking

19  Het opstellen van een gemeenschappelijk ontwik-
kelingsplan voor de toekomst van waterrecreatie 
voor alle regio’s van Noord-Holland. Het initiatief 
hiervoor ligt bij de bedrijven. In de plannen nemen zij 
een agenda op voor projecten die door de overheid 
opgepakt kunnen worden en projecten waar onder-
nemers aan zet zijn. Regionale partijen kunnen hier-
bij een rol spelen om ondernemers kansen te laten 
zien, ondernemers te verbinden en best practices 
van innoverende en toekomstgerichte bedrijven te 
delen om andere ondernemers te inspireren. 

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, aanjager

ondernemers (trek-
ker) en in NHN ont-
wikkelingsbedrijf 
(trekker),  leren van 
elkaar programma 
waterrecreatie

2017

3.2.2 Marketing en innovatie 20  Opzetten van doelgroepgerichte gebiedsmarketing 
en -promotie. In de regio’s werken het bedrijfsleven 
en de lokale overheden daarin samen. Belangrijke 
onderdelen van marketing en promotie zijn de be-
kendheid van routestructuren, ontwikkeling (meer-
daagse) vaarroutes en arrangementvorming. 

alleen betrokken 
via staand beleid 
promotie en spon-
soringbeleid

ondernemers (trek-
ker), gemeenten

volgend op 
intiatief

21 Provinciegrensoverschrijdende samenwerking in 
marketing van de waterrecreatiebestemmingen 
Waddenzee, IJsselmeergebied en de Hollandse Plas-
sen. 

alleen betrokken 
via staand beleid 
promotie en spon-
soringbeleid

ondernemers, ge-
meenten

volgend op 
intiatief

22 Organiseren van evenementen die de provincie 
Noord-Holland als waterrecreatieprovincie op de 
kaart zetten. Regionale afstemming is daarbij ge-
wenst.

alleen betrokken 
via staand spon-
sorbeleid

ondernemers, ge-
meenten

volgend op 
intiatief
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3.3 Water verbindt Verbetering aanbod leidt tot verlenging van de 
verblijfsduur 

3.3.1 Verbinding water-land 23 Verkennen van de mogelijkheden om bij integrale 
gebiedsontwikkelingen (natuurontwikkeling, stede-
lijke ontwikkeling, waterveiligheidsopgaven) water-
recreatie als onderdeel op te nemen. Mogelijk kans-
rijke locaties kunnen zich voordoen bij Halfweg 
(tevens OV-knooppunt) en Markermeerdijk.

alleen binnen pro-
vinciale gebieds-
programma's 

betrokken gebieds-
partijen

2016

Ontwikkelen van schakels tussen water- en 
landrecreatie

24 Herontwikkeling en verbreding van watersportbe-
drijven (zie ook paragraaf Ondernemend vermogen 
en innovatie). 

x ondernemers (trek-
ker), leren van elkaar 
programma water-
recreatie

volgend op 
intiatief

25 Ontwikkeling van TOP’s en OV-knooppunten die ook 
gericht zijn op de mogelijkheden die het water biedt 
voor recreanten. In diverse regio’s worden TOP’s nu 
uitgewerkt, hierop kan worden aangesloten.

subisidieverlener 
TOP en program-
ma OV knooppun-
ten

RNH, gemeenten 2016

26 Ontwikkelen van routenetwerken BRTN, sloepen en 
kano, die aansluiten op de andere knooppunten in 
het netwerk (fiets, wandel, OV) en cultuurhistorie 
van Noord-Holland. 

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, aanjager

gemeenten, water-
schappen, beheren-
de organisaties

volgend op 
intiatief

Cultuurhistorie als basis voor verbinding

27 Toeristisch-recreatieve productontwikkeling geba-
seerd op de (vroegere) functie van water en vaarwe-
gen in Noord-Holland.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, trekker ver-
kenning

gemeenten, provin-
cie Zuid-Holland, 
waterschappen, ge-
bruikers en belan-
genorganisaties

2018,  
verkenning 
aquapunc-
tuur 2016

3.3.2 Recreatief personenvervoer 
over water

28 Bevorderen van nieuwe toeristische vaarverbindin-
gen (vaarverbindingen over water naar toeristisch-
recreatieve bestemmingen), met een sluitend busi-
nessplan, die worden geëxploiteerd door onderne- 
mers. Door het uitschrijven van een prijsvraag willen 
we ondernemers (met name rederijen) stimuleren 
om sluitende businessplannen op te stellen voor de 
exploitatie van dergelijke vaarverbindingen. Een 
hierop aansluitende subsidieregeling moet de daad-
werkelijke realisatie van deze verbindingen stimule-
ren.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, aanjager, sub-
sidieverlener

gemeenten, rederij-
en, toeristisch be-
drijfsleven en regio-
nale marketing- 
organisaties gericht 
op ontwikkeling van 
toeristische vaarver-
binding. 

2017

29  Versterken van de samenwerking tussen gemeen-
ten, rederijen, toeristisch bedrijfsleven en regionale 
marketingorganisaties gericht op ontwikkeling van 
toeristische vaarverbinding. 

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

gemeenten, rederij-
en, toeristisch be-
drijfsleven en regio-
nale marketing- 
organisaties gericht 
op ontwikkeling van 
toeristische vaarver-
binding. 

2017
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4.1 Amsterdam en 
Metropoolregio Amsterdam

Gevarieerd en ruimtelijk goed gespreid aanbod

1 Balans zoeken tussen enerzijds het behouden van de 
toeristen en waterrecreanten in de stad en ander-
zijds het spreiden van deze drukte op het water naar 
omliggende waterrecreatiegebieden. Dit gaat zowel 
over het beter benutten van de mogelijkheden van 
het water, als over het spreiden van de waterrecre-
ant door watersportgebieden beter aan elkaar te 
verbinden.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

gemeente Amster-
dam, gemeenten 
MRA, waterschap-
pen, Rijk, gebrui-
kers, belangenorga-
nisaties, 
ondernemers

2016

2 Het realiseren van recreatief personenvervoer over 
water naar toeristische als beleving van het gebied, 
maar ook om de drukte in Amsterdam via het water 
te spreiden.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, aanjager,  sub-
sidieverlener

gemeenten, rederij-
en, toeristisch be-
drijfsleven en regio-
nale 
marketingorganisa-
ties gericht op ont-
wikkeling van toeris-
tische 
vaarverbinding 

2017

 Intensief gebruikte en veilige vaarroutes

3 Afspraken maken over zonering om te zorgen dat er 
veilig gerecreëerd kan worden.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

Rijk, gemeenten, 
waterschappen, ge-
bruikers, belangen-
organisaties

2016

4 Het creëren van veilige oversteekplaatsen voor de 
pleziervaart over de druk bevaren kanalen.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

Rijk, gemeenten, 
waterschappen, ge-
bruikers, belangen-
organisaties

2016

 Alle kansen worden benut

5 Bij gebiedsontwikkelingen moeten kansen voor wa-
terrecreatie worden meegenomen. 

gebiedsregisseur, 
beheerder

gemeenten, water-
schappen, gebrui-
kers en belangenor-
ganisaties

2016
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4.1.1 Amsterdam Gevarieerd en ruimtelijk gespreid aanbod

6  De drukte op het water in Amsterdam spreiden door 
waterrecreatiegebieden aan elkaar te verbinden en 
bestaande verbindingen beter te benutten.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

gemeente Amster-
dam, gemeenten 
MRA, 
waterschappen,Rijk, 
gebruikers, belan-
genorganisaties, on-
dernemers

2016

7 De nachtelijke staandemastroute door Amsterdam 
(Kostverlorenvaart) behouden. 

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, volgend

Gemeente Amster-
dam (eerst verant-
woordelijke als vaar-
wegbeheerder), 
gemeenten MRA

2018

8 Aquapunctuur: Mogelijkheden onderzoeken om de 
historische trekvaart van Haarlem naar Amsterdam 
bevaarbaar te maken.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, trekker ver-
kenning

Gemeente Amster-
dam, gemeente 
Haarlemmerliede, 
gemeente Haarlem, 
Rijnland

2017

9  Aquapunctuur: Het verkennen van de haalbaarheid 
van het bevaarbaar maken van de Diem, als extra 
verbinding tussen Amsterdam en IJburg en het 
IJmeer, rekening houdend met een veilige oversteek 
over het Amsterdam-Rijnkanaal.  

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, trekker ver-
kenning

Gemeente Amster-
dam, RWS

2017

10 Het onderzoek naar de IJ-oeververbindingen volgen 
in relatie tot effecten op waterrecreatie in de regio. 
De toekomstige IJ-bruggen vormen een risico voor 
de bevaarbaarheid van het IJ.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, volgend

Havenbedrijf Am-
sterdam (trekker), 
gemeente Amster-
dam

2016

11 Verdere ontwikkeling van recreatief personenver-
voer over water, als middel om recreanten en toeris-
ten te spreiden.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, aanjager, sub-
sidieverlener

 gemeenten, rederij-
en, toeristisch be-
drijfsleven en regio-
nale 
marketingorganisa-
ties gericht op ont-
wikkeling van toeris-
tische 
vaarverbinding. 

2017

12 Voor Amsterdam en omgeving moet gezocht wor-
den naar voldoende capaciteit in Amsterdam en al-
ternatieve locaties voor chartervaart en riviercrui-
ses.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, volgend

Havenbedrijf Am-
sterdam (trekker), 
gemeente Amster-
dam, gemeenten, 
ACP

2016

Goede kwaliteit en veiligheid

13 Aquapunctuur: Om gebieden beter aan elkaar te 
verbinden is het nodig om een veilige oversteek te 
creëren over het IJ en het Amsterdam-Rijnkanaal. 
Voor het Amsterdam-Rijnkanaal zijn hiervoor twee 
pilotlocaties aangewezen: Driemond/Weesp en 
Nieuwersluis.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, trekker ver-
kenning

Rijk, gemeenten, 
waterschappen, ge-
bruikers, belangen-
organisaties

2016

14 Spreiden en verduurzamen van de riviercruisevaart 
en passagiersvaart.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

Havenbedrijf Am-
sterdam (trekker), 
gemeente Amster-
dam, gemeenten, 
ACP

2016

Veilig zwemmen 

15 Het realiseren van voldoende officiële zwemplekken. regierol program-
ma waterrecrea-
tie, wettelijke 
taak zwemwater, 
subsidieverlener

Gemeente( trekker), 
Waternet, AGV, initi-
atiefnemers

2016
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4.1.2 Haarlem e.o. Optimale verbinding met omliggende gebieden

16 Het spreiden van de riviercruisedruk in Amsterdam, 
o.a. richting Haarlem, en het faciliteren van vol-
doende voorzieningen voor de riviercruise zoals aan-
legsteigers die ook voor mindervaliden goed te be-
reiken zijn. 

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, volgend

Havenbedrijf Am-
sterdam (trekker), 
gemeente Amster-
dam, gemeente 
Haarlem, overige 
betrokken gemeen-
ten, ACP

2016

17 Ontwikkeling van het sloepennetwerk Amsterdam-
Amstelland, aansluitend op het reeds bestaande 
sloepenknooppuntennetwerk. 

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

gemeenten (trek-
ker), uitvoeringsor-
ganisatie Recreatie 
Noord-Holland, wa-
terschappen, bewo-
ners, ondernemers 
en belangenorgani-
saties

2016

18 Aquapunctuur: Gezamenlijk met de regio en de pro-
vincie Zuid-Holland de mogelijkheden verkennen om 
(doorstroming op) vaarverbindingen en vaarnetwer-
ken te optimaliseren, vanuit een integrale benade-
ring. Zo wordt de Leimuiderbrug door de waterre-
creatiesector als knelpunt benoemd voor de 
pleziervaart en schepen met staande mast. Een an-
der punt van aandacht is een mogelijke nieuwe vaar-
verbinding van de Drecht naar de Westeinderplassen 
(Drechtdoorsteek).

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, trekker ver-
kenning

gemeenten, provin-
cie Zuid-Holland, 
waterschap, Rijk

volgend op 
intiatief

19 Vanwege de toenemende drukte op een aantal vaar-
routes de pleziervaart beter faciliteiten door de  aan-
leg van extra wachtplaatsen. 

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, beheerder

gemeenten(trekker), 
waterschap, gebrui-
kers, ondernemers, 
bewoners

volgend op 
initiatief

20 Aquapunctuur: Mogelijkheden onderzoeken om de 
historische trekvaarten van Haarlem naar Amster-
dam en Leiden bevaarbaar te maken.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, trekker ver-
kenning

gemeenten, provin-
cie Zuid-Holland, 
waterschap

2017

Veelzijdig en toekomstgericht 
waterrecreatiegebied

21 Ontwikkeling van de Westeinderplassen als veelzij-
dig watersportgebied met goede land-waterverbin-
ding en een toekomstgerichte waterrecreatiesector. 
Dit als onderdeel van het Hollandse Plassengebied. 

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

ondernemers (trek-
ker), gemeenten, 
waterschap, provin-
cie Zuid-Holland

volgend op 
initiatief

22 De Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder verder 
ontwikkelen als aantrekkelijke vaarroute, met vol-
doende overstapmogelijkheden op het land. 

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, beheerder

gemeenten(trekker), 
waterschap, gebrui-
kers, ondernemers, 
bewoners

volgend op 
initiatief

23 Aansluiten bij de ontwikkeling van toeristische over-
stappunten, waarbij water ook een belangrijke rol 
kan spelen. 

subsidieverlener 
TOP

gemeenten (trek-
ker), uitvoeringsor-
ganisatie RNH

volgend op 
initiatief
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4.1.3 Laag Holland en Zaan Natuurbeleving in aantrekkelijk vaargebied 
voor kleine recreatievaart

24 Optimaliseren van het sloepennetwerk in Laag Hol-
land, waardoor ook kleine recreatievaart uit Amster-
dam naar dichtbij gelegen gebieden in Laag Holland 
kan varen. Dit betreft het aanvullen van voorzienin-
gen, het realiseren van duidelijke bewegwijzering 
voor het sloepenknooppuntennetwerk, het maken 
van duidelijke afspraken over het beheer en de be-
diening van kunstwerken in dit netwerk, en het rea-
liseren van de benodigde voorzieningen, zoals het 
plaatsen van elektrische oplaadpunten. 

gebiedsontwikke-
ling Laag Holland

gebiedsoverleg Laag 
Holland (trekker), 
waterschap, onder-
nemers, belangen-
organisaties

2016

25 Aquapunctuur: Bediening van de Engewormerbrug. 
Deze brug wordt door de waterrecreatiesector als 
knelpunt voor de bevaarbaarheid van het bestaande 
sloepennetwerk aangegeven.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, trekker ver-
kenning

waterschap, ge-
meenten, gebruikers

2017

Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer als 
aantrekkelijk waterrecreatiegebied

26 Verdere ontwikkeling van het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer en versterking van de waterrecreatie-
sector tot een vitale, duurzame en toekomstgerich-
te sector.   

gebiedsregisseur gemeenten (trek-
ker), uitvoeringsor-
ganisatie RNH, wa-
terschap, 
ondernemers, ge-
bruikers, bewoners

volgend op 
initiatief

Industrieel en cultureel erfgoed te beleven 
vanaf het water

27  Spreiden van de toekomstige riviercruisevaart druk-
te in Amsterdam richting Zaandam en Alkmaar en 
het faciliteren van voldoende voorzieningen voor de 
riviercruise, zoals aanlegsteigers die ook voor min-
dervaliden goed toegankelijk zijn.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, volgend

gemeenten(trekker), 
waterschap, RWS, 
gebruikers, onderne-
mers, bewoners, be-
langenorganisaties

2016

Goede verbindingen met omliggende regio’s

28 Aquapunctuur: Het creëren van een veilige over-
steek over het IJ en het Noordzeekanaal, voor ver-
schillende doelgroepen: de beroepsvaart die op het 
kanaal vaart, de staande mastroute, grote motorbo-
ten en ook sloepen die willen oversteken om naar 
andere vaargebieden te varen.  

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, trekker ver-
kenning

Rijk, gemeenten, 
waterschappen, ge-
bruikers, belangen-
organisaties

2016

29 Aquapunctuur: Mogelijkheden verkennen voor vaar-
verbindingen voor de kleine recreatievaart tussen 
het Markermeer als buitenwater en het binnenwa-
ter in Laag Holland. Het Kinselmeer lijkt hiervoor 
een kansrijke locatie te zijn die nader onderzocht 
wordt.

regisseur ruimte-
lijke kwaliteit 
dijkversterking 
Hoorn-Amster-
dam; trekker ver-
kenning

waterschap, ge-
meenten, gebrui-
kers, ondernemers

2017
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4.1.4 Gooi en Vechtstreek Gevarieerd aanbod

30 Het aanbod eigentijds houden, onderscheidend en 
passend bij de identiteit van de gebieden en richten 
op specifieke doelgroepen. 

regierol program-
ma Gooi en Vecht-
streek

ondernemers (trek-
ker), belangenorga-
nisaties, gebruikers, 
waterschap

2016

Voldoende vaarverbindingen en routes

31 Vaarverbinding Naarden buiten de vesting realise-
ren.

regierol program-
ma Gooi en Vecht-
streek, realisator

waterschap, ge-
meenten

2016                     

32 Passantenhaven Vesting Naarden realiseren, inclu-
sief goede overstapmogelijkheden water-landrecre-
atie.

regierol program-
ma Gooi en Vecht-
streek

gemeente Gooise 
Meren (trekker), re-
gio Gooi en Vechts-
treek

2016

33 Aquapunctuur: Mogelijkheden voor vaarverbinding 
van Hilversum naar Naarden door de ś- Gravelandse 
Vaart en Karnemelksloot verkennen. 

regierol program-
ma Gooi en Vecht-
streek; trekker 
verkenning

gemeenten, Natuur-
monumenten, om-
wonenden, water-
schap, regio Gooi en 
Vechtstreek

2016

34 Aquapunctuur: Vaarverbinding tussen de Wijde Blik 
en de Loosdrechtse Plassen onderzoeken.

regierol program-
ma Gooi en Vecht-
streek; trekker 
verkenning

gemeenten, Natuur-
monumenten, om-
wonenden, water-
schap, regio Gooi en 
Vechtstreek

2016

35 Aquapunctuur: Het creëren van een veilige over-
steek over het Amsterdam-Rijnkanaal, om vaarge-
bieden beter aan elkaar te verbinden en het sloepva-
ren beter te faciliteren. Hiervoor zijn twee 
pilotlocaties aangewezen: Driemond/Weesp en 
Nieuwersluis.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, trekker ver-
kenning

Rijk, gemeenten, 
waterschappen, ge-
bruikers, belangen-
organisaties

2016

36 Bevaarbaarheid en toegankelijkheid van het gebied 
behouden voor de staande mastroute, in verband 
met de bediening van de spoorbrug Weesp voor de 
recreatievaart en gepland hoogfrequent spoorver-
voer op dit traject Schiphol-Amsterdam-Almere. Dit 
onderwerp op de agenda houden, in overleg blijven 
met partijen om tot de meest optimale bediening 
van de spoorbrug te komen en duidelijk te communi-
ceren naar de recreatievaart.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

Waterschap, Prorail, 
RWS, gemeenten 
aan deze vaarroute

2016

Aantrekkelijk en vitaal Loosdrechtse 
Plassengebied

37 Transitie en verduurzaming watersportsector in 
Oostelijke Vechtplassen voor betere aansluiting met 
marktontwikkeling. Vechtplassen als instapgebied 
voor verschillende vormen van waterrecreatie, met 
als accenten: verjonging van doelgroepen, inzetten 
op kort verblijf, beleving en sloepvaren.

regierol program-
ma Gooi en Vecht-
streek

ondernemers (trek-
ker), gemeenten

2016

38 Natuureilanden in de Loosdrechtse Plassen en Breu-
keleveense Plas met bagger aanleggen, met aan-
dacht voor duurzaam regelen beheer.

regierol program-
ma Gooi en Vecht-
streek

gemeenten, regio 
Gooi en Vechtstreek, 
Plassenschap, Wa-
tersportverbond, 
Natuurmonumen-
ten

2016

39 Openbare ruimte met kwaliteit realiseren, onder an-
dere zicht op water en toegankelijke waterkant.

regierol program-
ma Gooi en Vecht-
streek

gemeenten (trek-
ker), ondernemers

2016

40 De horeca ontwikkelt de verbinding land-water ver-
der.

regierol program-
ma Gooi en Vecht-
streek

ondernemers (trek-
ker), gemeenten

2016

41 Onderzoeken haalbaarheid iconisch recreatie-ei-
land, bijvoorbeeld het eiland Markus Pos (inclusief 
veerpont en sluitende businesscase voor beheer en 
onderhoud).

regierol program-
ma Gooi en Vecht-
streek

ondernemers, Plas-
senschap

2017
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4.2 Noord-Holland Noord Grenzeloos varen: een samenhangend 
vaarnetwerk met goede verbindingen naar 
omliggende gebieden

42 Met elkaar de afspraak maken om de bestaande 
vaarverbindingen in Noord-Holland Noord te behou-
den, om zo de kwetsbaarheid van het gebied weg te 
nemen en de aantrekkelijk van de regio als vaarge-
bied te behouden.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

vaarwegbeheerders 
(HHNK en gemeen-
ten) Ontwikkelbe-
drijf NHN monitort 
gebruik vaarverbin-
dingen 

2016

43 Faciliteren van de ontwikkeling van de riviercruise-
vaart in Noord-Holland Noord. 

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, volgend

gemeenten (trek-
ker), ondernemers, 
ACP

2016

44 Het verkennen en zoeken naar innovatieve mogelijk-
heden voor verbindingen tussen het buitenwater en 
binnenwater in Westfriesland (door middel van een 
sluisje, overhaal, e.d.).

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

vaarwegbeheerders, 
Ontwikkelbedrijf 
NHN, gemeenten

2017

45 Aquapunctuur: Het bevaarbaar maken van de vaar-
route Rustenburg-Verlaat voor de kleine plezier-
vaart, als extra vaarroute van en naar Laag Holland 
(noord-zuid verbinding) en aansluitend op het lande-
lijke basisrecreatietoervaartnet. Hierbij gaat het 
concreet om het vaarwegbeheer en bediening van 
de Rustenburgersluis.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, trekker ver-
kenning

Ontwikkelbedrijf 
NHN samen met re-
creatieschap West-
friesland (trekker), 
gemeenten, onder-
nemers, waterschap 

2017

46 Aquapunctuur: Het verkennen van de mogelijkhe-
den voor een oost-west verbinding voor de kleine re-
creatievaart van Alkmaar (bestaande recreatieve 
vaarwegen) naar Westfriesland (kleinschalige wa-
terwegen). Avenhorn lijkt hierbij een plaats te zijn 
waarbij beide netwerken bij elkaar komen. Hierbij 
moet gezocht worden naar innovatieve mogelijkhe-
den, zoals een overhaal. Voor de grotere pleziervaart 
is een dergelijke verbinding niet haalbaar, omdat het 
fijnmazige vaarnetwerk in Westfriesland beperkte 
doorvaartmaten kent. De verkenning zal ook een re-
latie leggen met de eventuele mogelijkheden om het 
binnenwater met het buitenwater te verbinden.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, trekker ver-
kenning

Ontwikkelbedrijf 
NHN (trekker), wa-
terschap, gemeen-
ten

2017

Zorgeloos varen: goede doorstroming op het 
vaarwater

47 Vaarwegbeheerders in de regio blijven in gesprek 
over de bediening van bruggen en sluizen, ten be-
hoeve van de doorstroming, bereikbaarheid en aan-
trekkelijkheid van het vaargebied. Gezamenlijk eva-
lueren en verkennen wat de uitbreiding en betere 
afstemming van de bediening hebben betekend en 
waar optimalisering van de bediening mogelijk is 
door middel van centrale bediening en - waar moge-
lijk - zelfbediening. 

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, beheerder

vaarwegbeheerders 
(waterschappen, 
provincie, gemeen-
ten), watersportor-
ganisaties, Ontwik-
kelbedrijf NHN 
(aanjagende en sti-
mulerende rol)

2016

Aantrekkelijk en duurzaam netwerk voor de 
kleine recreatievaart

48 Als regio een duurzaam vaarnetwerk (sloepennet-
werk) voor de kleine recreatievaart uitrollen en pro-
moten, waardoor het reeds aanwezige fijnmazige 
waternetwerk beter benut kan worden en ook eco-
nomisch interessant wordt. Waar mogelijk en inte-
ressant historische vaarverbindingen herstellen. Een 
goede samenwerking tussen verschillende overhe-
den, ondernemers en gebruikers is hierbij van be-
lang. Gezamenlijk zoeken naar innovatieve vormen 
van samenwerking om de doorvaarbaarheid van het 
vaarnetwerk te borgen. 

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, subsidieverle-
ner

gemeenten, recrea-
tieschap (trekker) 

2016

49 Benutten van TOP’s in de regio voor de waterrecrea-
tie en de koppeling met recreatie op het land. 

subsidieverlener 
TOP

gemeenten, recrea-
tieschappen, be-
drijfsleven

volgend op 
initiatief

Zwemmen en watersporten in Noord-Holland 
Noord

50 Realiseren van officiële zwemplekken, zodat voor ie-
dereen op maximaal 10 km afstand een officiële 
zwemplek beschikbaar is. 

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, wettelijke 
taak zwemwater, 
subsidieverlener

gemeente, onderne-
mers

2016
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4.3 Noordzeekust Passend aanbod, dat goed wordt uitgedragen

51 Onderzoeken waar het aanbod aan waterrecreatie 
gedifferentieerd en in samenhang met de identiteit 
van de gebieden verder kan worden ontwikkeld. De 
identiteitsprofielen van de kustplaatsen kunnen 
hiervoor de basis vormen.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

gemeenten (trek-
ker), ondernemers, 
natuurorganisaties, 
waterschappen

2017

52 Durfsporten aan de Noordzeekust een plek geven, 
dat wil zeggen concentreren en tegelijk ruimte bie-
den. Dit dient een drieledig doel: gebruikers goed be-
dienen, ontwikkeling mogelijk maken voor markt-
partijen en ‘wildgroei’ tegengaan door vormen van 
waterrecreatie onder te brengen in een functionele 
zonering die bij het gebied past en voor alle gebrui-
kers van waarde is.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

gemeenten (trek-
ker), ondernemers, 
natuurorganisaties, 
waterschappen, ge-
bruikers

2017

53 Duidelijke regels voor durfsporters opstellen door 
overheden én ondernemers voor sporten onderling 
en kwetsbare medegebruikers en natuur. Afspraken 
maken tussen overheid en sector over wat waar 
mag en heldere communicatie over tijdzonering (in 
relatie tot natuur/broedseizoen), ruimtezonering en 
informatievoorziening (in plaats van gebod en ver-
bod).

wettelijke rol pro-
vincie Natura 
2000, regierol 
programma wa-
terrecreatie

gemeenten, onder-
nemers, natuuror-
ganisaties, water-
schappen, 
gebruikers

2018

54 Samenwerking en regulering, marketing en promo-
tie en toegankelijkheid van durfsporten organiseren 
door certificering ondernemers, educatie/opleiding 
gebruikers en verbeterde digitale toegankelijkheid.

x gemeenten (trek-
ker), ondernemers, 
natuurorganisaties, 
waterschappen, ge-
bruikers

volgend op 
intiatief

Durfspots als instrument voor marketing en 
voor concentratie van durfsporten

55 Minimaal drie durfspots aanwijzen als concentratie-
gebied voor durfsporten.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

gemeenten (trek-
ker), gebruikers, na-
tuurorganisaties, 
waterschappen, on-
dernemers

2018

56 Verkenning naar ontwikkeling van nieuwe durfspots 
waterrecreatie in relatie met het achterland.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, trekker ver-
kenning

gemeenten (trek-
ker), gebruikers, na-
tuurorganisaties, 
waterschappen, on-
dernemers

2018

57 Verkenning snelvaargebieden Noordzeekust: moge-
lijkheden onderzoeken of geconcentreerde snelvaar-
gebieden op de Noordzee van toegevoegde waarde 
zijn (met betrekking tot powerboat/RIB-varen) 

regierol program-
ma waterrecrea-
tie, trekker ver-
kenning

gemeenten, gebrui-
kers, RWS, natuur-
organisaties, water-
schappen, 
ondernemers

2018
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4.4 Waddenzee en 
IJsselmeergebied

Verbreed aanbod van waterrecreatie passend 
bij het karakter van de locaties

58 De Wadden en het IJsselmeergebied ontwikkelen als 
aantrekkelijk vaargebied, met voldoende overstap-
mogelijkheden op het land.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

Rijk (trekker), Pro-
vincie Fryslan, ge-
meenten, belangen-
organisaties, 
ondernemers, be-
woners

2016

IJmeer en Markermeer, Gooi- en Eemmeer:                      
verbreed aanbod van waterrecreatie

59 Durfspots: Waar mogelijk stimuleren van waterre-
creatie, onder meer door ontwikkeling van durf-
spots, in ieder geval bij Hoorn en mogelijk bij IJburg. 
Waar nodig zoneren in tijd en ruimte (kitesurfloca-
ties), aansluitend bij de kwaliteiten van het gebied 
als natuurgebied.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

gemeenten Amster-
dam, Hoorn (trek-
ker), recreatieschap, 
RWS, natuurorgani-
saties, gebruikers, 
ondernemers

2017

60 Het optimaliseren van bestaande vaarverbindingen: 
van het open buitenwater Markermeer naar het 
vaarnetwerk in het binnenwater (zoals bij Monnic-
kendam, Edam/Volendam en Hoorn) en het vaarnet-
werk in het achterland.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

gemeenten, water-
schap, provincie 

2017

61 Mogelijkheden verkennen voor een nieuwe verbin-
ding voor kleine motorboten tussen het Markermeer 
als buitenwater en het bestaande vaarnetwerk in 
het binnenwater van Laag Holland. Het Kinselmeer 
lijkt hiervoor een kansrijke locatie te zijn die, mede 
in het kader van de dijkversterking op het traject 
tussen Amsterdam en Hoorn, nader onderzocht 
wordt. Met een innovatieve vorm van een overzet 
zouden de motorboten dan over de bestaande dijk 
dienen te worden gezet, wat een attractie op zich 
kan vormen. 

Ruimtelijke kwali-
teit Dijkverster-
king Hoorn Am-
sterdam

waterschap HHNK 
(trekker dijkverster-
king), gemeenten, 
bewoners, gebrui-
kers, ondernemers, 
natuurorganisaties

2017

62 Uitvoeren van de acties die uit de MRA verkenning 
Markermeer IJmeer volgen. De druk vanuit Amster-
dam op vooral het IJmeer, maar ook het Markermeer 
en Gooi- en Eemmeer vraagt om een afweging van 
die drukte tegen de kleinschaligheid van het gebied. 
We monitoren ontwikkelingen om eventuele groei 
te sturen. Verder aandacht voor voorlichting van ge-
bruikers en handhaving.

MRA; regierol 
programma wa-
terrecreatie

MRA met Amster-
dam, Lelystad, pro-
vincie Flevoland 
(trekker), rijk, water-
beheerders

2016

63 De gebiedsgerichte opgaven bieden meekoppelkan-
sen. De komende versterking van de Markermeerdij-
ken biedt kansen voor kleinschalige oeverrecreatie 
en het uitbreiden van zwemmogelijkheden. Bij de 
versterking van de Houtribdijk wordt een water-
sportstrand met voorzieningen ontwikkeld, waar-
onder ook watereducatie en -opleiding . 

Programma's 
ruimtelijke kwali-
teit van de dijk-
versterkingen

RWS en waterschap 
HHNK (trekker dijk-
versterkingen), ge-
meenten, bewoners, 
gebruikers, onder-
nemers, natuuror-
ganisaties

2016

64 De luwtemaatregelen en Marker Wadden voorberei-
den en realiseren met voorzieningen voor de water-
recreatie. 

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

Rijk, RWS (trekker), 
gemeenten, gebrui-
kers, ondernemers, 
natuurorganisaties

2016

65 De Hoornse Hop en het Gooi- en Eemmeer goed be-
vaarbaar houden.

regierol program-
ma waterrecrea-
tie

RWS, gemeenten, 
ondernemers, coo-
peratie Gastvrije 
Randmeren

2016

66 Jachthavens van IJmeer en Gooi- en Eemmeer moe-
ten vitaal en duurzaam worden en aangepast aan de 
wensen van de gebruiker. Overige jachthavens moe-
ten vitaal blijven.

x ondernemers (trek-
ker)

volgend op 
initiatief

67 Meer TOP’s (in dit geval met trailerhellingen) aan de 
kust ontwikkelen, die ook voor de hengelsport inte-
ressant zijn.

subsidieverlener 
TOP

gemeenten, recrea-
tieschappen

volgend op 
initiatief

68 De kitesurflocaties in het gebied opgenomen in het 
Natura 2000 beheerplan, markeren op het land en in 
het water. Er is behoefte aan de ontwikkeling van ki-
tesurflocaties in dit gebied, o.a. bij Lelystad.

uitvoering Natura 
2000 beheer, 
mede bevoegd ge-
zag beheerplan, 
vergunningverle-
ner

gemeenten, natuur-
organisaties, recrea-
tieschap, gebruikers 

2016
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Waddenzee en 
IJsselmeergebied

IJsselmeer: accent op zeilen en nieuwe recreatie 
op de dijken

69 Nieuwe waterrecreatiemogelijkheden en beleving 
creëren bij de dijkversterking van de Afsluitdijk.

ruimtelijke kwali-
teitsprogramma 
De Nieuwe Af-
sluitdijk 

rijk, gemeenten, 
provincie Fryslãn, 
natuurorganisaties, 
belangenorganisa-
ties

2016

70 In Medemblik het Regatta center voor meer vormen 
van waterrecreatie benutten.

x gemeente (trekker), 
ondernemers, wa-
tersportverbond

volgend op 
initiatief

71 De kitesurflocaties in het gebied opgenomen in het 
Natura 2000 beheerplan, markeren op het land en in 
het water.

uitvoering Natura 
2000 beheer

recreatieschap, ge-
meenten (trekker), 
natuurorganisaties, 
gebruikers

2016

72 Een verkenning naar de kosten en baten van aanpas-
sing van de sluis in het naviduct bij Enkhuizen voor 
moderne cruiseschepen.

x cruisevaart, ACP, ge-
meente

volgend op 
initiatief

Waddenzee: beschermde natuur en duurzame 
kleinschalige recreatie

73 Uitbreiding van het aantal ligplaatsen in de Wadden-
zee, zodat meer mensen kunnen genieten van een 
uniek UNESCO Werelderfgoed natuurgebied.

partner gemeenten(trekker), 
ondernemers, wa-
tersportorganisa-
ties, natuurorganisa-
ties, Rijk

volgend op 
intitiatief 

Aangenomen motie: verkenning Vaarverbinding IJsselmeer-Amstelmeer
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De verschillende partijen moeten de ambitie van een vitale waterrecreatieprovincie tot 2030 gezamenlijk 
vormgeven en uitvoeren. De driehoek overheid-ondernemer-gebruiker in hun onderlinge samenhang staat 
hierbij centraal. Deze partijen hebben verschillende belangen, taken en verantwoordelijkheden. ‘Samen 
vooruit’ betekent, met respect en begrip voor die verschillen, in overleg en afstemming tot meerwaarde 
komen voor het waterrecreatiebelang in Noord-Holland. Daarbij moeten de economische en 
maatschappelijke meerwaarde worden afgezet tegen de mogelijke investeringen en ambities van de partijen. 
Deze visie is tot stand gekomen door samen aan de slag te gaan. Ook de uitvoering valt of staat bij een goede 
samenwerking. 

Om te kunnen sturen in deze complexe omgeving wordt een programmatische aanpak voorgesteld. Hierbij neemt de 
provincie de rol van regisseur op zich. Het programma waterrecreatie wordt in een nieuwe vorm gecontinueerd. Andere 
organisaties worden uitgenodigd om, naast de provincie Noord-Holland, capaciteit te leveren in het integrale 
programmateam. Voor de hele sector, zowel de gebruiker, de beheerder als de ondernemer, zijn collectief en continu 
leren van grote waarde. Voorgesteld wordt een waterrecreatieschool en een innovatiepanel waterrecreatie op te 
richten. Ook stellen wij voor dat jaarlijks door de verschillende partijen gezamenlijk een brede 
waterrecreatiebijeenkomst Noord-Holland wordt georganiseerd. Overheden, ondernemers en gebruikers kunnen 
elkaar hier ontmoeten en tot kennisuitwisseling komen. Voor de onderlinge communicatie en informatie-uitwisseling 
ontwikkelen wij een website.

SAMEN VOORUIT5
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De opgaven in de visie zijn agenderend en niet in financiële zin nu al gedekt door beschikbare financiën bij de 
verschillende partners. Om opgaven te kunnen realiseren, is het efficiënt om bij geplande (onderhoud)
werkzaamheden aan te sluiten. Ook bieden integrale gebiedsprocessen vaak goede koppelkansen die we 
optimaal willen benutten. Het realiseren van de opgave vraagt tijdige afstemming van planningen, inzet van 
menskracht en financiën. 

Met het vaststellen van dit uitvoeringsprogramma bepaalt Provinciale Staten waar de eigen middelen in deze 
bestuursperiode op worden ingezet. De besteding van de beschikbare middelen wordt gemonitord en verantwoord. 
Budget, dat vrijvalt door onderbesteding op een van de onderdelen van het programma, wordt herbesteed binnen het 
programma waterrecreatie.

In het kader van dit programma is vanuit de provincie bij de inzet van financiën een belangrijk uitgangspunt dat sprake 
moet zijn van cofinanciering. Naast de uitvoeringspartners kan deze cofinanciering ook afkomstig zijn vanuit bijdragen 
door derden. Daarom gaan we als onderdeel van het programma actief op zoek naar financiering vanuit Europese 
fondsen (Interreg, Kansen voor West).

De tabel geeft een overzicht van de beschikbaar gestelde financiën vanuit het Coalitieakkoord “Kansen voor Groei” (tot 
en met 2019).

Tabel Financiën vanuit het Coalitieakkoord “Kansen voor Groei”

Uitvoeringsmiddelen visie waterrecreatie € 4.000.000,-

WED ten behoeve van waterrecreatie € 2.000.000,-

Nieuwe zwemwaterlocaties €     100.000,-

Personenvervoer over water vanuit toeristisch-recreatief oogpunt € 3.370.000,-

Uitvoeringsmiddelen visie waterrecreatie
De beschikbare uitvoeringsmiddelen van € 4.000.000,- worden ingezet ten behoeve van uitvoeringsprojecten op de in 
de visie benoemde aquapunctuurpunten in de regio’s en meekoppelkansen bij provinciale uitvoeringsprojecten. 

Direct na de vaststelling van de visie wordt een verkenning gestart naar welke van de aquapunctuurpunten qua ingreep, 
planning en sluitende cofinanciering en de te maken beheerafspraken het meest haalbaar zijn in deze uitvoerings-
periode. Naast de verkenning aquapunctuurpunten wordt tevens verkend welke meekoppelkansen er bij de geplande 
provinciale uitvoeringsprojecten tot 2019 zijn op het gebied van waterrecreatie. Op basis van deze verkenningen wordt 
bestuurlijk besloten aan welke projecten wordt bijgedragen in deze periode. De verkenning van aquapunctuurpunten 
wordt jaarlijks gemonitord om tussentijds opnieuw te kunnen prioriteren.

FINANCIËN6
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Naast deze middelen zijn vanuit deze coalitie tevens financiën beschikbaar gesteld ten behoeve van het proces, dit heeft 
betrekking op de voorbereiding van de visie en de procesgelden voor de periode 2016-2019. Uit deze middelen kunnen 
ook kleinschalige pilots worden gefinancierd.

WED
Ten behoeve van waterrecreatie is vanuit WED  
€ 2.000.000,- beschikbaar. De beschikbare middelen worden in deze periode ingezet op de groeimarkt sloepen. 
Inhoudelijke opgaven hierbij zijn ontwikkeling van water-land verbindingen, meerdaagse routes en verbindingen en 
verduurzaming. Uitgangspunten voor toekenning van de middelen zijn:
• Prioriteiten in visie waterrecreatie zijn leidend;
• Projecten moeten direct dan wel indirect leiden tot private investeringen;
• Focus op projecten voor vaarnetwerken voor sloepen en kleine recreatievaart;
• Projecten zijn bij voorkeur onderdeel van een grotere (gebieds)ontwikkeling.

Nieuwe zwemwaterlocaties
Bij het vaststellen van het coalitieprogramma is er  
€ 100.000,- beschikbaar gesteld om gemeenten of andere initiatiefnemers te stimuleren tot het creëren van nieuwe 
zwemplekken. De provincie zal deze inzet richten op het creëren van nieuwe zwemwaterlocaties binnen de MRA en 
specifiek op de ambitie meer plekken in stedelijke omgeving. Dit doet zij naast haar structurele wettelijke taken voor de 
gehele provincie en de ambitie voor de coalitie om te komen tot een dekkend zwemwateraanbod binnen 10 km van de 
woning. Deze laatste ambitie levert in Noord-Holland Noord nog opgaven op, welke via de watervisie van de provincie 
worden opgepakt. 
 
Personenvervoer over water vanuit toeristisch-recreatief oogpunt 
Personenvervoer over water vanuit toeristisch-recreatief oogpunt wordt ingezet als een middel om de ambities op het 
gebied van het creëren van water-land verbindingen en het spreiden van de toeristisch-recreatieve druk binnen de MRA 
te verwezenlijken. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 3.370.000,-.

Om nieuwe, innovatieve en haalbare ideeën te genereren wordt een prijsvraag georganiseerd. Daarnaast worden de 
overige beschikbare middelen via een subsidieregeling beschikbaar gesteld. Voorwaarden die in deze subsidieregeling 
worden gesteld, zijn in ieder geval:
• de beschikbare gelden zijn bestemd voor fysieke maatregelen (steiger, aanlegplek etc.);
• de fysieke maatregelen zijn openbaar toegankelijk en daarmee ook bruikbaar voor overige waterrecreanten;
• het initiatief past binnen de huidige wet- en regelgeving op het gebied van personenvervoer en is niet concurrerend 

voor de aangewezen concessiehouders;
• het initiatief heeft een sluitend businessplan.

Overige middelen
Naast de hiervoor beschreven middelen voor het Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie 2016-2019 zet de provincie 
Noord-Holland op verschillende wijze ook andere middelen in waar de waterrecreatiesector ook baat bij heeft. Dit heeft 
betrekking op:
• Beheer: de provincie Noord-Holland kent een grote beheeropgave voor haar provinciale wateren (390 km). De 

beheerportefeuille heeft een omvang van circa € 37.000.000,- per jaar. Hierbij is met name de beroepsvaart als 
doelgroep leidend. Maar ook worden, in overleg met de andere beheerpartners als waterschappen en 
Rijkswaterstaat, afspraken gemaakt over de waterrecreatievaart en de combinatie van gebruikers op de wateren. In 
de beheerprogrammering (eens per 10 jaar) worden de staande afspraken door provincie Noord-Holland nagekomen 
en geprogrammeerd. Dit betreft de vaardiepte van de wateren, de sluis- en brugbediening en onderhoud van de 
kunstwerken. Bij het uitvoeren van onze beheeropgave zijn wij ons bewust van onze voorbeeldfunctie en van de 
staande afspraak “Behouden wat je hebt”. Met de gezamenlijke beheeragenda wordt in de komende jaren intensiever 
samengewerkt tussen de beheerders, ook rondom de thema’s die op het gebied van waterrecreatie spelen. Zo 
kunnen we met elkaar kansen verzilveren en programmeringen op elkaar aansluiten. Daarmee kunnen we efficiënter 
en effectiever beheer uitvoeren. 

• Gebiedsgerichte opgaven: de ambities uit de visie waterrecreatie sluiten vaak aan op integrale regionale gebieds-
processen, waarbij het programma waterrecreatie niet de regie voert. Voorbeelden hiervan zijn het planproces 
Oostelijke vechtplassen dat in de Vechtstreek is gestart, het project Naarden buiten de Vesting en de dijkversterking 
Markermeerdijken. 

• Subsidieregeling toeristische overstappunten: TOP’s vormen een herkenbare entree van het landelijke gebied en dragen 
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door de aanwezigheid van voorzieningen ten behoeve van bereikbaarheid en informatievoorziening bij aan de 
toegankelijkheid voor recreanten. Ook waterrecreanten kunnen hiervan profiteren.

• Reserve TWIN-H, budget Verbetering recreatieve verbindingen: het specifieke provinciale doel is het verbeteren van 
verbindingen tussen stad en platteland. 

• Reserve TWIN-H, budget SEV: een van de maatregelen die genoemd wordt in het TWIN-H programma SEV (Sociaal 
Economische Vitalisering) is gericht op toeristische en recreatieve voorzieningen, waaronder het realiseren van 
voorzieningen ten behoeve van het toegankelijk en beleefbaar maken van het Noord-Hollandse waterrijke 
cultuurlandschap, het oplossen van knelpunten in het regionale netwerk van wandel-, fiets-, ruiter- of skeelerpaden 
of recreatieve vaarroutes en het oplossen van knelpunten in het netwerk van wandel- en fietspaden.

• Sponsoring evenementen: uitgangspunten en Uitvoeringsprogramma Evenementensponsoring 2016-2019.
• Waddenfonds: Het Waddenfonds geeft impulsen aan het ontwikkelen van de internationale ecologische betekenis van 

het waddengebied in combinatie met regionale duurzame economische ontwikkeling. Er wordt jaarlijks een 
programma opgesteld waarin themalijnen zijn onderscheiden. Relevant voor waterrecreatie zijn: Werelderfgoed, 
cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, Duurzame Recreatie en Toerisme, Duurzame Havens en wellicht ook 
Budget Lokale Innovaties.
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In de Verkenningen die ten grondslag liggen aan deze visie, zijn de verwachte toekomstige ontwikkelingen 
geschetst. Omdat de toekomst zich niet altijd goed laat voorspellen en sprake is van een complexe opgave, is 
het goed om blijvend te monitoren op gepleegde inspanningen en de actualiteit van de visie. 

Dit doen wij op de volgende manier:
• Jaarlijks overzicht op activiteitenniveau: de klankbordgroep gebruikt dit overzicht en adviseert de gedeputeerde als 

regisseur over eventuele zorgen, aandachtspunten of nieuwe kansen die zich voordoen. Het overzicht, aangevuld 
met het advies van de klankbordgroep wordt gebruikt in de sturing van het programma. 

• Actualisering Verkenningen: de waterrecreatiesector is in beweging, dit heeft zowel betrekking op de markt als op de 
dynamische omgeving van de waterrecreatiesector. Vandaar dat de verkenningen halverwege de planperiode 
worden geactualiseerd om de opgaven te kunnen toetsen aan de nieuwste inzichten. Dit kan leiden tot een herijking 
van het programma.

• Actualisering regionale ambitiekaarten: de regionale ambitiekaarten zijn dynamisch en worden jaarlijks geactualiseerd.

Daarnaast is het belangrijk inzicht te krijgen in hoeverre de geformuleerde ambities en doelstellingen worden bereikt. 
Hiervoor wordt een monitor- en evaluatieprogramma op.  Het monitor- en evaluatieprogramma wordt opgezet met 
behulp van de structuur doelenboom en het benoemen van daaraan gerelateerde prestatie-indicatoren.

MONITORING EN EVALUATIE7
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Om in een later stadium goed te kunnen monitoren en evalueren is het van belang om robuust 
beleid vast te stellen. Hiertoe zijn redeneerlijnen opgesteld, waarbij de principes waarop in de visie 
wordt ingezet en de inzet van de provinciale financiën in deze periode nader worden onderbouwd.

Verbinding water - land
Visie
Waterrecreatie is sterk verbonden aan water én land. Waar recreatievormen van water en land  
nauw verweven zijn en samenkomen, zijn kansrijke overgangen en aantrekkelijke bestemmingen  
te ontwikkelen. Aanlegplaatsen, jachthavens, overstapplekken en knooppunten, oeverrecreatie  
en historische binnensteden zijn voor water- en landrecreanten en ondernemers aantrekkelijke 
locaties. 

Redeneerlijn
De visie waterrecreatie heeft als doel het economisch en maatschappelijk effect van waterrecreatie 
te vergroten. Door in te zetten op het verbeteren van de verbinding water – land geven we hier 
invulling aan. Vanuit economisch oogpunt ligt hieraan ten grondslag:
• Het merendeel van de bestedingen hangt samen met activiteiten op het land en niet op het 

water. Willen we het economisch effect vergroten dan is het het meest kansrijk om deze 
bestedingen aan land te verhogen.

• Verhogen van bestedingen kan ook plaats vinden door waterrecreanten langer te laten 
verblijven in de provincie. Door een breder waterrecreatieproduct aan te bieden wordt dit 
mogelijk gemaakt.

• Combinatie water-land zorgt voor nieuwe doelgroepen en daarmee voor meer waterrecreanten: 
landrecreanten die het water opgaan en mogelijkheden voor seizoensverlenging.

Het maatschappelijk effect van inzetten op de strategie verbinding water – land is dat juist op deze 
overgangen het cultuurhistorische verhaal van water(recreatie) aanwezig is. Daarmee leveren we 
een bijdrage aan de instandhouding van cultuurhistorie. Dit verhoogt ook de waardering van het 
waterrecreatieproduct.

Zonering
Visie
De verschillende vormen van waterrecreatie, activiteiten, voorzieningen en faciliteiten worden van 
elkaar gescheiden én verbonden. Zonering van waterrecreatie houdt rekening met veiligheid, 
kwetsbare gebruikers en natuur of andere belangen. Tegelijkertijd concentreert zonering het 
gebruik en maakt de betreffende waterrecreatie toegankelijk en biedt het mogelijkheden voor 
ondernemerschap. Dit geldt met name voor de durfspots, waar ruimte voor extreme wind- en 
watersporten wordt geboden.

Redeneerlijn
Zonering leidt tot een verhoging van het maatschappelijk effect: de kwaliteit van het product 
versterkt, de veiligheid van de waterrecreatieactiviteiten wordt verhoogd en door het bundelen  
van activiteiten wordt het beter mogelijk ook voorzieningen aan te bieden voor mindervalide 
gebruikers.
Het economisch effect is dat de durfspots betere mogelijkheden bieden voor ondernemers om hier 
een rendabele bedrijfsvoering op te baseren.

1
BIJLAGE

REDENEERLIJNEN
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Aquapunctuur
Visie
Voor prioritering van kansen die voor een groter gebied en voor meerdere doelgroepen winst opleveren, wordt 
‘aquapunctuur’ geïntroduceerd. Het resultaat van dit ‘prikje’ is nooit slechts een lokale, individuele oplossing voor een 
knelpunt of kans, maar werkt als effect door en is daardoor altijd van grote regionale betekenis. Bij aquapunctuur is 
sprake (van een combinatie) van: 
• Verbindingen van netwerken en combinaties van water- en landrecreatie;
• Meervoudige opgave met meer dan één waterrecreatievorm, waar slimme combinaties mogelijk zijn; 
• Ambities van meerdere stakeholders, waar wensen van gebruikers en eisen van beheerders duidelijk zijn;
• Aanwezigheid van aantoonbare kansen voor ondernemers;
• Kansen voor koppeling met cultuurhistorie, als onderdeel van een aantrekkelijke bestemming.

Redeneerlijn
De benadering zorgt er voor dat (een pakket van kleinschalige) ingrepen met groot regionaal effect, doorgang kunnen 
vinden. Voor lagere overheden alleen of investeerders alleen zijn benodigde investeringen niet rendabel (een deel van de 
economische en maatschappelijke effecten vindt buiten de eigen regio/bedrijf plaats), maar op groter schaalniveau en 
voor langere periode echter wel. Een voorbeeld hiervan is het realiseren van sluizen die bestaande stedelijke gebieden 
verbinden met het landschap.

Inzet financiën
Uitvoeringsmiddelen visie waterrecreatie
We koppelen de uitvoeringsmiddelen aan de aquapunctuurpunten en aan de meekoppelkansen voor provinciale 
uitvoeringsprojecten. Direct na vaststelling van de visie voeren we een verkenning uit naar de meest prioritaire 
aquapunctuurpunten en naar de meekoppelkansen bij onze uitvoeringsprojecten. Belangrijk criteria daarbij zijn dat 
meerdere stakeholders hier ambitie hebben (wat zich uit in cofinanciering voor realisatie of beheer) en dat aantoonbare 
kansen voor ondernemers aanwezig zijn. Zo wordt een maximaal hefboomeffect van de provinciale financiële inzet 
bewerkstelligd en wordt een solide basis gelegd voor een duurzame instandhouding. Bij de afweging betrekken we ook 
de eventuele consequenties van de beheerkosten en financiering daarvan.

WED
We zetten in op de sloepenmarkt, dit is een groeimarkt. We zien dat veel watersporters de overstap maken naar de 
kleinere sloepen. De sloepenmarkt is laagdrempelig: deze geldt voor veel nieuwe watersporters als instapcategorie. Dit 
zorgt voor een groot maatschappelijk effect van de investeringen. Ook gaat de sloepvaart relatief goed samen met 
andere belangen, bijvoorbeeld vanuit natuur en worden ook mogelijkheden geboden aan de niet-traditionele 
watersportgebieden. 

Door te focussen op de verbinding van de lokale bestaande sloepennetwerken geven we ook een invulling aan de 
zoneringsopgave die voor de MRA geldt. Daarnaast heeft dit ook een sterk economisch effect. Door lokale netwerken te 
verbinden tot een regionaal netwerk wordt het mogelijk een meerdaags verblijf aan te bieden rondom het sloepvaren. 
Dit biedt kansen voor het bedrijfsleven om hier op in te spelen (verhuur, overnachtingsmogelijk-heden, horeca, recreatie 
aan land).

Nieuwe zwemwaterlocaties
Wij stimuleren gemeenten of andere initiatiefnemers tot het creëren van nieuwe zwemplekken. De provincie zal deze 
inzet richten op het creëren van nieuwe zwemwaterlocaties binnen de MRA en specifiek op de ambitie meer plekken in 
stedelijke omgeving. Dit doet zij naast haar structurele wettelijke taken voor de gehele provincie en de ambitie van de 
coalitie om te komen tot een dekkend zwemwateraanbod binnen 10 km van de woning. Deze laatste ambitie levert in 
Noord-Holland Noord nog opgaven op, welke via de watervisie van de provincie worden opgepakt.

Personenvervoer over water vanuit toeristisch-recreatief oogpunt
We willen bij personenvervoer over water optimaal aansluiten bij de expertise en energie die bij marktpartijen aanwezig 
is. Door deze aansluiting te zoeken, zorgen wij ervoor dat initiatieven van de grond komen die ook daadwerkelijk 
kansrijk zijn en duurzaam geëxploiteerd kunnen worden. Via het uitschrijven van een prijsvraag kunnen we in korte tijd 
en op een efficiënte wijze hier een invulling aan geven. Bij de prijsvraag hanteren wij als beoordelingscriteria onder meer 
een (op termijn) duurzame rendabele exploitatie en samenwerking met partners (toeristisch en ook buiten de 
waterrecreatiesector.

We kiezen voor een focus op de MRA omdat hier de meeste marktpotentie aanwezig is en daarmee ook de beste 
uitgangs positie voor een duurzame exploitatie (economisch effect). Ook kunnen we zo een bijdrage leveren aan de 
spreidingsopgave in deze regio, waardoor de toeristische druk in goede banen kan worden geleid (maatschappelijk 
effect). 
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