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Voorwoord en inhoudsopgave

Voorwoord

Water en groen zorgen in belangrijke mate voor een aantrekkelijk woon- en 

vestigingsklimaat in de provincie Zuid-Holland. Watersport en de beleving van water 

dragen bij aan gelukkige bewoners en bezoekers van Zuid-Holland. Ook is 

(water)recreatie van economisch belang. Met voorgaande is vrijwel iedereen het eens. 

En toch is het al jaren lastig om meer werk te maken van het verbeteren van de 

vaarrecreatienetwerken. 

Tijd voor een verkenning naar maatregelen waar bestuurlijke energie op zit en naar 

een strategie om in een provincie waar de ruimte steeds schaarser wordt, de 

leefomgeving toekomst bestendig en attractief vorm te geven. Hoe is deze energie te 

bundelen zodat meer inwoners en bezoekers van de provincie op en langs het water 

kunnen genieten van het landschap, erfgoed en groen?

Onze drive is Nederland Mooier maken, daarom hopen we van harte dat onze 

aanbevelingen zullen leiden tot gerichte ontwikkeling van het vaarrecreatie-netwerk in 

de provincie Zuid-Holland en daarmee aan een plezierig en toekomst vast woon- en 

vestigingsklimaat.
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1. In- en aanleiding en doel verkenning (1/2)

1.1 Inleiding

De blauwe dooradering van de provincie Zuid-Holland heeft een enorme potentie 

die nog te vaak over het hoofd wordt gezien. Blauw draagt bij aan een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat en een fijne klimaatbestendige woonomgeving voor bewegen en 

verblijven. De basis voor een topcombinatie van welvaart, welzijn en een gezond, 

klimaatbestendig Zuid-Holland. Op 5 april 2019 kwamen meer dan 160 mensen in 

Maassluis bijeen om de kracht en kansen van water in de startblokken te zetten. De 

dagvoorzitter, Arnoud Rodenburg, vatte de wensen van de aanwezigen samen: “Er 
moet wat gebeuren en dan gaat het om geld, bestuurlijke duiding, 

verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk werken” (verslag conferentie: De Kracht 
van Water, 5 april 2019).

Nevenstaande tabel bevat de beleidsmatige aanbevelingen die passen binnen de 

drie strategische speerpunten van de visie op waterrecreatie zoals opgenomen in de 

Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving (RGBL) van de provincie Zuid-Holland.

Om de ambities op waterrecreatie vorm te geven, de aandacht op dit thema te 

vergroten en de potentiële kansen te verzilveren, is in 2019 door de provincie Zuid-

Holland en de drie gebieden Hof van Delfland, Midden-Holland en Hollandse 

Plassen een begin gemaakt met vier ontwikkellijnen.

1. Projecten met een grote voorbeeldwerking die de gezamenlijke ambities en de 

te ontwikkelen regionale agenda’s een flinke impuls geven;
2. Aanstellen van een Verkenner Vaarrecreatie. De Verkenner werkt de strategie 

voor de periode 2020 en verder uit;

3. Bouwen aan regionale agenda’s waterrecreatie voor de periode 2020 en verder;
4. Inzetten op communicatie en promotie.

1.2 Aanleiding

Ondanks de potentie van de blauwe dooradering en de kracht van water voor vele 

functies, ervoeren de provincie en de drie regio’s dat vele ambities onvoldoende tot 
concrete planvorming en realisatie komen. Dit vormt de aanleiding voor het 

aanstellen van een Verkenner Vaarrecreatie. Voor u ligt de opbrengst van de 

verkenning (ontwikkellijn 2). Voorliggende verkenning gaat niet in op de stand van 

zaken van de hiervoor genoemde ontwikkellijnen 1, 3 en 4. 
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1. In- en aanleiding en doel verkenning (2/2)

1.3 Doel verkenning

De verkenner onderzoekt de haalbaarheid van drie regionale Uitvoerings-

programma’s Vaarrecreatie. In onze woorden is het doel van de verkenning het 

zoeken naar hoe is meer beweging te realiseren voor de uitvoering van 

vaarrecreatiemaatregelen in de drie regio’s. 

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op het beoogd resultaat en werkwijze van voorliggende 

verkenning. Deze verkenning onderzoekt in de drie regio’s de vaarrecreatie 
initiatieven met bestuurskracht, wat zijn de koppelkansen voor deze initiatieven en 

hoe ziet de governance en samenwerking eruit om deze te realiseren? 

De hoofdstukken 3 (Hof van Delfland), 4 (Midden-Holland) en 5 (Hollandse Plassen) 

gaan in op de initiatieven en koppelkansen binnen deze gebieden. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de (vaarrecreatie) governance per gebied, hoe dit door 

geïnterviewden wordt ervaren en welke verbeterpunten zij daarin zien. 

Hoofdstuk 7 bevat een op hoofdlijnen (medio april 2020) de bestuurskracht voor 

vaarrecreatie binnen de provincie Zuid-Holland. 

Ten slotte bevat hoofdstuk 8 een onze conclusies en aanbevelingen aan de 

provincie Zuid-Holland en de regio’s. 

Landal GreenParks - Vakantiepark De Reeuwijkse Plassen
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2. Beoogd resultaat en werkwijze (1/3)
2.1 Beoogd resultaat 

De Verkenner levert een advies op aan de provincie Zuid-Holland en de regio’s (Hof 
van Delfland, Midden-Holland en Hollandse Plassen) met (zo concreet mogelijke, op 

‘bestuurlijke energie’ getoetste) bouwstenen voor de uitvoeringsprogramma's 
vaarrecreatie en een strategie om deze uit te voeren. Dit advies met bouwstenen en 

strategie wordt gepresenteerd aan een nader te bepalen groep bestuurders/ 

betrokkenen per regio. 

2.2 Werkwijze

Als opdrachtgever heeft een begeleidingsteam gefunctioneerd. Dit team bestond uit 

ambtelijke vertegenwoordigers van de provincie en de drie regio’s (zie bijlage 2). 

Op verzoek van de opdrachtgever is een aanpak gehanteerd waarbij overwegend 

één op één interviews met bestuurders hebben plaatsgevonden (zie bijlage 1). De 

betrokken partijen zoals gemeenten, waterschappen ondernemers of 

maatschappelijke/ belangen organisaties, zijn geselecteerd door de programma-

managers van de drie regio’s. Aanvullend hierop heeft een gesprek plaatsgevonden 
met de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Wij zijn in de verkenning in de drie regio’s en bij de provincie Zuid-Holland op zoek 

gegaan naar de onderdelen A t/m C. Hierna lichten we deze toe. Met elkaar vormen 

zij de bouwstenen voor ons advies.

A. Fasering en kenmerken van initiatieven

• Voor welke initiatieven is er bestuurskracht?

• Welke kenmerken hebben de initiatieven en hoe verhouden maatregelen zich ten 

opzichte van elkaar? 

B. Andere opgaven als koppelkans

• Met welke andere doelen (van ander beleid) kan gekomen worden tot een 

gezamenlijk perspectief? Zijn er combinaties denkbaar in maatregelen en/of 

kunnen maatregelen zo worden vormgegeven dat zij bijdragen aan meerdere 

doelen en daarmee de basis kunnen vormen voor het gezamenlijke perspectief/ 

het robuuste verhaal per gebied?

C. Governance en samenwerking: 

• Veel partijen kunnen niet in hun eentje uitvoering geven aan de omvangrijke 

vaarrecreatie opgaven. Wat helpt bij het vormgeven van een langjarige 

samenwerking met elkaar, waarin ieder zijn/ haar rol pakt in de gezamenlijke 

ambities?

Ad. A. Identificeren initiatieven met bestuurskracht

Bestuurskracht kan er zijn voor een initiatief en/of voor een maatregel. Onder 

bestuurskracht verstaan we dat er bestuurlijke en/of politieke steun is of zelfs al geld 

beschikbaar is. Wanneer er bestuurskracht is spreken we over een kansrijk initiatief.

Een initiatief is iets waarop de bestuurder actie wil ondernemen. Soms is daarbij de 

concrete maatregel nog niet duidelijk. Een initiatief kan ook een maatregel zijn. Een 

maatregel is een concrete ingreep. In deze rapportage praten we meestal over 

initiatieven, omdat de specifieke maatregel vaak nog niet duidelijk is. 

Respondenten hanteren één of meer van de volgende redenen om een initiatief of 

maatregel als kansrijk te duiden: 

• Er is bestuurlijke wil van een bestuurder om er werk van te maken;

• Er is (naar verwachting) politiek draagvlak bij meerdere bestuurders (binnen één 

overheid of meerdere overheden/ partijen);

• Er is geld beschikbaar of begroot of de businesscase is positief waarmee de 

maatregel (deels) gefinancierd kan worden (bijv. als onderdeel van een 

gebiedsontwikkeling);

• De beoogde maatregel/ oplossing draagt bij aan meerdere opgaven/ doelen 

waaruit financiering mogelijk is/lijkt;

• Er is bereidheid in de omgeving en/of de markt om (financieel) bij te dragen 

en/of steun te verlenen; 

• Het belang van de maatregel is in objectieve zin urgent (bijv. veiligheid op het 

water)
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2. Beoogd resultaat en werkwijze (2/3)

We hebben de geïnterviewden gevraagd naar de door hen kansrijk geachte 

initiatieven. Dit was niet gemakkelijk omdat een kansrijk initiatief niet per se 

eenduidig is vanwege:

• Betrokken partijen hebben vrijwel geen (of beperkt toereikend [gealloceerd]) 

budget beschikbaar voor vaarrecreatie maatregelen;

• Vrijwel alle fysieke vaarrecreatie maatregelen worden gefinancierd door 

meerdere partijen en vanuit meerdere beleidsvelden. Dit maakt dat één partij 

veelal niet bepalend is of een initiatief gaat plaatsvinden; 

• Er grote onzekerheden bestaan over ruimtelijke ontwikkelingen waardoor ook 

onzekerheid bestaat over kans van slagen van het initiatief (zie voorgaande 

reden). 

• Het ontbreken van voldoende kennis van concrete initiatieven en/of maatregelen 

bij de geïnterviewde. 

• Het om een persoonlijke en subjectieve inschattingen gaat over hoe kansrijk een 

initiatief is. 

Door voorgaande redenen en feit dat we met een relatief beperkt aantal mensen 

hebben gesproken, zijn de in de rapportage opgenomen initiatieven per gebied niet 

volledig. Wel is het onze overtuiging dat we de belangrijkste initiatieven hebben 

achterhaald. Enerzijds omdat we de resultaten hebben besproken met de regionale 

programma-managers uit ons begeleidingsteam, en anderzijds omdat de 

belangrijkste genoemde initiatieven vaak door meerdere respondenten worden 

genoemd. 

We hebben de kansrijke initiatieven per regio benoemd en deze op een kaart gezet. 

De initiatieven hebben we verder als volgt geordend:

• Initiatief is op korte of lange termijn realiseerbaar. Daarbij hebben we binnen 8 

jaar als korte termijn aangehouden. 

Daar waar het gaat om fysieke infrastructurele projecten is vaak meer dan 8 jaar 

nodig voor planvorming en realisatie van het initiatief. Helder is ook dat vele 

initiatieven binnen enkele jaren gerealiseerd kunnen worden of zelfs binnen 1 

jaar;

• Initiatief met een lokale of regionale functie. Onder regionale functie verstaan we 

dat de meerwaarde van het initiatief groter is dan één gemeente én van belang/ 

waarde is voor het functioneren van het netwerk;

• Initiatief is van fysieke of operationele aard. Onder fysieke aard verstaan we dat 

een initiatief iets tastbaars is of een daadwerkelijk gebouwd object is. Een 

initiatief van operationele aard betreft (beheer) activiteiten waardoor objecten 

langduriger of intensiever gebruikt kunnen gaan worden (bijv. uitbreiden 

openingstijden bruggen en sluizen, promotie- of marketing activiteiten);

• Welke waarde voegt het initiatief toe. Daarbij maken we onderscheid in drie 

categorieën:

a. Systeem veranderende maatregelen: deze leiden tot uitbreiding van het 

netwerk (bijv. door extra watergangen en/of verhogen/ verbreden bruggen);

b. Systeem verbeterende maatregelen: deze leiden tot betere benutting van 

het bestaande netwerk (bijv. door goed onderhoud en een veilig en optimaal 

bevaarbaar netwerk, uitbreiden openingstijden bruggen en sluizen, 

promotie- of marketing activiteiten);

c. Maatregelen leiden tot meer gastvrijheid en beleving; Deze maatregelen 

leiden tot langer verblijf, meer beleving en meer bestedingen op/langs het 

water (bijv. aantrekkelijker bestemmingen, vergroening oevers etc.)

Door deze kenmerken te geven aan de genoemde initiatieven hopen we de analyse 

ervan te verdiepen en te vergemakkelijken. 
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2. Beoogd resultaat en werkwijze (3/3)

Ad. B. Andere opgaven als koppelkans 

Financiering van fysieke vaarrecreatie maatregelen vindt meestal plaats door 

meerdere partijen en vanuit andere beleidsterreinen en opgaven en ambities dan 

vaarrecreatie. Deze andere opgaven kunnen ontstaan door exogene ontwikkelingen 

(bijv. klimaatverandering), door landelijke doelstellingen (bijv. energietransitie en 

woningbouw) of regionale en lokale ambities. Een belangrijke reden om te koppelen, 

is dat vanuit het vaarrecreatie belang er vaak onvoldoende middelen zijn te 

genereren voor de realisatie van de maatregel. 

Tegelijk draagt een vaarrecreatie maatregel (vaak in combinatie met andere 

maatregelen) vaak bij aan meerdere doelen en waarden voor een gebied en zijn 

inwoners. Soms leidt het ook tot kosteneffectiviteit (werk met werk maken). Het is 

volgens ons dan ook van essentieel belang om met de vaarrecreatie maatregel 

zichtbaar en expliciet te maken dat een maatregel meerdere belangen of doelen 

dient. 

Het is onze overtuiging dat de realisatiekans toeneemt als een maatregel ‘bijdraagt’ 
aan meerdere doelen en/of belangen. Door het combineren van maatregelen heeft 

de vaarrecreatie-maatregel ook (financiële) steun van meerdere partijen. Tegelijk 

leidt het combineren tot complexiteit (synchroniseren van agendavorming en 

procedures en daarbij benodigde besluitvorming van meer partijen) wat de kans van 

slagen negatief beïnvloedt. 

Desondanks is het hebben van een gezamenlijk perspectief volgens ons een 

succesfactor voor het realiseren van de vaarrecreatie-maatregelen. Daarom brengen 

we per gebied apart de ‘koppelkansen’ in beeld. De koppelkansen tezamen vormen 
de basis voor één verhaal of meerdere verhaallijnen. Met het verhaal is het gebied te 

positioneren, profileren en ‘branden’ als een gebied met unieke kwaliteiten die het 
waard zijn om te behouden en te ontwikkelen. 

Verhaallijnen verbinden heden en verleden en vormen een kompas voor de 

ontwikkeling van initiatieven bedoeld om inhoud te geven aan opgaven en ambities 

in het gebied. Het verhaal (of de verhaallijnen) vormt de samenhang van de vele 

maatregelen/ initiatieven in een gebied. Deze tezamen maken een gebied 

aantrekkelijker.

Ad. C. Governance en samenwerking 

Vervolgens hebben we gekeken naar de ‘governance en samenwerking’ per gebied 
die richting en/of uitvoering (kunnen) geven aan de opgaven en ambities in het 

gebied. Onder ‘governance en samenwerking’ verstaan we de wijze van besturen, 
vormgeven van plannen en/of uitvoeren ervan. Welke kenmerken van de governance

faciliteert het tot uitvoering brengen van slimme combinaties van doelen en 

belangen? Het gaat dan om het maken van plannen, besluitvorming erover, het 

financieren ervan en uiteindelijk de uitvoeringsstrategie en -wijze.
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3. Hof van Delfland (1/10)
Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen:

3.1 Korte afbakening en beschrijving van het gebied;

3.2 Overzicht van de door respondenten genoemde kansrijke initiatieven en duiding 

ervan;

3.3 Koppelkansen voor voorgaande initiatieven;

3.4 De gebiedsopgave en de kansen voor het gezamenlijke perspectief. 

3.1 Beschrijving gebied 

Het Hof van Delfland omvat het gebied van de landschapstafel Hof van Delfland. Het 

bestaat uit de volgende 13 gemeenten: Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, 

Rotterdam, Lansingerland, Zuidplas, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, 

Westland, Zoetermeer, Den Haag en Rijswijk. 

Dit deel van het Zuid-Hollandse landschap wordt sterk bepaald door meerdere 

steden die ieder hun eigen bijdrage leveren aan het gebied. Het 

verstedelijkingsproces heeft een fundamentele invloed gehad op de ruimtelijke 

situatie en de constellatie van stad en landschap. Een open landschap met een 

netwerk van waterwegen en een aantal compacte steden is de afgelopen decennia 

getransformeerd naar een sterk verstedelijkte en gefragmenteerde Zuidvleugel als 

onderdeel van de Randstad. Als gevolg van stedelijke uitbreiding, de ontwikkeling 

van grootschalige economische gebieden (haven en kassen) en de aanleg van 

infrastructurele verbindingen zijn kust en veenweide binnen Zuid-Holland in hoog 

tempo verstedelijkt en versnipperd (Provincie Zuid-Holland, Verkenning stedelijk 

landschap en groenblauwe structuur Zuid-Holland, november 2017).

De pagina hierna bevat een ‘naakte’ kaart van het gebied met daarop weergegeven 
de bestaande staande mastroutes (geel), sloepennetwerk (rood) en kanoroutes 

(groen).

Crooswijkse Bocht aan de oever van de Rotte
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3. Hof van Delfland (3/10)
3.2. Overzicht genoemde kansrijke initiatieven en duiding ervan

De pagina hierna bevat het overzicht van de 32 door de geïnterviewden genoemde 

initiatieven waar ‘bestuurskracht’ voor bestaat. Dit zijn er aanzienlijk minder dan de 
circa 120 projecten zoals opgenomen in het rapport Blauwe Cirkels. Dit is ook logisch 

omdat in Blauwe Cirkels die projecten staan opgenomen die wenselijk zijn. Dat wil 

nog niet zeggen dat er ‘bestuurskracht’ voor bestaat. De daarop volgende pagina 
bevat de initiatieven weergegeven op een kaart. 

De initiatieven liggen vooral in vier gebieden (van West naar Oost): 

1. ‘Delflandse Duinen’, 
2. ‘Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) Midden-Delfland’,
3. ‘Rotterdam en Rotte en Rottemeren’,
4. Rivier als een getijdepark (Nieuwe Maas).

Van het totaal van 33, hebben, volgens onze inschatting, 15 stuks een 

realisatietermijn van <8 jaar en 18 stuks >8 jaar. 18 hebben vooral een lokale 

betekenis en 15 een regionale. Verreweg de meeste initiatieven, 28 stuks, zijn fysiek 

van aard, 5 stuks operationeel. Ten slotte zijn 9 systeem veranderende maatregelen 

genoemd, 5 systeem verbeterende en 19 maatregelen die leiden tot meer 

gastvrijheid en beleving.

15 initiatieven kunnen binnen 8 jaar gerealiseerd worden. Opvallend is dat 10 hiervan 

maatregelen zijn die leiden tot meer gastvrijheid en beleving en 5 zijn systeem 

verbeterende maatregelen. 

Onafhankelijk van de realisatietermijn, hebben relatief veel initiatieven (19 stuks) 

betrekking op het verbeteren van lokale ruimtelijke kwaliteit en/of 

gebiedsontwikkeling met woningen/ bedrijven, wat dan ook kansen biedt voor aan 

vaarrecreatie gekoppelde functies (steigers, aanlegplaatsen, jachthavens, etc.). 

Op basis hiervan kan voorzichtig geconcludeerd worden dat klaarblijkelijk voor 

dergelijke maatregelen meer bestuurskracht is. Deze maatregelen dragen vooral ook 

bij aan andere doelen zoals ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, verduurzaming, 

maar ook natuurlijk aan het beter benutten van bestaande voorzieningen en 

waterroutes.

Ook zijn een aanzienlijk deel, te weten 9 maatregelen, gericht op een uitbreiding van 

het netwerk om de mogelijkheden (systeem veranderende maatregelen) van het 

varen van meerdere routes voor sloepen (rondjes) mogelijk te maken. Het gaat om 

het optimaliseren/ verbeteren van vaarroutes voor recreatieve en toeristische 

doeleinden en het beter bereikbaar maken van de centra van (cultuurhistorische) 

steden en dorpen en tussenliggende groengebieden. Deze zijn pas op langere 

termijn te realiseren. Toch bestaat hiervoor bestuurskracht. 

5 stuks zijn operationeel van aard. Met voldoende bestuurlijke en politiek wil kunnen 

brug- en openingstijden worden verruimd en een routebureau worden opgericht. 
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3. Hof van Delfland (4/10) 

* Bij 24. In 2018 is voor de Rottemeren de notitie Ruimte voor een groenblauwe toekomst opgesteld 
en voorjaar 2019 vastgesteld door de raden van de drie schapsgemeenten Lansingerland, 
Rotterdam en Zuidplas. De notitie geeft voor de komende 30 à 40 jaar de koers aan voor het 
recreatiegebied Rottemeren. Het Recreatieschap Rottemeren gaat de ambities nu verder uitwerken 
in een ontwikkelplan voor de komende tien jaar. Looptijd: September 2019 - zomer 2020.

LEGENDA (zie nadere toelichting paragraaf 2.2)
• Termijn: < 8 jaar: Initiatief is op korte termijn realiseerbaar; > 8 jaar: is meer dan 8 jaar nodig;
• Schaal: initiatief lokale of regionale functie;
• Aard: Initiatief is van fysieke of operationele aard;
• a/b/c: Welke waarde voegt het initiatief toe: a. Systeem veranderende maatregelen; b. Systeem 

verbeterende maatregelen; en c: Maatregelen leiden tot meer gastvrijheid en beleving.

11

Nr. Omschrijving initiatief Termijn Schaal Aard a/b/c

1 Netwerk pick-up points hulpdiensten (GHOR); Geld beschikbaar uit 

leefomgevingsfonds (gem. Westland)

< 8 jaar Lokaal Fysiek c

2 Kanonetwerk Zoetermeerseplas > 8 jaar Lokaal Fysiek a

3 Rondje Maasland met kano van Schipluiden, Maasland en via 

Vlietlanden terug (8 mio, waar?)

> 8 jaar Lokaal Fysiek a

4 Erasmusvaart – o.a. route naar Den Haag (gem. Den Haag, Delfland, 
Westland, PZH)

> 8 jaar Regionaal Fysiek a

5 Nieuwe water (verbinding Middelvliet met Bree-Lee) – nieuw initiatief 
van initiatiefnemers Monsterse Sluis

> 8 jaar Regionaal Fysiek a

6  ’t Route bureau (ergens in regio organiseren/ positioneren) < 8 jaar Regionaal Operationeel c

7 Moderniseren betalen/ elektrisch laden bij de Kolk (gem. Delft) < 8 jaar Lokaal Operationeel c

8 Waterbus tussen station/ centrum en universiteit – beperken 
fietsdrukte (gem. Delft)

< 8 jaar Lokaal Fysiek b

9 Steigervoorziening bij landgoed de Tempel. Maakt onderdeel uit van 

Noordrand ontwikkeling (gem. Rotterdam)

< 8 jaar Lokaal Fysiek c

10 In-/uitstapplaatsen uitvaartcentrum Hofwijk / Halteplek. Wordt 

gerealiseerd. (gem. Rotterdam)

< 8 jaar Lokaal Fysiek c

11 Openingstijden verruimen van bruggen en sluizen (spitsluitingen door 

de week en weekend) (gem. Delft)

< 8 jaar Regionaal Operationeel b

12 Gemeente Schiedam: Uniformeren haventarieven en optimaliseren 

van brug- en sluisopeningstijden in Schiedam (doet havendienst i.o.v. 

gemeente schiedam) (gem. Schiedam)

< 8 jaar Regionaal Operationeel b

13 Ontwikkeling Dirkzwager terrein (gem. Schiedam) > 8 jaar Lokaal Fysiek c

14 Recreatieve functies in de stad brengen, veel bruggen beperken om in 

Schiedam te komen (conform studie) en aanpakken sluis (verbinding 

met Nieuwe Waterweg/ Het Scheur) (gem. Schiedam)

> 8 jaar Regionaal Fysiek a

15 Open maken onderdoorgang Vlaardingerdijk (gem. Schiedam) > 8 jaar Regionaal Fysiek a

16 Vitaliseren jachthavens R’dam (gem. Rotterdam) < 8 jaar Lokaal Fysiek c

Nr. Omschrijving initiatief Termijn Schaal Aard a/b/c

17 Steigers begraafplaats Oud-Crooswijk; zit in planvorming – 
financiering niet rond (gem. Rotterdam)

< 8 jaar Lokaal Fysiek c

18 Elektrische sloepen/ fluisterboten; Hilgersberg (gem. Rotterdam) < 8 jaar Lokaal Fysiek c

19 Bewegwijzering Rotte; Loopt (200K beschikbaar), draagt bij aan 

bekendheid/ bewustwording (gem. Rotterdam) 

< 8 jaar Regionaal Fysiek b

20 Recreatieve mogelijkheden Rotte - Outdoor Valley – lopen diverse 
issues (gem. Rotterdam)

< 8 jaar Regionaal Fysiek c

21 Bediening uitbreiden gemeente R’dam (gem. Rotterdam) < 8 jaar Regionaal Operationeel b

22 Vrije aanlegplaatsen; bij Rotte en Overschie – worden gesprekken 
gevoerd met beheer (gem. Rotterdam) 

< 8 jaar Regionaal Fysiek c

23 Ook Rijn- en Maashaven (uit grondexpoitatie) > 8 jaar Lokaal Fysiek c

24 Ontwikkelplan Rotte Meren* > 8 jaar Lokaal Fysiek c

25 Rotte bron en molens – Rottemeren (aantrekkelijk maken gebied) 
(Stichting Plezierrivier)

> 8 jaar Lokaal Fysiek c

26 Waterlandschap Eendragtspolder (trekker voor bezoekers) (Stichting 

Plezierrivier)

> 8 jaar Lokaal Fysiek c

27 Verbinden de Rotte met Zevenhuizerplas met boatconveyer (Stichting 

Plezierrivier)

> 8 jaar Lokaal Fysiek a

28 De poort van R’dam (aantrekkelijk maken gebied) (gem. Rotterdam) > 8 jaar Lokaal Fysiek c

29 Passantenhaven bij Van Nelle – koppelen aan stedelijke verdichting 
(gem. Rotterdam)

> 8 jaar Lokaal Fysiek c

30 Gebiedsontwikkeling van Nieuw Mathenesse en Merwe4havens. 

Rondje Delft – Rotterdam – Schiedam. M.b.v. gebiedsontwikkeling en 
uitvoeringsprogramma buitenruimte

> 8 jaar Regionaal Fysiek c

31 Verbinding Schie en Rotte = Noorderkanaal > 8 jaar Regionaal Fysiek a

32 Verbinding rotterdamse Schie en Delflandse Schie. Hiermee ontstaat 

rondje binnenstedelijk, meerdere obstakels (gem. Rotterdam)

> 8 jaar Regionaal Fysiek a

33 De Maaslandse Poort > 8 jaar Regionaal Fysiek c
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3. Hof van Delfland (6/10)
3.4 Koppelkansen voor voorgaande initiatieven 

Deze paragraaf gaat in op de kansrijke koppelkansen, die aan de orde zijn gekomen 

in de interviews. Onder koppelkans verstaan we het koppelen/integreren van 

maatregelen zodat zij meerwaarde hebben voor meerdere doelen. De genoemde 

initiatieven kunnen in meer of mindere mate bijdragen aan genoemde beleid. Per 

gebied is het essentieel om de meerwaarde goed in het gebiedsverhaal/ gezamenlijk 

perspectief op te nemen. Het valt buiten onze scope om het verhaal per gebied op 

te stellen. Dat vraagt om een gedegen analyse van het gebied vanuit historisch 

perspectief naar een gezamenlijk toekomstig perspectief. 

Allereerst gaan we in op de koppelkansen voor Hof van Delfland als totaal en 

vervolgens per gebied waar de meest kansrijke initiatieven zijn genoemd, te weten: 

1. Delflandse Duinen; 2. BPL Midden-Delfland; 3. Rotterdam en Rotte en Rottemeren, 

en 4. Rivier als een getijdepark (Nieuwe Maas).

Koppelkansen Hof van Delfland algemeen

A. Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving (incl. Uitvoeringsprogramma) (feb 2019)

Hof van Delfland is als gebied voor de metropoolregio Rotterdam-Den Haag van 

essentieel belang voor de kwaliteit van leven van de inwoners. In zowel de meest 

verstedelijkte als de meest waterrijke provincie van Nederland, vertegenwoordigen 

de rivieroevers, natuurzones, recreatiegebieden en waterpartijen in het gebied 

unieke recreatieve waarden voor de zuidelijke Randstad. De provincie heeft in het 

uitvoeringsprogramma vier opgaven in relatie tot vaarbeheer gedefinieerd:

1. Dijkenperspectief en klimaatbestendige watersystemen. Een integraal 

perspectief op dijken en watersystemen om cultuurhistorie, biodiversiteit, 

klimaatadaptatie en recreatief gebruik te combineren met de waterveiligheid. 

2. Kansrijke verbindingen in eerste instantie focussen op verstedelijkingslocaties. 

Specifiek genoemd: Schie-Vlietzone (met focus op de zone tussen Rotterdam –
Delft. Mogelijke pilotlocatie: Schieoevers)

3. Routebureau om kwaliteit en omvang routenetwerk te borgen

4. Water DNA van Zuid-Holland versterken Impulsprogramma voor waterrecreatie 

en natuur voor Hof van Delfland.

Op dit moment is (nog) onduidelijk hoe het huidige College van de provincie Zuid-

Holland deze visie gaat vertalen in beleid en uitvoeringsprogramma’s. 

B. Verstedelijkingsagenda provincie Zuid-Holland (2019)

Tot 2040 moeten in de Zuidelijke Randstad circa 250.000 extra woningen komen. 

Meer mensen op hetzelfde oppervlak betekent een toename van de behoefte aan 

toegang tot groen, parken en landschap. Het gaat om investeren in de landschappen 

om de steden, maar ook in het landschap in en tussen de steden. Waterverbindingen 

naar het groene buitengebied liggen er al, deze moeten (meer) worden benut. 

C. Ontwikkelen Metropolitaan landschapspark (nov 2017) + Advies Landschapspark 

Zuidvleugel (juli 2018)

Deze verkenning benoemt de urgentie van de landschappelijke opgave in en tussen 

de steden, inclusief de stedelijke groenblauwe structuur van Zuid-Holland. Het gaat 

om aaneenschakelingen van groene ruimten en dragende (water)structuren die zelfs 

tot diep in (historische) binnensteden verbindingen vormen tussen de stedelijke 

omgeving en de landschappelijke omgeving. 
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3. Hof van Delfland (7/10)
Uit onderzoek naar de aantrekkelijkheid van het landschap (o.a. Alterra (2009-2016), 

PBL (2015)) blijkt een opvallend lage waardering in de Zuid-Hollandse regio in 

vergelijk met veel andere regio’s in Nederland. Wel zijn er een aantal plekken met 
een sterkere landschappelijke aantrekkelijkheid. De gebieden met een relatief lagere 

waardering bevinden zich vooral tussen de steden, rondom infrastructuur en 

bedrijventerreinen, met grotere aaneengesloten zones bij kassen- en 

havengebieden. Het kustgebied scoort goed. 

Het stedelijk landschap loopt sterk achter ten aanzien van beleving, toegankelijkheid 

en verbondenheid met stedelijk groen. Tegelijk biedt het kansen om:

• Het landschap te verbeteren ten behoeve van een beter vestigingsklimaat en een 

aantrekkelijke leefomgeving;

• Rol van blauw groen/ landschap in correlatie met hedendaagse systemische 

uitdagingen (o.a. klimaatadaptatie, energietransitie en gezonde mobiliteit)

• De voor Zuid-Holland karakteristieke waterstructuren bieden als structurerende 

en dragende landschappelijke elementen een handvat voor sturing van de 

ruimtelijke uitdagingen.

In het advies Landschapspark Zuidvleugel (juli 2018) beveelt de provinciaal adviseur 

ruimtelijke kwaliteit aan om een groenblauwe hoofdstructuur te verankeren in 

ruimtelijk beleid en de uitwerking ter hand te nemen. Deze hoofdstructuur bouwt 

voort op de cultuurhistorie en identiteit van Zuid-Holland. De karakteristieke 

waterlopen verbinden stad en land en zijn de dragers van het Landschapspark. Langs 

de Schie, Vliet, Zweth, Rotte, Oude Rijn en de Maas/Merwede komen meerdere 

opgaven, zoals verstedelijking, recreatie en klimaatadaptatie bij elkaar. 

D. Klimaatadaptatie, bodemdaling, energietransitie, Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

en biodiversiteit/ Kader Richtlijn Water

Deze actuele opgaven hebben allen ruimtelijke impact. M.b.v. ruimtelijke oplossingen 

zijn kansrijke koppelingen te maken met bijvoorbeeld recreatie, stedelijke

vergroening en economische vernieuwing van de landbouw. Het gaat te ver om deze 

uitgebreid te beschrijven. 

• Waterberging in het kader van klimaatadaptatie (o.a. Deltaplan Ruimtelijke 

adaptatie.

• Versterking kust en dijken langs grote rivieren

• De landbouwsector, op veel plaatsen drager van het landschap, heeft te kampen 

met bodemdaling en wil verduurzamen (o.a. uitstoot broeikasgassen 

verminderen).

• Ontwikkelen NNN, aanpakken afnemende biodiversiteit/ nemen KRW 

maatregelen; bijv. initiatieven koppelen aan aanleg natuurvriendelijke oevers of 

aanpassing inlaten/ plaatsen vistrappen (bijv. vistrap Leuvehaven (Rotte) door 

HHSK).

• Energietransitie (duurzame opwek, o.a. benutten aquathermie) en verminderen 

CO2 uitstoot (in 2030 CO2 uitstoot met 49% terugdringen). 

E. Stimuleren toerisme, recreatie (dagje en meerdaags) en gezondheid

Sinds juli 2019 is vrijetijdseconomie opgenomen in de strategische agenda van de 

MRDH. De vrijetijdseconomie in de MRDH regio en in Zuid-Holland is niet zo sterk 

als in vergelijkbare gebieden qua werkgelegenheid en omzet (zie OESO rapport en 

Regio-rapport). Het programma Vrijetijdseconomie 2020 is daarmee een koppelkans. 

Van belang is verder om aan te haken bij leefbaarheidsaspecten zoals lucht- en 

geluidkwaliteit, voldoende groen in de buurt en de mogelijkheid om veilig met fiets 

van en naar werk of school te kunnen gaan.

De Raad voor de leefomgeving (Waardevol toerisme, sept 2019) beveelt gemeenten 

en provincies aan er zorg voor te dragen dat er over twee jaar voor elke regio een 

toeristische ontwikkelstrategie gereed is, waarbij er balans is tussen recreatieve 

kansen en de negatieve gevolgen voor leefomgeving en samenleving. 

14



3. Hof van Delfland (8/10)
Hierna volgt een opsomming van de genoemde koppelkansen per gebied. 

Delflandse Duinen

• Erasmusvaart als gebied: Ontwikkelen groenblauwe schakel tussen Den Haag en 

Westland/ Wen en Laak. Directe aanleiding is inpassing van de Westlandsebaan

(N211/Wippolderlaan) en aangrenzende gebiedsontwikkelingen (Wateringen).

• Landschapspark Zuidvleugel – Zweth als transitieruggengraat van het Westland.

BPL Midden-Delfland 

• Ontwerp Landschapontwikkelsperspectief (LOP) Midden-Delfland 2025. Vertaling 

van de gebiedsvisie Midden-Delfland 2025.

• Verbinden water- en vaarrecreatie aan verstedelijkingsopgave (bijv. locaties 

Schiedam Noord, Delft Zuid).

• In Midden-Delfland lopen drie trekvaarten die de stad Delft verbinden met de 

historische havens van Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Delfshaven. Dit zijn 

de Delftse Schie, de Vlaardingervaart en de Noordvliet. De Delftse Schie maakt 

tot nu toe deel uit van de erfgoedlijn. Deze trekvaarten verbinden stedelijk en 

landelijk gebied. In 2015 werd De Vlaardingervaart en de Noordvliet toegevoegd 

aan de Erfgoedlijn Trekvaarten van de provincie Zuid-Holland.

• Midden-Delfland is Bijzonder Provinciaal Landschap. Deze status geeft het 

belang aan van het open en groen houden van dit waardevolle agrarisch 

veenweidelandschap, bestaande uit Midden-Delfland inclusief de omgeving van 

‘t Woud en de weidegebieden ten oosten van de A13. Zo heeft de gemeente 
Midden Delfland 1,4 mio voor het behouden vitaal economisch platteland;

• Gebiedsontwikkeling aan zijde Maassluis door aanleg van Maasdeltatunnel. 

• Ontwikkeling van groenblauwe structuren rondom de Poldervaart (gem. 

Schiedam).

• Landschapspark Zuidvleugel - Schie als groenblauwe drager van de 

metropolitane kennisas (verstedelijking 120.000 woningen, economisch 

vestigingsklimaat, gezondheid, klimaatadaptatie, energietransitie).

Rotterdam, Rotte en Rottemeren, 

• Opgave om de binnenstedelijke Rotte te verbinden met buitenstedelijke Rotte 

(nb. van een vaarwegverbinding Rotte naar de Nieuwe Maas is geen sprake 

gezien de infrastructurele obstakels). Wel te doen;

• Vergroening Oevers Rotte (Lombardkade en Steigersgracht) incl. wandel- en 

fietsroutes (MRDH)

• Ontwikkelen Noordplein als hoogwaardige ontmoetingsplek en stimuleren 

vervoer over water (gem. Rotterdam)

• Kop Binnenrotte en tracé gedempte Rotte transfomeren tot aantrekkelijk 

verblijfsgebied. Mogelijk door verdwenen Rotte meer beleefbaar maken (al 

dan niet virtueel; oude waterstructuur Rotte herkenbaar maken.

• Landschapspark Zuidvleugel - Rotte als recreatieve topzone ontwikkelen.

Rivier als een getijdepark

• Opgenomen in Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving (incl. 

Uitvoeringsprogramma) Getijdepark XL: tussen Nieuwe-Waterweg –
Drechtsteden.

• Rivier als getijdepark (focus op landschappelijke waarde, verbinding stad–water–
haven; meer beleven van de haven). Locaties: Wilhelminahaven, Eiland 

Brienenoord, Huis ten Donk, Groenepoort Zuid & Noord.
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3. Hof van Delfland (9/10)
3.4 De gebiedsopgave en de kansen voor het gezamenlijke perspectief 

Van enige afstand bezien, dragen de genoemde initiatieven vooral bij aan meer 

(beleving van een) blauw groene leefomgeving en daarmee aan een beter woon- en 

vestigingsklimaat. De verstedelijkingsopgave en het verbeteren van de leefbaarheid 

in dit gebied is het urgente thema. Tegelijk is het open en groen houden van bijv. 

Midden-Delfland van groot belang. 

De gemeenten stellen dat gemeenschappelijke vraagstukken een verbindende, 

samenhangende werking kunnen hebben met maatregelen die bijdragen aan de 

vaarrecreatie. Hierbij wordt met name de verstedelijkingsopgave genoemd. Er 

moeten vele tienduizenden huizen bijgebouwd worden en inwoners van de regio 

moeten kunnen recreëren, zo is de gedeelde opvatting. Stadsparken in de grote 

steden zullen onder druk komen staan of verdwijnen. De waterverbindingen naar het 

groende buitengebied liggen er vaak al, maar zijn beperkt tot niet toegankelijk. Op 

deze manier is er een gezamenlijke urgentie, commitment en zijn er samenhangende 

vraagstukken. 

Daarnaast is Midden Delfland sinds 2017 Bijzonder Provinciaal Landschap waardoor 

het open en groene natuurgebied behouden (= beschermd voor uitdijende 

woningbouw) moet blijven. Door bewoners al recreërend kennis te laten maken met 

het gebied ontstaat er meer binding met het gebied waardoor de bereidwilligheid 

om te betalen aan het behoud ervan, groter wordt. Op deze manier kunnen de 

doelstellingen van natuurbehoud en recreatie met elkaar worden verbonden.

Gemeenten zien vaarrecreatie ook als een mogelijke aanjager voor een vitalere en 

meer dynamische economie. Gemeenten willen bezoekers langer in de regio houden 

en ook meer spreiden over de regio. Een groter netwerk van vaarwegen kan hier een 

rol in spelen. De vaarwegen worden genoemd als de enige echte verbinding die 

sommige gemeenten onderling in de regio hebben. Veel steden kiezen nu nog het 

stimuleren van toerisme in de binnenstad en hebben nog beperkt oog voor de 

relatie stad – land. 

De gemeente Rotterdam heeft geen apart beleid voor water- of vaarrecreatie, Wel 

beschouwt zij de Nieuwe Maas als stedelijke ruimte en heeft ze de focus op water als 

landschappelijke waarde. Ook is ze bezig met het toegankelijker maken van het 

water (bijv. beleving van de haven en de Rotte) en ziet ze het belang van water als 

verbinding tussen stad en ommelanden. Verder heeft zij veel energie op de rivier als 

getijdepark (ontwikkelen van de rivieroevers).

Het inclusief maken van de rivier de Rotte en Nieuwe Maas is een wenkend 

perspectief.

Andere opgaven zoals waterberging (klimaatadaptatie), behouden en/of herstellen 

cultureel erfgoed (bijv. in ere herstellen van trekschuitvaarten) en bodemdaling 

worden als kansen gezien om investeringen die ook voor vaarrecreatie nuttig zijn, 

mogelijk te maken.
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4. Midden Holland (1/6)
Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen:

4.1 Korte afbakening en beschrijving van het gebied;

4.3 Overzicht van de door respondenten genoemde kansrijke initiatieven en 

duiding ervan;

4.3 Koppelkansen voor voorgaande initiatieven;

4.4 De gebiedsopgave en de kansen voor het gezamenlijke perspectief. 

4.1 Beschrijving gebied

De regio Midden Holland ligt ingesloten door de Randstand en kenmerkt zich 

door een open en landelijk gebied met plassen en rivieren en is rijk aan cultureel 

erfgoed. Centraal gelegen zijn de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Gouda. 

Het gebied wordt aaneengesloten door historische verbindingen als de Romeinse 

Limes en de oude Hollandse Waterlinie. De rust, ruimte en natuur van het 

nationaal landschap Groene Hart karakteriseert de regio Midden Holland. Door de 

centrale ligging tussen Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam kan de regio 

als recreatieve achtertuin van de Randstad worden gezien waarin de diverse 

landschappen en het water uitnodigen om te fietsen, wandelen en varen.

4.2. Overzicht genoemde kansrijke initiatieven en duiding ervan

De tabel hiernaast bevat de 6 genoemde initiatieven waarvoor bestuurskracht 

bestaat. Op de pagina hierna zijn deze weergeven op de kaart van het gebied met 

daarop ook weergegeven de bestaande staande mastroutes (geel), 

sloepennetwerk (rood) en kanoroutes (groen).

Recent (Anteagroup, november 2017) is een tracétoets, inclusief raming van de 

benodigde investeringskosten, uitgevoerd naar de realisatie van de westelijke 

vaarroute van het rondje Rijn-IJssel. Ondanks de benodigde investeringen van 

minimaal 6,5 mio euro bestaat er energie bij betrokken partijen om hier werk van 

te maken. Wel zal deze West-tak van het rondje Rijn-IJssel geen significante 

bijdrage leveren aan het ontvlechten van beroeps- en pleziervaart op de Gouwe 

(RH/DHV, 2019). Dit initiatief betreft in feite de visie, het lange termijn perspectief

voor de regio, en is daarmee niet één initiatief. Diezelfde energie bestaat er voor het 

heropenen van De Havensluis in Gouda. Ook dat vraagt evenwel een forse investering 

(circa 10 mio). Gouda als waterstad heeft daarmee weer een open verbinding met de 

Hollandse IJssel. Na de heropening van de sluis kunnen lage sloepjes de stad 

doorvaren. 

Ook bestaat er bestuurskracht voor 3 systeem verbeterende operationele maatregelen 

om openingstijden te verruimen, de Reeuwijkse Plassen doorvaarbaar te maken voor 

fluisterboten en het aanleggen van de ‘kaassteiger’, als onderdeel van de Cheese

Experience, die reeds in uitvoering is. Deze gelegenheid aan de singel biedt kansen 

voor vaarrecreatie met toeristen. 

LEGENDA (zie nadere toelichting paragraaf 2.2)
• Termijn: < 8 jaar: Initiatief is op korte termijn realiseerbaar; > 8 jaar: is meer dan 8 jaar nodig;

• Schaal: initiatief lokale of regionale functie;

• Aard: Initiatief is van fysieke of operationele aard;

• a/b/c: Welke waarde voegt het initiatief toe: a. Systeem veranderende maatregelen; b. Systeem 

verbeterende maatregelen; en c: Maatregelen leiden tot meer gastvrijheid en beleving.

18

Nr. Omschrijving initiatief Termijn Schaal Aard a/b/c

1 Rondje Oude Rijn-Hollandse IJssel (Realisatie West-

tak) (incl. verbinding naar Boskoop)

> 8 jr Regionaal Fysiek a

2 Verruimen openingstijden Driewegsluis en 3 

bruggen tussen Gouda en Reeuwijk (heeft relatie 

met verruimen dagvergunningen Reeuwijkse 

Plassen - natuurgebied)

< 8 jr Regionaal Operationeel b

3 Spoorhefbrug Dubbele Wiericke (verruimen 

openingstijden ProRail) t.b.v. sloepen

< 8 jr Regionaal Operationeel b

Spoorhefbrug Dubbele Wiericke (verruimen 

openingstijden ProRail) t.b.v. sloepen (koppelkans 

bij verdubbelen spoortracé Leiden-Woerden

4 Openen De Havensluis in Gouda (koppelkans 

dijkverzwaring die voor 2027 gereed moet zijn)

< 8 jr Lokaal Fysiek a

5 Steiger aan kade Cheese Experience (Korte Vest) (in 

uitvoering)

< 8 jr Lokaal Fysiek c

6 Verbinding over Reeuwijkse Plassen (fluisterboten) < 8 jr Regionaal Operationeel b
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4. Midden Holland (3/6) 
4.2 Koppelkansen voor voorgaande initiatieven 

Deze paragraaf gaat in op de kansrijke koppelkansen, die aan de orde zijn gekomen 

in de interviews. 

A. Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving (incl. Uitvoeringsprogramma) (feb 2019)

Voor Midden-Holland zijn de volgende ambities en doelstellingen uit de Visie 

kansrijke koppelingen:

•  Gezonde leefomgeving voor mens en natuur:

- Beleefbare groenblauwe gebieden realiseren, genieten van waterrijke natuur;

- Toegankelijk groenblauw voor iedereen;

- Fijnmazige stedelijk groenblauw netwerk; het cultuurhistorische watersysteem 

van Zuid-Holland is drager van het netwerk (rondje Rijn-IJssel).

• Landbouw en duurzame landbouw:

- Unieke waarden (cultuurhistorisch) landschap behouden en versterken 

(kansen voor Cheese Valley).

• Beleven en genieten van de leefomgeving:

- Langer behouden toeristen in gebied;

- Hollands Plassengebied (vaarnetwerken in en om de stad verbinden / 

duurzame waterrecreatie stimuleren) – via de landschapstafels);

- Cheese Valley is opgenomen als A merk om mentaal de stad-land verbinding 

te verkleinen.

Op dit moment is (nog) onduidelijk hoe het huidige College van de provincie Zuid-

Holland deze visie gaat vertalen in beleid en uitvoeringsprogramma’s. 

B. Verstedelijkingsopgave Randstad

Tot 2040 moeten er in de G4 regio’s (Utrecht, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam) 
een half miljoen woningen bijkomen. Het Groene Hart is al sinds de Nota inzake de 

Ruimtelijke Ordening (1960) een belangrijk ruimtelijk ordeningsconcept als centrale 

open ruimte in de Randstad.

De Randstad was en is het gebied waar bijna de helft van de bevolking van 

Nederland woont en waar het zwaartepunt van werkgelegenheid en economische 

ontwikkeling ligt. Het behoud van een open groene ruimte is van cruciaal belang als 

tegenhanger van de compacte verstedelijking. Dit biedt meerdere koppelkansen 

voor vaarrecreatie beleid. Enerzijds zal de behoefte aan een gezonde leefomgeving 

en recreatiemogelijkheden zich parallel aan de uitdijende steden ontwikkelen en 

anderzijds zal de toenemende verstening die deze woningbouw en infrastructuur 

met zich meebrengen de behoefte aan waterberging doen groeien. Dit biedt kansen 

voor het ontsluiten van watergangen en het uitbreiden van vaarnetwerken.

C. Bodemdaling, klimaatadaptatie en zoetwatervoorziening

Deze actuele opgaven hebben allen een ruimtelijke impact. Met behulp van 

ruimtelijke oplossingen zijn kansrijke koppelingen te maken met bijvoorbeeld 

recreatie, stedelijke vergroening en economische vernieuwing van de landbouw. Het 

gaat te ver om deze uitgebreid te beschrijven, vandaar een korte opsomming: 
• Waterberging in het kader van klimaatadaptatie (o.a. Deltaplan Ruimtelijke 

adaptatie). Waterveiligheid is een mooie koppelkans voor de Havensluis in 

Gouda.

• De landbouwsector, op veel plaatsen drager van het landschap, heeft te kampen 

met bodemdaling en wil verduurzamen (o.a. uitstoot broeikasgassen 

verminderen).
• Ontwikkelen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN; bijv. gebied Gouwe 

Wiericke), aanpakken afnemende biodiversiteit/ nemen KRW maatregelen; bijv. 

initiatieven koppelen aan aanleg natuurvriendelijke oevers of aanpassing inlaten/ 

plaatsen vistrappen).
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• Energietransitie (duurzame opwek, o.a. benutten aquathermie) en verminderen 

CO2 uitstoot (in 2030 CO2 uitstoot met 49% terugdringen).

D. Beter Bereikbaar Gouwe (2018)

Het programma Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) is ingericht om te komen tot een 

betere bereikbaarheid en leefbaarheid op en rondom de Gouwe. In dit programma 

werken de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, het 

hoogheemraadschap van Rijnland, de regio Midden-Holland, onder aanvoering van 

de provincie Zuid-Holland samen. Bereikbaarheid gaat in dit programma niet alleen 

over wegverkeer, maar ook over scheepvaart, recreatievaart, fietsers en openbaar 

vervoer. In 2018 is door de verbonden partijen een gebiedsvisie ontwikkeld en zijn 

enkele scenario’s opgesteld. De scenario’s zijn mogelijke oplossingen voor een 
knelpunt. Hieruit volgen enkele concrete maatregelen waaruit in het najaar van 2020 

de volksvertegenwoordigers, zoals gemeenteraden, een aantal kiezen. Uiteindelijk 

wordt een samenhangend pakket van maatregelen voorgelegd aan de 

volksvertegenwoordigers van de betrokken overheden. Dan volgt nog een verdere 

uitwerking met schetsontwerpen en een uitvoeringsprogramma. Hierover wordt 

besloten in 2021. 

E. Investeringsprogramma Groene Hart, (op weg) naar een iconenaanpak (BLOC, 

2015) 

Met het investeringsprogramma ‘Groene Hart, naar een iconenaanpak’ willen 17 
gemeenten samen met een aantal ondernemers het ‘merk’ Groene Hart in 
Nederland beter op de kaart zetten. Het investeringsprogramma is gemaakt in 

opdracht van de Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen. Het 

investeringsprogramma is gestoeld op de volgende ambities en prioriteiten:

• Focus op centrale iconen van het Groene Hart 

• Kernkwaliteiten van het gebied als basis (water en landschap) 

• Slimme stad-land verbindingen met sterke verhaallijnen 

• Inspirerende mix van heden en verleden 

• Goede infrastructurele verbindingen en netwerk 

• Mogelijk maken meerdaags verblijf 

• Projecten gedreven door ondernemers

F. Naar een gezamenlijke strategische agenda voor het Groene Hart (Birch, sept 

2019)/ Programma Vitaal Platteland

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden (AGW) als onderdeel van de 

het Groene Hart, werken momenteel aan een vernieuwde strategische agenda. Hierin 

worden vele beleidsagenda’s als koppelkans genoemd. Een van de thema’s is de 
versterking van unieke landschappelijke kwaliteiten. Dit betekent erfgoedlijnen 

zichtbaar maken en recreatieve routestructuren uitbreiden (wandelen, fietsen, varen) 

in samenhang met recreatieve poorten/knooppunten (begin- en eindpunten). Ook 

moeten de kansen voor waterrecreatie beter benut worden. Doelstelling is meer 

recreatieve bezoekers en meer toeristen.

Verder is voor het Groen Hart een apart programma Vitaal Platteland in wording 

voor het behoud en actief ontwikkelen van landschappelijke kwaliteit, economische 

vitaliteit en het beleefbaar maken van landschap en aardkundige waarden. Hierin 

trekken gemeenten en de provincie samen op. De provincie Zuid-Holland en de 

gemeenten werken hier aan met hun ruimtelijk beleid en gebiedsontwikkelingen.

G. Recreatie en toerisme

In 2017 hebben 1,2 miljoen bezoekers overnacht in het Groene Hart (Gemeente 

Bodegraven Reeuwijk, Recreatie en toerisme, visie 2020-2024). Iets meer dan een 

derde kwam uit het buitenland. 
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Inmiddels heeft Landal aan de Reeuwijkse Plassen, midden in het Groene Hart, 283 

waterwoningen. Het park heeft nu 250.000 overnachtingen per jaar maar wil groeien 

naar 400.000 overnachtingen. 

Gouda wordt vanwege haar ligging door cruiseschepen aangedaan als aanlegplaats 

onderweg of voor een overnachting. Ontsluiten van vaarroutes biedt mogelijkheden 

voor om dit economisch potentieel uit te breiden. 

Gelegen aan de oever van de Hollandsche IJssel biedt GOUDasfalt een meerwaarde 

voor vaarrecreatie in de regio. GOUDasfalt is een evenemententerrein met als doel 

zich te ontwikkelen tot levendige stadsoever. Onderdeel van de ontwikkelplannen 

zijn onder meer het opknappen van de oever en het versterken van de 

toegankelijkheid vanaf het water. 

4.4 De gebiedsopgave en de kansen voor het gezamenlijke perspectief

Op basis van de gesprekken draagt het verbeteren van de vaarrecreatie vooral bij 

aan het stimuleren van de vrijetijdseconomie in Midden Holland. Omringd door 

grote steden kan de ruimte hier nog ervaren worden. Midden Holland als recreatieve 

achtertuin binnen de Randstad (Groene Hart als open gebied). Vaarrecreatie als 

bijdrage aan de lokale werkgelegenheid en economie. 

Het verder ontwikkelen van toeristische iconen kan hieraan bijdragen (o.a. 

Erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie, Veenweide natuur/ cultuurhistorisch 

landschap, Groene Cirkels en Cheese Valley). Balans tussen recreatieve 

ontwikkelingen en (zondags)rust en natuurbehoud is aandachtspunt. 

Verder kan de water- en vaarrecreatie bijdragen een aantrekkelijker woon-, werk-, en 

verblijfsklimaat. De regio kan een rol spelen voor de woningbouwopgave voor de 

Randstad als geheel. Voorgaande ontwikkeling dient in balans plaats te vinden met 

het ontwikkelen van natuur, leefklimaat en bereikbaarheid. 

De regio heeft te maken met bodemdaling. De bodemdaling in de regio leidt tot 

hoge kosten en lastige dilemma’s. Tegelijk kan het kansen bieden voor een meer 
klimaat robuuste leefomgeving. Versteviging van het agrarische open 

polderlandschap vraagt om het ontwikkelen tot een duurzame agrarische 

bedrijfsvoering.

Voorgaande opgave maakt onderdeel uit van de Strategische agenda voor het 

Groene Hart die nu actueel is.
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5. Hollandse Plassen (1/5)

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen:

5.1 Korte afbakening en beschrijving van het gebied;

5.2 Overzicht van de door respondenten genoemde kansrijke initiatieven en 

duiding ervan;

5.3 Koppelkansen voor voorgaande initiatieven;

5.4 De gebiedsopgave en de kansen voor het gezamenlijke perspectief. 

5.1 Beschrijving gebied

Het Hollandse Plassengebied, dat deel uitmaakt van het Groene Hart, bestaat uit 

een netwerk van plassen en vaarten. Dit aaneengesloten vaargebied is een groot 

en open cultuurlandschap met landgoederen, cultuurhistorisch waardevolle 

veenontginningen en laaggelegen droogmakerijen en molens. Veel plassen 

hebben hun eigen karakter en identiteit. Als voorbeeld het Braassemermeer voor 

actieve waterrecreatie (speedboat, waterski, catamaran zeilen), de Kager Plassen 

voor zeilrecreatie en overnachten, de Zegerplas voor watersportrecreatie (surfen, 

waterski baan, duiken, suppen en zwemmen) en de Nieuwkoopse Plassen voor 

natuurbeleving, rust en ruimte. Het plassen gebied biedt daarmee een 

complementair aanbod. De verkenning Hollandse Plassen richt zich op de plassen 

en gemeenten die in de provincie Zuid-Holland liggen (Kaag & Braassem; 

Kagerplassen & Braassemer-meer/ Alphen aan den Rijn; Zegerplas; Leidschen-

dam-Voorburg; Vlietland/ Nieuwkoop; Nieuwkoopse Plassen/ Teylingen; 

Kagerplassen).

5.2. Overzicht genoemde kansrijke initiatieven en duiding ervan

De tabel hiernaast bevat de 14 genoemde initiatieven waarvoor bestuurskracht 

bestaat. Op de pagina hierna zijn deze weergeven op de kaart van het gebied met 

daarop ook weergegeven de bestaande staande mastroutes (geel), sloepen-

netwerk (rood) en kanoroutes (groen). 4 van de initiatieven zijn systeem 

veranderende maatregelen. De Drechtdoorsteek en Rijn-Rotte-Vliet leveren 

meerwaarde voor het netwerk op en daarmee neemt het aantal te bevaren 

rondjes aanzienlijk toe. Tegelijk ontbreekt het aan een goede visie op wat dit 

precies betekent per type vaartuig. 

Ondanks de enorme investeringen van miljoenen voor deze maatregelen, geven 

meerdere geïnterviewden aan de ze graag deze ‘op de agenda’ willen houden. Het 
geld hebben zij niet beschikbaar. Verder zijn er 5 initiatieven die de bereikbaarheid 

verbeteren van het netwerk. Zij hebben vooral lokale betekenis. Het gaat bijvoorbeeld 

om het verhogen van bruggen, over het verwijderen van duikers of het optimaliseren 

van bedieningstijden. Voor het laatst is in de verkenning onvoldoende helderheid 

verkregen voor welke sluis of brug precies welke behoefte is. Als voorbeeld is wel 

genoemd het sluiten van de centrale bedieningspost in Alphen om 18.00 uur in het 

weekend. Wel is er energie om hiermee aan de slag te gaan. 

LEGENDA (zie nadere toelichting paragraaf 2.2)

• Termijn: < 8 jaar: Initiatief is op korte termijn realiseerbaar; > 8 jaar: is meer dan 8 jaar nodig;

• Schaal: initiatief lokale of regionale functie;

• Aard: Initiatief is van fysieke of operationele aard;

• a/b/c: Welke waarde voegt het initiatief toe: a. Systeem veranderende maatregelen; b. Systeem 

verbeterende maatregelen; en c: Maatregelen leiden tot meer gastvrijheid en beleving.
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Nr. Omschrijving initiatief Termijn Schaal Aard a/b/c

1 Verbinding Zoetermeerse Plas met doorgaande vaarnetwerk 

(Overtoom)

> 8 jr Regionaal Fysiek a

2 Rijn-Rotte-Vliet > 8 jr Regionaal Fysiek a

3 Drechtdoorsteek > 8 jr Regionaal Fysiek a

4 Verbeteren bereikbaarheid Langeraarse Plassen (sluis of overtoom) > 8 jr Lokaal Fysiek a

5 Kromme Aar bevaarbaar maken (centrum Alphen naar Zegerplas en 

Aarkanaal)

, 8 jr Lokaal Fysiek b

6 Sluizen HH Rijnland in eigendom en beheer Gemeente Alphen < 8 jr Regionaal Operioneel b

7 Opwaarderen Oostvaart-Zaans Rietveld-Laag Boskoop-Otwegwetering 

(traject geschikt maken voor sloepen)

< 8 jr Lokaal Fysiek b

8 Vaarverbinding en ligplaatsen Hotel Sassenheim > 8 jr Lokaal Fysiek b

9 Verbeteren bevaarbaarheid trekvaart Haarlem - Leiden < 8 jr Lokaal Fysiek b

10 Verbeteren openingstijden (niet nader geduid) < 8 jr Regionaal Operioneel b

11 De Braassemboulevard < 8 jr Lokaal Fysiek c

12 Limessteiger bij Zwammerdam < 8 jr Lokaal Fysiek c

13 E-sloepennetwerk opzetten van Haarlem, Leiden, Alphen, Bodegraven-

Reeuwijk en Gouda

< 8 jr Regionaal Operioneel c

14 Ontwikkelen recreatiegebied Vlietlanden < 8 jr Lokaal Fysiek c
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5. Hollandse Plassen (3/5) 

Tot slot zijn er 4 initiatieven die gaan over het verbeteren van de beleving aan het 

water of het realiseren van duurzaam varen (e-sloepennetwerk). Deze initiatieven 

kenmerken zich als projecten binnen de eigen gemeente of binnen de eigen 

onderneming. 

Verder is in de gesprekken veelvuldig gebleken dat er veel energie zit op het 

vergroten van de bekendheid van het gebied. Ook is geuit dat het gebied aan kracht 

kan winnen wanneer het gastheerschap verbetert in de regio. Dit gaat vooral om het 

stimuleren van meerdaags varen waarvoor nu overnachtingsmogelijkheden nabij het 

water ontbreken.

Ten slotte is het van belang om te benoemen dat het Hollandse Plassengebied deel 

uit maakt van het Groene Hart en dat de marketing van de plassen integraal 

onderdeel zijn van de Groene Hart marketing. De Groene Hart gemeenten investeren 

gezamenlijk in de vrijetijdseconomie in het Groene Hart. 

5.2 Koppelkansen voor voorgaande initiatieven 

Deze paragraaf gaat in op de kansrijke koppelkansen, die aan de orde zijn gekomen 

in de interviews. 

A. Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving (incl. Uitvoeringsprogramma) (feb 2019)

Voor Hollandse Plassen zijn de volgende ambities en doelstellingen uit de Visie 

kansrijke koppelingen:

•  Gezonde leefomgeving voor mens en natuur:

• Beleefbare groenblauwe gebieden realiseren, genieten van waterrijke natuur;

• Toegankelijk groenblauw voor iedereen;

• Fijnmazige stedelijk groenblauw netwerk; het cultuurhistorische watersysteem 

van Zuid-Holland is drager van het netwerk (rondje Rijn-IJssel).

• Landbouw en duurzame landbouw:

• Unieke waarden (cultuurhistorisch) landschap behouden en versterken.

Beleven en genieten van de leefomgeving:

• De provincie ontwikkelt en verbindt hiervoor onder meer regio’s van 
wereldklasse voor waterrecreatie (Nationaal Park Biesbosch Haringvliet en 

Hollands Plassengebied) en verbindt de vaarnetwerken in en om de stad. Zij 

bevordert het stimuleren van duurzame waterrecreatie en meerdaags verblijf 

op het water.

Op dit moment is (nog) onduidelijk hoe het huidige College van de provincie Zuid-

Holland deze visie gaat vertalen in beleid en uitvoeringsprogramma’s. 

B. Bodemdaling, klimaatadaptatie en natuurontwikkeling 

Deze actuele opgaven hebben allen een ruimtelijke impact. Met behulp van 

ruimtelijke oplossingen zijn kansrijke koppelingen te maken met bijvoorbeeld 

recreatie, stedelijke vergroening en economische vernieuwing van de landbouw. Het 

gaat te ver om deze uitgebreid te beschrijven, vandaar een korte opsomming: 

• Waterberging in het kader van klimaatadaptatie (o.a. DP Ruimtelijke adaptatie).

• De landbouwsector, op veel plaatsen drager van het landschap, heeft te kampen 

met bodemdaling en wil verduurzamen.

• Ontwikkelen van het Natuurnetwerk Nederlandaanpakken afnemende 

biodiversiteit/ nemen KRW maatregelen; bijv. initiatieven koppelen aan aanleg 

natuurvriendelijke oevers of aanpassing inlaten/ plaatsen vistrappen).

C. Regionale woningbouwopgave 

Tot 2030 ligt er in de regio Holland Rijnland een regionale nieuwbouwopgave van 

tussen 23.500 en 30.000 woningen, waarvan circa 10.000 in de gemeente Leiden 

gebouwd moeten worden. Naast de woningproductie voor de regionale behoefte, 

wil de regio ook ruimte bieden om de verstedelijkingsdruk vanuit de Amsterdamse 

en eventueel ook de Haagse agglomeratie op te vangen, zoals aangegeven in de 

provinciale Verstedelijkingsagenda. Nieuwbouw en agrarisch gebruik versterken het 

risico van bodemdaling. Woningbouw in het Groene Hart blijft mogelijk, maar moet 

afgewogen worden tegen de risico’s van bodemdaling, zoals overstromingsrisico’s en 
(hoge) kosten van waterbeheersing. Wel kan dit kansen opleveren door slimme 

combinaties van waterberging en wonen. 
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D. Ontwikkeling cultureel erfgoed - Limes

De verwachting is dat in juli 2021, tijdens de jaarlijkse vergadering van het World 

Heritage Comité van UNESCO, een besluit wordt genomen over de nominatie van de 

Romeinse Limes voor de status van Werelderfgoed. De Limes loopt via Katwijk langs 

Leiden en Alphen a/d Rijn dwars door het Hollandse Plassengebied. De status van 

UNESCO erfgoed zal meer recreatie aan wal genereren waardoor recreatie op water 

zichtbaarder wordt. De Oude Hollandse waterlinie, die voor een groot gedeelte in 

het Groene Hart ligt, en de trekvaarten vormen ook koppelkansen.

E. Arrangementen overnachten en meer beleven op de wal

Maak gebruik van de kracht van ondernemers. Een mooi voorbeeld is het 

dobberhuisje: een drijvende overnachtingsplaats. Het merk Hollandse Plassen wordt 

enthousiast en voortvarend door de ondernemers en overheden in het gebied 

neergezet. Niet alleen ondernemers aan het water kunnen bijdragen aan een groei 

van vaarrecreatie. Ontwikkeling van alle soorten recreatie en toerisme in de regio 

biedt uiteindelijk ook meer kansen voor waterrecreanten. 

F. Samenwerking met de Provincie Noord-Holland 

De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland delen een aantal gezamenlijke 

opgaven op het gebied van waterrecreatie (Water, bron van recreatie Visie op 

waterrecreatie in Noord-Holland 2030, Provincie Noord Holland 2016):

• Samen met Noord-Hollandse gemeenten verkennen van de Drechtdoorsteek als 

vaarverbinding tussen de Drecht en Westeinderplassen en daarmee een kans om 

de waterrecreatie in het plassengebied een stimulans te geven. Op dit moment is 

er een Visie op de Westeinder in ontwikkeling, wat mogelijk een impuls is voor 

marktpartijen om bij de dragen aan de ontwikkeling van de Drechtdoorsteek.

• Kansen in de ontwikkeling van cultuurhistorische vaarwegen. Een voorbeeld is de 

Haarlemmertrekvaart. Het uitwerken van een masterplan voor de totale 

verbinding: Amsterdam–Haarlem–Leiden is als project benoemd binnen het 

Meerjarig Uitvoeringsprogramma Groen van de Landschapstafel Duin en 

Bollenstreek. De provincies kunnen hier een faciliterende rol spelen. 

• Leren van elkaar op het gebied van vaarweg- en nautisch beheer, de rolverdeling 

tussen de verschillende partijen en de koppeling tussen beheer en natuur. De 

provincies zoeken samen met gemeenten en waterschappen naar 

meekoppelkansen voor de aanleg van voorzieningen voor waterrecreatie bij de 

uitvoering van beheer-en onderhoudswerkzaamheden aan de vaarwegen.

5.4 De gebiedsopgave en de kansen voor het gezamenlijke perspectief

Het scherp duiden van de opgave voor dit gebied is op basis van de gesprekken en 

de bijeenkomsten lastig. Het betreft een omvangrijk gebied met relatief veel 

wisselende ‘tafels’ waaraan partijen met elkaar spreken. De tafels hebben 
verschillende oriëntaties en perspectieven. Er is onvoldoende helderheid over voor 

wie doen we het en wat hebben de bewoners er aan.

De uitvoeringsagenda Hollandse Plassen 2025 (2018) en de Visie op Water Alphen 

aan den Rijn (2017) zijn twee gedegen producten die veel maatregelen bevatten, 

maar bij betrokkenen beperkt eigenaarschap hebben. Vele betrokkenen geven het 

(economisch) potentieel van het plassengebied aan. Dit zou vragen om meer 

marketing en promotie. Tegelijk geven velen ook aan dat het ontbreekt aan een 

hoogwaardig en aantrekkelijk voorzieningenniveau (gastheerschap). Als laatste 

worden beperkingen geschetst in de bereikbaarheid. Een analyse van wat er precies 

ontbreekt (fysiek qua verbindingen, maar ook fysieke beperkingen (parkeer-

voorzieningen, bereikbaarheid, recreatie mogelijkheden aan en langs het water) en 

operationeel in de zin van beperkingen van openingstijden van bruggen en sluizen). 

Bestuurders geven aan dat het uiteindelijke perspectief de ontwikkeling van een 

landschapspark zou moeten zijn in de nabijheid van de grote steden. Een eerste stap 

is het optimaliseren van het (vaar)recreatienetwerk. Met als doel vooral de regionale 

economie te stimuleren. Het hiervoor benodigde plan/ verhaal ontbreekt, laat staan 

de financiering. Een respondent uitte het typerend: “Nu is en blijven het ideeën en 
meer ideologie gedreven”. 
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6. Governance en samenwerking (1/6)

Dit hoofdstuk gaat in op de governance en samenwerking. Hier onder verstaan we 

de wijze van besturen, vormgeven van plannen en/of uitvoeren ervan. In paragraaf 

6.1 schetsen we per gebied de door de geïnterviewden relevant gevonden structuren 

en samenwerkingsvormen voor vaarrecreatie en genoemde koppelkansen. In 

paragraaf 6.2 vatten we in zijn algemeenheid en per gebied samen hoe 

respondenten dat ervaren in relatie tot het werken aan het verbeteren van de 

vaarrecreatie in dat gebied specifiek en voor de provincie Zuid-Holland als totaal. 

Ook benoemen we per gebied enkele verbeterpunten voor de governance en 

samenwerking voor de gebiedsopgave.

6.1 Huidige governance en samenwerking per gebied 

6.1.1 Hof van Delfland

In de gesprekken zijn meerdere ‘tafels’ in relatie tot vaarrecreatie naar voren 
gekomen die relevant worden geacht (al dan niet in relatie tot de geuite 

koppelkansen): 

• Landschapstafel Hof van Delfland en inliggende gebiedstafels

Sinds 2014 werken dertien gemeenten, vier natuurbeherende organisaties en twee 

Hoogheemraadschappenprovincie en regionale partners (Zuid-Hollands Landschap, 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Dunea) samen aan groen en landschap. 

Hierbinnen bestaan 6 gebiedstafels: Central Park; Delflandse Duinen; 

Rotte/Rottemeren; Rivier als getijdenpark; Buytenhout en Vlietzone. Per tafel is een 

gebiedsprogramma opgesteld en wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. 

• Erfgoedtafel

Sinds december 2012 zijn er zeven erfgoedtafels georganiseerd (provincie samen 

met partijen uit het werkveld). Een erfgoedlijn is een geografische structuur (zoals 

een rivier of oude strandwal) die diverse monumenten met een gezamenlijk 

historisch verhaal bindt. De projectleider van de provincie bereidt de erfgoedtafels 

voor, coördineert de activiteiten en ondersteunt de erfgoedtafel bij het bepalen van 

de ambitie en de uitvoeringsprojecten. Aan de erfgoedtafels werken partijen samen 

aan gebiedsgerichte programma’s, met elk een eigen accent op het beleefbaar

maken van het Zuid-Hollandse landschap en erfgoed.

• Landschapsfonds

Dit fonds (Stichting) is opgericht door de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en 

Pijnacker-Nootdorp. Het gaat daarbij in hoofdzaak om het behouden, verbinden en 

versterken van het landschap in de regio. Het fonds heeft (nog) geen financiële 

middelen.

• De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Sinds november 2014 vormen 23 gemeenten met elkaar de Gemeenschappelijke 

Regeling MRDH. Zij werken samen op het gebied van verkeer, openbaar vervoer, 

economisch vestigingsklimaat en vrijetijdseconomie en toerisme. 
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• Recreatieschap Rottemeren en Midden Delfland (Staatbosbeheer)

Staatsbosbeheer beheert natuur- en recreatiegebieden voor een aantal 

recreatieschappen in Zuid-Holland. Daarnaast ontwikkelen, begeleiden en realiseren 

ze projecten die ervoor zorgen dat deze gebieden nog aantrekkelijker worden om 

naar buiten te gaan. Het recreatieschap Rottemeren is een samenwerkingsverband 

van de gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas. Zij behartigen de 

belangen van de openluchtrecreatie en van natuurbescherming in het 

recreatiegebied Rottemeren. Het recreatieschap Midden-Delfland heeft sinds 1997 

het Omgevingsfonds Midden-Delfland (voorheen het DOP NOAP-fonds) in beheer 

gehad. Het recreatieschap is eind 2018 opgeheven en per 1 januari 2019 

verdergegaan als Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG). Per 1 

januari 2019 zetten de gemeenten Delft, Schiedam, Vlaardingen, Midden-Delfland, 

Maassluis en Westland hun samenwerking betreffende de recreatiegebieden van 

Midden-Delfland verder binnen het Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-

Delfland (CBG). Provincie neemt geen deel meer aan de recreatieschappen en/of 

opvolgers.

6.1.2 Midden Holland

In de gesprekken zijn drie ‘tafels’ in relatie tot vaarrecreatie naar voren gekomen die 
relevant worden geacht (al dan niet in relatie tot de geuite koppelkansen): 

• Regio Midden Holland

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Krimpenerwaard en 

Zuidplas werken als regio Midden Holland in een netwerksamenwerking. 

Uitgangspunt is de versterking van de belangenbehartiging waarin gemeenten 

samen kunnen inspelen op collectieve of individuele kansen. De gemeenten hebben 

gezamenlijk hun koers bepaald in een strategische agenda (2016). Momenteel wordt 

er gewerkt aan een nieuwe agenda. Een van de speerpunten van de strategische 

agenda is het beleefbare landschap. 

• Convenant Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden

De gemeenten willen de positie van het Groene Hart (als onderdeel van de 

Randstad) versterken en de economische ontwikkeling van het gebied verbeteren. 

Daarbij wordt de verbinding tussen het stedelijke en landschappelijke gebied 

gezocht. Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden (AGW) zijn aanjagers van de 

samenwerking. Binnen de samenwerking zijn drie ambities benoemd op de terreinen 

economie, bereikbaarheid en water & recreatie.

• Groene Hart: Bestuurlijke tafel Vrijetijd, Water en Groen (als onderdeel van 

voorgaande convenant)

Aan de bestuurlijke tafel Vrijetijd, Water en Groen nemen 18 gemeenten uit het 

Groene Hart deel, evenals een aantal recreatieondernemers en enkele 

maatschappelijke organisaties. De tafel wil vooral het recreatieve bedrijfsleven 

betrekken. Door bureau BLOC is een eerste versie gemaakt voor een aanpak naar 

een meer beter bereikbaar, meer beleefbaar en aantrekkelijker Groene Hart (Groene 

Hart, Naar een iconenaanpak. Investeringsprogramma, december 2015). Dit 

programma bevat een zestal Groene Hart verhaallijnen waaraan een aantal projecten 

van recreatieondernemers verbonden zijn. Er wordt ingezet op de uitvoering 

daarvan, op het verder uitwerken van de verhaallijnen en op het aanhaken van 

nieuwe projecten. 

6.1.3 Hollandse Plassen

• Bestuurlijk overleg (BO) Hollandse Plassen en het Ondernemers Platform 

Hollandse Plassen (OPHP)

In het BO HP zijn verenigd de gemeente Haarlemmermeer en de Holland Rijnland 

gemeenten. De volgende gemeenten zijn als ‘verbindingsgemeenten’ betrokken: 
Leiden en Alphen aan den Rijn. Een regisserende rol wordt ingenomen door de 

gemeenten Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn en regio Holland Rijnland. De HP-

gemeenten hebben in gemeentelijke visies en programma’s ambities en projecten 
benoemd, om de kansen die het water biedt in hun gemeente en regio te 

verzilveren. 
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Samen met de ondernemers van het OPHP is mede op basis hiervan de 

Uitvoeringsagenda Hollandse Plassen 2025 opgesteld. De Uitvoeringsagenda heeft 

ten doel de bereikbaarheid en bekendheid van de Hollandse Plassen te vergroten. In 

het HUP vindt coördinatie, afstemmen en monitoring van de (co-)financiering en 

uitvoering van de projecten van de Uitvoeringsagenda plaats.

• Holland Rijnland

De organisatie Holland Rijnland stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen 

dertien gemeenten in de gelijknamige regio. De samenwerkende gemeenten zijn 

Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, 

Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Het 

Visiedocument Natuurlijk leefomgeving Hart van Holland vormt de basis voor de 

regionale strategie op het gebied van natuur, landschap en recreatie. 

Op het vlak van waterrecreatie promoot Holland Rijnland het thema als geheel, 

maakt de Hollandse Plassen beter bereikbaar, spreidt recreatiedruk en toerisme 

spreiden en promoot het ondernemerschap. Samen met de provincie stimuleert 

Holland Rijnland ondernemers bij de ontwikkeling van diverse arrangementen zoals: 

de Hollandse Plassen, Ervaar de Romeinse Rijn/Limes en Trekvaarten Vliet-Schie/ 

vaarroute Pelgrim Fathers

• Landschapstafel Duin, Horst & Weide

In 2016 hebben de deelnemers aan de Landschapstafel Duin Horst & Weide 

afgesproken om de komende jaren samen met de provincie Zuid-Holland ruim 7,5 

miljoen euro te investeren in de natuurkwaliteit en recreatieve beleving van dit 

gebied tussen Leiden, Den Haag en Zoetermeer. Deelnemers van de landschapstafel 

zijn: de gemeenten Den Haag, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, 

Wassenaar en Zoetermeer, Staatsbosbeheer, Dunea, ANWB, Recron, Agrarische 

Natuurvereniging Santvoorde, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Van der 

Valk, Vlietland, Stichting Horst & Voorde en Erfgoedhuis Zuid-Holland. De partijen

richten zich op het waarborgen van de landschappelijke, cultuurhistorische en 

ecologische authenticiteit van het gebied, het versterken van de vitaliteit en het 

vergroten van de beleefbaarheid.

• Samenwerking in Leidse Ommelanden 

De gemeenten Leiden, Teylingen, Katwijk, Oegstgeest, Leiderdorp, Kaag en 

Braassem, Zoeterwoude, en de federatie van agrarische natuurverenigingen De 

Groene Klaver werken samen met de provincie Zuid Holland en de regio Holland 

Rijnland op het gebied van groen en recreatie. 

In het Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 (omvang 16,6 mio) 

worden de volgende doelstellingen benoemd: 1. Duurzame stad-land verbindingen;

2. Aantrekkelijke, recreatieve, bio-diverse routes en verblijfsplekken; 3. Samenhang 

tussen natuur- en recreatiegebieden, stadsrand en Singelpark van Leiden.

• Landschapstafel Rijn en Veenstreek

In 2016 heeft de Rijn- en Veenstreek (samenwerkende gemeenten Kaag en 

Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn) het Flexibel Meerjarenprogramma 

(FMP) vastgesteld en voor cofinanciering ingediend bij de provincie. De doelen uit 

het programma zijn: Versterk het groen-blauwe raamwerk en realiseer een duurzame 

groei in de recreatieve sector. In de vier hoofd thema’s Kom, Beleef, Zie en Bewonder 
zijn deze doelen uitgewerkt. De ambitie van het programma is om van 2016 tot en 

met 2021 de omzet in de (water)recreatiesector te verdubbelen. 

• Economic Board Bollenstreek

De Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) is opgericht door de vijf 

gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout. De stichting 

heeft ten doel om de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en 

kennisinstellingen op onder meer de sectoren Greenport en Blueport, te versterken 

en te stimuleren. De businesscase Blueport omvat het organiseren en samenbrengen 

van het cluster van aan watersport en waterrecreatie gebonden bedrijven. De 

Blueport richt zich specifiek op de projecten en samenwerking die het toerisme en 

de werkgelegenheid een grote impuls kunnen geven. De stichting wil de economie 

rond watergebonden bedrijvigheid versterken en de samenwerking van 

watergebonden bedrijven.

• Groene Hart: Bestuurlijke tafel Vrijetijd, Water en Groen 

Zie beschrijving bij Midden-Holland.
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6.2. Percepties geïnterviewden over governance en samenwerking en 

verbeterpunten per gebied 

Deze paragraaf vat samen hoe respondenten de huidige governance en 

samenwerking ervaren en welke verbeterpunten zij zien. Daar waar mogelijk zijn 

deze los weergegeven. Eerst in zijn algemeenheid en daarna specifiek voor de drie 

gebieden Hof van Delfland, Midden-Holland en Hollandse Plassen. Soms bevat de 

perceptie ook impliciet of expliciet een verbeterpunt voor de governance. 

6.2.1 Percepties over de govenance en verbeterpunten in zijn algemeen 

Percepties over de governance

• De versnippering van de governance (en teveel tafels) is een belemmering voor 

het uitvoeren van de (vaar)recreatie ambities. De landschapstafels bieden 

onvoldoende sturing en hebben onvoldoende slagkracht en beslaan een te groot 

gebied, waardoor er nauwelijks onderlinge verbinding is qua ambitie. 

• Tafels zijn op dit moment vooral ‘verdeelmachines’ van geld voor projecten, i.p.v. 
dat ze beleids-/ strategievormend zijn.

• De provincie Zuid-Holland is veelal niet zichtbaar vertegenwoordigd aan de 

landschapstafels (groen noch blauw). De visie rijke groenblauwe omgeving leeft 

niet.

• De rol van de provincie is minimaal en gemeenten treden vaak vanuit hun eigen 

ambities en belangen op. Door deze versnippering in governance en ambities, is 

de roep om een nadrukkelijker regie rol van de provincie op het gebied van 

vaarrecreatie veel gehoord, met name onder de relatief kleinere gemeenten. 

• Door verschillende omvangen van gemeenten bestaat er soms ongelijkheid 

tussen en dominantie van de grotere gemeenten. Ook hier kan de regierol van 

door de provincie van waarde zijn.

• Opgaven op het gebied van bijvoorbeeld Ruimtelijke Ordening/ verstedelijking , 

Economie, Verkeer hebben meer gezamenlijke urgentie en commitment. De 

governance van landschap en (vaar)recreatie staan op te grote afstand van deze 

opgaven om koppelkansen te kunnen benutten.

• Vrijwel alle gemeenten geven aan over weinig tot geen gebudgetteerde 

middelen voor vaarrecreatie te beschikken. Financiële middelen moeten uit 

andere beleidsvelden/ budgetten komen. Bepaalde sleutelprojecten waarvan de 

belangen de gemeentegrenzen overstijgen, maken echter goede kans om 

subsidies te krijgen, aldus enkele gemeentebestuurders. De afwezigheid van 

financiële middelen in dit stadium hoeft dus geen directe belemmering te 

vormen. 

• De provincie Zuid-Holland heeft in de periode 2015-2019 haar budget voor 

vaarrecreatie sterk verminderd t.o.v. de voorgaande jaren en meer verantwoorde-

lijkheid voor de financiering bij de regionale partners (gemeenten en overige 

regionale partners als gebiedsbeheerders , waterschappen etc.) neergelegd. 

Verder dient financiering van vele maatregelen vanuit de markt te komen, aldus 

enkele geïnterviewden. 

• In tegenstelling tot voorgaande zou er volgens enkele bestuurders meer focus 

moeten liggen op het gezamenlijk ontwikkelen van goede plannen, dan het 

vinden van financiering. Nu is er soms geld en gaat men dan pas opzoek naar 

draagvlak, wat vervolgens vaak ontbreekt. Een gezamenlijke stip op de horizon is 

veel belangrijker dan beginnen met het zoeken van budget voor initiatieven die 

uiteindelijk geen politiek draagvlak hebben. 

• Het mandaat van de bestuurder aan tafel is vaak onvoldoende en/of onduidelijk.

• Het betrekken van ondernemers wordt vooral in Midden-Holland en Hollandse 

Plassen ook genoemd als kansrijk. Zij hebben immers veel baat bij de ontsluiting 

van vaarwegen en zijn mogelijk bereid tot cofinanciering. 

Verbeterpunten governance

• Een gezamenlijke stip op de horizon, waaruit de urgentie en de samenhang van 

de verschillende opgaven en ambities blijkt, is belangrijk voor langdurig 

commitment.

• Het onderkennen van sleutel- of icoonprojecten voor de korte termijn kan een 

impuls geven aan verbetering van recreatie, leefbaarheid en vestigingsklimaat. 
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• De gebiedstafels hebben, in vergelijk met de Landschapstafels, meer potentie 

omdat ze samenhangende lokale vraagstukken/doelen als energietransitie, 

klimaatadaptatie en verstedelijking (kunnen) identificeren/ hebben (bijv. BPL 

Midden-Delfland). Voor grensoverschrijdende regionale opgaven zijn ze 

vanzelfsprekend niet geschikt.

• Velen doen een appèl op de provincie als regisseur van de gebiedsopgave 

waarbij recreatie het vliegwiel is voor een beter vestigingsklimaat. Verder heeft 

(water) recreatie verbindingen met toerisme, ruimtelijke ordening en 

verstedelijking. Deze regisseursrol kan de provincie los zien van haar 

financieringsrol.

6.2.2 Ervaren governance gebied specifiek en verbeterpunten

Aanvullend op voorgaande percepties, die gelden voor alle drie de gebieden, bevat 

deze paragraaf nog observaties en verbeterpunten van geïnterviewden die gebied 

specifiek zijn.

Hof van Delfland

Percepties over de governance

• Geen aanvullende observaties.

Genoemde verbeterpunten governance

• Waterrecreatie nadrukkelijker dan nu verbinden aan de verstedelijkingsopgave. 

Ook kan van daaruit extra financiering georganiseerd worden. Aan de 

Landschapstafels en Gebiedstafel zitten daarvoor niet de juiste disciplines aan 

tafel.

• Probeer aan te sluiten op bestaande governance structuren. Mogelijk is de 

MRDH het platform, aangezien zij gaan over infrastructuur en economische 

ontwikkeling. Concreet heeft de MRDH geen mandaat in relatie tot vaarrecreatie.

Midden Holland 

Percepties over de governance

• Het gebied kent relatief veel kleine gemeenten die beperkte middelen hebben en 

een beperkt ambtelijk apparaat voor de gestelde opgaven en ambities.

• De samenwerking is vooralsnog een versnipperd geheel. De provincie als 

regisseur en als ontwikkelpartner wordt gemist.

• Er is onvoldoende investeringskracht. De uitgesproken ambities hebben geen 

prioriteit.

• Onder aanvoering van Liesbeth Spies is er meer slagkracht in de samenwerking 

tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden (AGW);

• Het Hollands-Utrechts Plassenberaad (HUP) overlapt met samenwerking binnen 

het Groene Hart. Hierdoor ontstaat nog meer versnippering en een afnemende 

slagkracht.

• De overleggen gaan te veel over praktische zaken en onvoldoende over beleid 

en de realisatie strategie ervan.

Genoemde verbeterpunten governance

• Mee doen is meebetalen.

• Medewerking van de provincie is in ieder geval gewenst als regisseur en 

medepartner. 
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Hollandse Plassen 

Percepties over de governance

• Vaarrecreatie is onvoldoende een issue op de bestaande tafels;

• Verloop van bestuurders helpt niet voor de continuïteit; 

• Het Hollandse en Utrechtseplassen beraad komt onvoldoende van de grond, 

waarbij soms sprake is van het elkaar beconcurreren; 

• Het ontbreekt aan executiekracht. Bestuurlijke ambities krijgen onvoldoende 

doorwerking naar ambtelijk uitwerking, laat staan realisatie.

• Het gemeente overstijgende karakter van de opgave is lastig: “iets van A naar B 
door grenzen heentrekken leidt tot gedoe”; 

• Agrariërs in het gebied helpen soms ook niet mee;

• De aanwezige energie van ondernemers en het willen benutten ervan wordt vaak 

genoemd.

Genoemde verbeterpunten governance

• Betrek alleen de enthousiastelingen, “meedoen is mee betalen”;
• Probeer nadrukkelijker te komen tot verbindingen met andere doelen, zoals de 

woningbouwopgave, betere zoetwater aanvoer/ waterberging, biodiversiteit, 

tegen gaan van bodemdaling etc.

• Organiseer de ontwikkeling rondom iconen en maak van iedere icoon een 

bestuurder eigenaar voor de analyse, visie en aanpak;

• Breng recreatie onder bij Holland-Rijnland onder Groen. Dit programma bestaat 

al, maar heeft beperkt financiële middelen;

• Er wordt een beroep gedaan op de provincie om richting te geven en strategie te 

ontwikkelen. De regio, ondernemers en gemeenten, kunnen dit dan faciliteren en 

hier binnen keuzes maken.
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7. Provinciale bestuurskracht (1/2)

In augustus 2019 had de provincie Zuid-Holland een nieuw bestuur en een nieuw 

coalitieakkoord ‘Elke dag beter. Zuid-Holland’. De basis om het beleid te herijken en 
te vernieuwen. Voor vaarrecreatie, maar ook voor bijvoorbeeld de uitvoeringsagenda 

Rijke Groenblauwe Leefomgeving en het metropolitaan landschapspark als een 

onderdeel van de verstedelijkingsagenda. Dit hoofdstuk geeft de bestuurskracht 

weer van de provincie zoals die eind april 2020 bestaat voor vaarrecreatie in de 

provincie.

Coalitieakkoord 2019-2023

In het akkoord staan o.a. de volgende voor vaarrecreatie en de aanpak ervan 

relevante zaken:

• De provincie is de bestuurslaag bij uitstek om bovenregionale vraagstukken op te 

pakken; bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en voor alles wat de verbinding 

brengt tussen dorp en stad.

• Ze kiezen bewust welke rol we het beste kunnen innemen: leiden, regisseren, 

meewerken, mogelijk maken.

• Ze zorgen dat het aanbod van (vaar)wegen het beste past bij de behoefte van 

hun inwoners.

• Het vervoer over water wordt steeds belangrijker voor de bedrijven in Zuid-

Holland. Ze stimuleren waar mogelijk vrachtvervoer over water.

• Ze gaan door met de erfgoedlijnen en verkennen hoe die kunnen bijdragen aan 

de verbinding tussen steden, dorpen en waardevolle landschappen.

• Ze willen profiteren van het landelijke spreidingsbeleid voor toerisme door de 

Zuid-Hollandse identiteit te versterken en (inter)nationaal onder de aandacht te 

brengen;

• Er bestaat een groeiend besef dat een aantrekkelijk landelijk gebied een 

belangrijke vestigingsfactor is voor mensen en bedrijven en een essentieel 

onderdeel van de leefomgevingskwaliteit voor inwoners, werknemers, recreanten 

en toeristen.

• Waterwegen zijn ook ecologische structuren die bijdragen aan gezonde en 

beleefbare natuur en het versterken van de biodiversiteit.

• Waardevolle landschappen zoals het Groen Hart, Midden-Delfland en de kust 

worden zoveel mogelijk beschermd.

• Ze willen voldoende recreatiemogelijkheden bieden ‘om de hoek’. Ze bevorderen 
wandelnetwerken, verbindingen en recreatievaart zodat inwoners in groene 

gebieden kunnen rusten, sporten, bewegen en recreëren.

• Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid. Ze dragen hieraan bij door 

investeringen in de kwaliteit van groen, (water)recreatie en de aanleg van 

noodzakelijke infrastructuur.

• Voor de waterwegen zorgen ze voor betere verbindingen voor recreatief 

waterverkeer, in bijzonder in het plassengebied.

• Ze werken steeds meer opgavegericht en integraal, langs de lijnen van het 

akkoord. 

Meer specifiek

Eind april 2020 wordt nog gewerkt aan beleid waarin voorgaand meer specifiek voor 

vaarrecreatie is uitgewerkt. De gedeputeerde water, verantwoordelijk voor 

vaarcreatie, geeft het volgende aan:

• Meerwaarde van investeringen in vaarrecreatie voor bijvoorbeeld economie/ 

recreatie en voor precieze doelgroepen/ gebruikers is van belang. 

• Systeem veranderende maatregelen gaan vaak gepaard met omvangrijke 

investeringen die integraal onderdeel zijn van gebiedsontwikkelingen. Dit vraagt 

om goede samenwerking met partners. 

• Op het gebied van toerisme, sport en recreatie wordt gewerkt aan beleid. Dit 

bevat haakjes om vaarrecreatie aan op de hangen. Dit behoeft een gedegen 

analyse en verdiepingsslag.
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Provinciale ambitie vaarrecreatie

• Focus ligt op het borgen van het vaarwegbeheer en het nautische beheer en het 

ontwikkelen van het netwerk (extra verbindingen). Voor het laatste is het 

belangrijk om het lange termijn perspectief te hebben. Ook daarbij is het relevant 

om de sluis- en openingstijden van bruggen en sluizen goed te aanschouwen.

• Vervolgens zijn quickwins boeken voor het ‘gastvrij en beleefbaar’ maken 
prioriteit. De beleving van het water is belangrijk. Ook het stedelijk gebied in 

waar vooral een belangrijke rol voor de gemeente ligt. Hier zijn koppelingen te 

maken vanuit Wonen, Ruimtelijke Ordening, Recreatie en Sport. Vanwege Corona 

neemt het belang van en aandacht voor het (water) recreëren in de nabijheid 

mogelijk toe.

• Transitie naar groene waterrecreatie is lastig vanwege veel particulier eigendom.

Rolopvatting - governance

• De provincie vindt vaarrecreatie een onderwerp waar ze zich hard voor wil 

maken, door bijvoorbeeld een regierol te pakken. Tegelijk is het van belang om 

goed te bezien wat een dergelijke rol inhoud en betekent. Dit is maatwerk per 

gebied. 

• Ook in het verbinden van mogelijke belangentegenstellingen kan en wil de 

provincie van betekenis zijn. Het gaat juist om het combineren van functies en 

doelen in een gebied. Natuur en economische ontwikkeling kan prima 

samengaan. Het gaat om slim combineren! 

• Qua governance en samenwerking kan het meer integraal en met meer regie van 

de bestuurders. Meer duidelijk naar elkaar zijn, is van belang. De tafel waaraan en 

hoe precies is van belang, maar niet op voorhand bepaald. Een paar keer per jaar 

hoofdafspraken maken is relevant.
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Randvoorwaarden

• Qua financiële middelen heeft de provincie voor de periode 2020-2023, een 

vergelijkbaar budget per jaar beschikbaar als afgelopen jaren. Dat zal proces- en 

uitvoeringsgeld zijn. De beschikbaarheid hiervan zal waarschijnlijk in de vorm van 

een subsidie zijn waarbij partijen ook eigen middelen moeten inbrengen. Aan de 

precieze regeling wordt gewerkt.

• Grote aanpassingen zullen moeten gefinancierd worden vanuit projectgelden 

voor grote infrastructurele projecten en/of bestaande beheer en onderhoud 

gelden. Hier zal ‘werk met werk’ gemaakt moeten worden.
• Een derde financieringsbron moet gezocht worden door het meekoppelen met 

andere dossiers.



8. Conclusies en aanbevelingen (1/6)

Dit hoofdstuk bevat onze conclusies en aanbevelingen op basis van de verkenning 

die we hebben gedaan. De verkenning heeft een aanzienlijke hoeveelheid initiatieven 

en/of maatregelen opgeleverd waarvoor bestuurskracht. Bijlage III bevat het 

complete overzicht hiervan. In dit hoofdstuk geven we allereerst onze reactie op de 

hoofdvraag: wat is de haalbaarheid van drie regionale Uitvoeringsprogramma’s 
Vaarrecreatie? Vervolgens geven we aan hoe meer beweging te realiseren is voor de 

uitvoering van vaarrecreatie initiatieven/-maatregelen. We vatten ons advies samen 

in vier kernaanbevelingen en tien aanbevelingen. Zij zijn als volgt geordend: 

vaarrecreatienetwerk, meekoppelkansen en governance. Iedere conclusie begint met 

een samengevat kernadvies, dat vetgedrukt is weergegeven. 

8.1 Haalbaarheid regionale Uitvoeringsprogramma’s Vaarrecreatie

Allereerst is het van belang om helder te definiëren wat wordt verstaan onder een 

Uitvoeringsprogramma. Wij verstaan onder een (uitvoerings)programma een 

verzameling van tijdelijke inspanningen/ maatregelen/ projecten om meerdere, 

unieke doelen te bereiken die zonder deze coördinatie en financiering niet 

gerealiseerd kunnen worden. In dit geval liggen deze doelen op het gebied van het 

vergroten van de bereikbaarheid over water voor de recreatievaart, het vergroten 

van de bekendheid van de vaarrecreatie mogelijkheden en/of het aantrekkelijker 

maken van de beleving van, op of aan het water zijn. 

Conclusie:

De haalbaarheid van één of meerdere Uitvoeringsprogramma’s vaarrecreatie 
achten wij beperkt.

Hiervoor hebben we de volgende argumenten:

1. Partijen hechten niet voldoende belang aan vaarrecreatie of willen of kunnen 

dat er onvoldoende aan geven. Dat betekent dat er onvoldoende financiële 

middelen zijn voor een dergelijk programma. Meer belang hebben ze bij doelen 

op een hoger abstractieniveau zoals recreatie of leefbaarheid. Hiervoor bestaat 

een meer omvangrijke doelgroep.

2. De na te streven doelstellingen op het gebied van vaarrecreatie zijn onvoldoende 

helder (zie ook conclusies en aanbevelingen paragraaf 8.2). Vanwege onderlinge 

afhankelijkheid gaat het hier vooral over de doelen op systeemniveau 

(vaarnetwerk). Betere bereikbaarheid voor wie precies? De meerwaarde van de 

beleving voor wie precies? Ook zijn de beoogde baten onvoldoende helder. Nut 

en noodzaak van de verbeteringen voor de vaarrecreatie zijn onvoldoende in 

beeld/ onderbouwd. Doelen van lokale maatregelen zijn vaak wel meer helder, 

maar zijn vaak ook vooral van lokaal van meerwaarde. Een verzameling lokale 

initiatieven vraagt niet om een gecoördineerd programma.

3. Veel (zo niet alle) initiatieven of maatregelen die bijdragen aan de vaarrecreatie 

doelstellingen dragen bij aan andere doelen (herstel/ behoud cultuurhistorie, 

economie, vitaal platteland, duurzaamheid, leefbaarheid etc.). De sturing van de 

daadwerkelijke realisatie van een dergelijk initiatief/ maatregel gaat vaak uit van 

het doel dat de meeste urgentie heeft. Dat kan de vaarrecreatie zijn, maar is dat 

meestal maar in beperkte mate (zie ook conclusies en aanbevelingen paragraaf 

8.3). 

Een meer ondergeschikte reden, die mogelijk ook niet meer aan de orde is:

4. Er lijkt onvoldoende eigenaarschap bij een partij te zijn om de regie te willen 

voeren op een dergelijk programma. Vele partijen zien dit graag ingevuld 

worden door de provincie. De provincie heeft overigens aangegeven bereid te 

zijn om een dergelijke rol te overwegen. 

Aanbeveling:

De specifieke, en door geïnterviewden als zeer urgent aangemerkte, gebiedsopgaven 

in de drie regio’s vragen sturing op doelen als meer leefbaarheid (in een sterk 
verstedelijkte omgeving met nog de woningbouwopgave in het verschiet [incl. 

Energietransitie]), meer ontwikkeling van vrijetijdseconomie, balans tussen economie 

en natuur en een betere verbinding tussen stedelijk en landelijk gebied.
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Dit kan opgepakt worden met gebiedsprogramma’s voor het aansturen van 
verschillende activiteiten gericht op de gezamenlijke realisatie van deze strategische 

doelen en maatschappelijke opgaven, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van 

kennis, middelen en invloed van betrokken actoren in het gebied. Een dergelijk 

programma kan invulling geven aan de gezamenlijke ambities waarbij partijen van 

elkaar afhankelijk zijn (zie ook conclusies en aanbevelingen paragraaf 8.3).

Een initiatief/ maatregel op gebied van vaarrecreatie, zoals genoemd in dit rapport 

met bestuurskracht, krijgt in een dergelijk gebiedsgericht programma meer steun en 

realisatiekracht omdat deze, mits goed ingepast en onderbouwd, bijdraagt aan 

doelen op het gebied van leefbaarheid, vrijetijdseconomie, balans tussen economie 

en natuur en een betere verbinding tussen stedelijk en landelijk gebied.

Hierna volgen onze vier kernaanbevelingen (vetgedrukt), conclusies en 

aanbevelingen over hoe meer beweging te realiseren is voor de uitvoering van 

vaarrecreatiemaatregelen in de drie regio’s. 

8.2 Vaarrecreatienetwerk

1. Kennis van het vaarwegennetwerk per vaartuigtype (staande mast, sloep, 

kano) helpt bij gerichte ontwikkeling ervan omdat daarmee de opgave en 

het belang voor de vaarrecreatie zichtbaar wordt. Hanteer een knelpunten 

analyse van het vaarrecreatie netwerk en een netwerkvisie op het gebruik 

van de watergangen als gezamenlijke basis voor samenwerking. 

Conclusie: 

De omvang en toegankelijkheid van het vaarwegennetwerk wordt bepaald door de 

relatie tussen het type vaartuig, de hoogte van de bruggen, de dimensionering van 

de sluizen en de breedte en diepte van de vaarwegen. Een kano heeft een minimale 

doorvaarthoogte nodig van 80 cm, sloepen en rondvaartboten 1.50 meter en kleine 

kajuitboten 1.80 meter. Er is geen knelpunten-analyse beschikbaar per type vaartuig 

in relatie tot het watergangenstelsel binnen de provincie Zuid-Holland.

Hierin kunnen bijvoorbeeld ook de kenmerken van het gebied (o.a. peilverschillen of 

bruggen die blokkades vormen per vaarwegennetwerk) worden opgenomen. Bijlage 

IV bevat een kaart van de polderpeilen en sluizen in de provincie Zuid-Holland. Het 

uitbreiden van het vaarwegennetwerk (systeem veranderende maatregelen) betekent 

vaak dat (forse) peilverschillen moeten worden overbrugd. Voor beroepsvaarwegen 

en de BRTN/ staande mast zijn overigens wel routes en de daaraan gestelde 

functionele eisen beschikbaar. De verbinding met de Nieuwe Waterweg is 

bijvoorbeeld een belangrijk knelpunt. Door het ontbreken van de knelpunten en een 

visie daarop bestaat er geen overzicht van de gewenste (samenhangende) systeem 

veranderende maatregelen, laat staan dat er een prioritering hiervan bestaat.

Mede door het ontbreken hiervan kenmerkt de huidige aanpak voor het verbeteren 

van de vaarrecreatie zich door incidentele ingrepen. Daarmee zijn maatregelen de 

facto meer gestuurd door kansen en wensen, dan door knelpunten. Het oplossen 

van een expliciet gemaakt knelpunt draagt bij aan het vergroten van het belang 

ervan en daarmee de kans op realisatie (als de politieke wil er is).

Aanbevelingen: 

1. Kom tot een ‘knelpunten analyse’ per type vaartuig¹. Gecombineerd met de trends 

en (vraag)ontwikkelingen binnen de vaarrecreatie (toename dagtochten, vergrijzing, 

meer luxe en comfort, diverser en actiever, drukker (onveiligheid)). Dit biedt inzicht in 

welke systeem veranderende maatregelen meerwaarde hebben dan wel nodig zijn.

2. Stel met betrokken (vaarweg)beheerders, zoals gebruikelijk binnen het 

verkeersmanagement voor de weg, een zogenaamde netwerkvisie op. Hierin wordt 

vastgelegd welke watergangen/vaarwegen onderdeel uitmaken van welk regionaal 

net en welke leidende principes de vaarwegbeheerders hanteren voor de functionele 

prestaties van het netwerk. 

1. Op dit moment loopt er een onderzoek ‘Fijnmazig vaarnetwerk Zuid-Holland’ naar de 
borging en beheer voor het recreatief varen (provincies, waterschappen en gemeenten zijn 

hierbij betrokken). Dit lopende onderzoek door Waterrecreatie Nederland kan mogelijk 

hiervoor worden benut. 
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Op basis van de netwerkvisie kunnen functionele eisen gesteld worden aan de 

diverse watergangen. Ook kunnen hieraan vanuit operationeel beheer 

(openingstijden bruggen en sluizen) eisen gesteld worden aan watergangen en 

(verkeer)systemen. Gezien het beperkte belang dat vaarrecreatie op dit moment 

heeft, is het raadzaam om realiteitszin te behouden in relatie tot het gewenste 

netwerk als wenkend perspectief. 

3. De ‘knelpunten analyse’ en de ‘netwerkvisie’ gezamenlijk vormen de visie op de 

vaarrecreatie (als systeem) op provinciaal niveau (‘stip op de horizon’). Per gebied 
kan dit leiden tot een meer gedetailleerde gebiedsvisie. De visie op de vaarrecreatie 

vormt een afwegingskader voor welke maatregelen wanneer de meeste waarde 

opleveren. 

2.  Onderscheid visie en doelen (lange termijn) enerzijds en maatregelen (korte 

termijn) anderzijds ten behoeve van adaptiviteit.

Conclusie:

Vele maatregelen die gewenst worden of in uitvoering zijn, lijken op zichzelf staande 

incidentele ingrepen. Een langjarige opgave als het verbeteren het 

vaarrecreatienetwerk, vraagt om gezamenlijkheid in enerzijds een lange termijn 

streefbeeld (opgaven, doelen, hiervoor genoemd: de visie op de vaarrecreatie) en 

anderzijds om korte termijnmaatregelen. Gebiedspartners hanteren vaak 

verschillende tijdshorizonnen/ planningen voor het bereiken van resultaten in relatie 

tot verschillende opgaven. Dit komt voort uit toegekende mate van urgentie vanuit 

de verschillende organisaties (bijv. op basis van coalitieakkoorden). Bovendien geldt 

dat (toenemende) onzekerheden vragen om mogelijkheden tot aanpassing en 

herprioritering van maatregelen. 

Aanbevelingen:

4. Maak een visie op de vaarrecreatie op strategisch niveau en creëer daarmee 

langjarig stabiele doelen. Deze visie biedt langjarig houvast voor de samenwerking. 

Om deze visie te realiseren zijn fysieke maatregelen nodig en operationele 

maatregelen. Ons advies is om de fysieke maatregelen niet in één of meer 

uitvoeringsprogramma’s op te nemen, maar om deze gebiedsgericht te 
programmeren (zie paragraaf 8.3). Die gebiedsprogramma’s hebben een meer kort 
cyclisch geactualiseerde uitvoeringsagenda en zijn relatief flexibel (adaptief) om in te 

spelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de gebieden. Flexibiliteit in dekking 

(bijvoorbeeld oormerken van middelen aan doelen/ opgaven/ gebieden en niet per 

se aan projecten/ ingrepen) biedt de mogelijkheid om voortschrijdend inzicht te 

kunnen opvangen. 

5. Om de bereikbaarheid van het netwerk te verbeteren zijn ook operationele 

maatregelen nodig die continue van aard zijn. Denk aan de inspanningen die nodig 

zijn voor vaarwegbeheer en nautisch beheer (incl. bemensing voor het bedienen van 

sluizen en bruggen). Gebaseerd op de visie op de vaarrecreatie is het raadzaam om 

als vaarwegbeheerders een gemeenschappelijk ambitieniveau voor de diverse 

onderscheiden netwerken (sloep, kano, kajuit etc.) te hebben. Dit zou kunnen in 

bijvoorbeeld een ‘Operationeel beheerplan provincie Zuid-Holland’. Hierin zijn 
afhankelijkheden van elkaars continue inzet helder en kan ook worden vastgesteld 

welke zaken aanvullend nodig zijn om de bereikbaarheid te verbeteren (bijv. nautisch 

toezicht en/ of het verruimen van bedienings-/ openingstijden). 

Promotie en marketing activiteiten kunnen afzonderlijk en/ of op gebiedsniveau 

niveau worden opgepakt.
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8.3 Meekoppelkansen

3.  Werk en organiseer opgavegericht en gebiedsgericht en verbind (o.a.) de 

(vaarrecreatie) opgaven op diverse schaalniveaus aan elkaar

Conclusie:

De praktijk leert dat de benodigde investeringen voor opwaardering van het 

vaarrecreatienetwerk (systeem veranderende maatregelen) niet zijn te 

rechtvaardigen vanuit de businesscase vaarrecreatie. Dergelijke maatregelen dragen 

bij aan meerdere maatschappelijke doelen. Actueel is nu de Erasmusvaart. Dit is niet 

louter een vaarverbinding. Infrastructurele vaarrecreatie maatregelen zijn vaak een 

onderdeel van een breder, integraler programma wat meerdere doelen kan dienen, 

zoals o.a. leefbaarheid, cultuur historie, economie, landbouw, natuur, 

klimaatadaptatie en waterkwaliteit.

Aandachtpunt daarbij is het grote aantal doelgroepen met verschillende belangen 

(bijv. ecologie versus economie). Alleen al binnen de recreatieve sector bestaat 

bijvoorbeeld behoorlijke versnippering: ruiters, fietsers, vaarrecreanten, 

etc.. Vaarrecreatie heeft een beperkte stem en belang en heeft bij sommigen zelfs 

een negatief imago.

Aanbeveling:

6. Werk gebiedsgericht, met de daar actueel bestaande opgave(n) en ambities als 

leidende principes. Ontwikkel een verhaal met een ziel en gebiedsstrategie dat 

aansluit bij een herkenbare gebiedsidentiteit en ontwikkel met gebiedspartijen 

aspecten/ projecten die deze versterken en benadrukken. Zorg voor het ‘kloppende 
verhaal’, dat geworteld is in het verleden en richting geeft aan de toekomst. In een 
gunstig geval is (vaar)recreatie daarbij een onderdeel dat bijdraagt aan de 

gebiedskwaliteit.

Expliciteer het belang van recreatie (fiets, wandel-, ruiter- en vaarpaden, zwemwater) 

voor de economie en het leef- en vestigingsklimaat. De aanwezige en te versterken 

gebiedseigenschappen gaan leven als het verhaal erachter duidelijk is en mensen 

zich ertoe kunnen verhouden. Dit maakt dat initiatiefnemers en bewoners zich 

verbonden voelen met het aanpakken van de opgaven en ambities in het gebied. 

8.4 Governance en samenwerking 

4. Benoem/ benut vaarrecreatie als stimulans en middel voor het verbeteren 

van de leefbaarheid in een stedelijke omgeving en als middel voor het 

stimuleren van economische ontwikkeling. Maak water- en vaarrecreatie 

onderdeel van de gebiedsopgave en ontwikkel gezamenlijk het 

gebiedsperspectief, agendeer deze op de tafel die deze kan waarmaken, 

zorg voor een gebiedsregisseur en werk aan gezamenlijke financiering.

Conclusies:

Vaarrecreatie (watersport) wordt door meerdere geïnterviewden als een verweest 

onderwerp geduid en heeft een beperkt belang. Tegelijk zien velen de meerwaarde 

van verschillende vaarrecreatie maatregelen voor verbetering van het 

vestigingsklimaat, leefbaarheid, natuur ontwikkeling/ waterkwaliteit, recreatie in zijn 

algemeenheid en/of economische ontwikkeling. 

De scope van de bestaande samenwerkingsvormen (bijv. Landschapstafel) is om 

twee redenen te beperkt. Ten eerste is deze veelal (te) uitvoeringsgericht en ten 

tweede maakt leefbaarheid (in een stedelijke ontwikkeling) of economische 

ontwikkeling onvoldoende onderdeel uit van de agenda. Er is onvoldoende regie 

binnen de huidige samenwerkingsvormen en betrokkenen ervaren onvoldoende 

mandaat aan tafel. Het is teveel afhankelijk van personen.

8. Conclusies en aanbevelingen (4/6)
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De gebiedsgerichte aanpak, waarbij de gebiedsopgaven leidend zijn (synchronisatie 

van opgaven en oplossingen) heeft gevolgen voor zaken als timing, taakverdeling en 

samenwerkingsvormen. De gebiedsgerichte benadering biedt bij uitstek 

mogelijkheden voor participatie en betrekken van lokale initiatieven, kennis van het 

specifieke gebied, opgaven en oplossingsmogelijkheden. Dit draagt bovendien bij 

aan het draagvlak voor te nemen (vaarrecreatie) maatregelen.

Op dit moment kijken afzonderlijke partijen te veel naar elkaar en hebben vooral 

individuele ambities (“eigen lijstjes”). De collectieve ambitie ontbreekt. Vervolgens 
houden ze de hand op. De bestaande programma’s (Blauwe Cirkels en 
Uitvoeringsagenda Hollandse Plassen) bevatten geen tot beperkte financiering. 

Velen missen een partij die optreedt als gebiedsregisseur en noemen daarvoor de 

provincie. Bij veel gemeenten ontbreekt de doorzettingskracht om ambities 

daadwerkelijk te realiseren. Door te veel incidentele maatregelen, die onvoldoende 

deel uitmaken van een gebiedsaanpak en een groter verhaal, zijn afzonderlijke 

bestuurders bang hun handen te branden aan de forse investeringen gerelateerd 

aan vaarrecreatie. 

Aanbevelingen:

7. De governance en samenwerking komt voort uit de aard en omvang van de 

gebiedsopgaven en ambities waar energie op zit. Agendeer de water- en 

vaarrecreatie opgave en/of ambitie als onderdeel daarvan en beleg dat op de tafel 

met die governance die de beloften kan waarmaken (passend schaalniveau, 

betrokkenen en portefeuillehouders met de juiste mandaten). De provincie, als 

regisseur van de gebiedsopgave, wordt vaak genoemd als wenselijk. 

Water- en vaarrecreatie, als onderdeel van de gebiedsopgave, zal meer dan nu het 

geval is draaien om wonen en werken ((vrijetijds)economie, ruimtelijke ontwikkeling 

en verkeer) dan om water en groen. 

8.  Gebiedsgericht werken vraagt om een ‘horizontale samenwerking’ tussen 
relevante gebiedspartners: het samen ontwikkelen van een (lange termijn) 

gebiedsperspectief en daarbij horende (korte termijn) agenda op basis van een 

gezamenlijke analyse van opgaven en oplossingsrichtingen. Prioriteer en/of leg de 

focus op de meest urgente of belangrijkste opgaven (veel gehanteerde benamingen 

zijn: parel, sleutel- of icoonprojecten).

9.  Richt slimme coalities in hoe alsnog vaarrecreatiemaatregelen verbonden kunnen 

worden met de leidende agenda in een gebied daar waar vaarrecreatie maatregelen 

niet als onderdeel kunnen worden opgenomen van de leidende gebiedsagenda. 

Dergelijke samenwerkingen hebben vooral behoefte aan:

• Realisatiekracht: zorgen voor een omgeving waarin partners tot actie komen en 

programma’s, projecten en initiatieven kunnen realiseren. Gaat vaak over 
‘gewoon’ doen.

• Gezamenlijkheid: zorgen voor een omgeving waar begrip is voor individuele 

belangen, met inzicht in het gezamenlijke belang en een omgeving waarin 

partners zowel halen maar ook brengen. Dit vraagt elkaar kennen. 

• Ontwikkelings-gericht: zorgen voor een omgeving waarin innovatie, 

kennisontwikkeling en kennisdeling vanzelfsprekend is. Dit vraagt een open 

houding.

Expliciteer voorgaande: werk dit concreet uit en geef er betekenis aan hoe dit vorm 

wordt gegeven.

8. Conclusies en aanbevelingen (5/6)
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Samengevat adviseren we per schaalniveau de volgende producten met de volgende 

governance en samenwerking:

• Systeemniveau (provincie Zuid-Holland) vaarwegbeheerders gezamenlijk: 

• Producten:

• Stel een knelpunten analyse en netwerkvisie op per vaarcategorie. Samen 

is dit de visie op de vaarrecreatie (als systeem). 

• Stel een ‘Operationeel beheerplan provincie Zuid-Holland’ op voor de 
operationele maatregelen. Hierin zijn afhankelijkheden van elkaars 

continue inzet helder en kan ook worden vastgesteld welke zaken 

aanvullend nodig zijn om de bereikbaarheid te verbeteren (bijv. nautisch 

toezicht en/ of het verruimen van bedienings-/ openingstijden. 

• Promotie en marketing activiteiten kunnen gezamenlijk en/of afzonderlijk 

en/ of op gebiedsniveau niveau worden opgepakt.

• Governance en samenwerking:

• Richt een samenwerkingsplatform op van vaarwegbeheerders op 

provinciaal niveau dat besluiten neemt ten aanzien van ambitieniveau en 

gezamenlijk op te pakken maatregelen op het gebied van operationele 

maatregelen.

• Dit platform zou ook vorm en/of opdracht kunnen geven aan de visie op 

de vaarrecreatie.

8. Conclusies en aanbevelingen (6/6)
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• Gebiedsniveau:

• Producten:

• Ontwikkelen van gezamenlijk gebiedsperspectief in relatie tot de opgaven 

en ambities per gebied met uitvoeringsagenda, en samenwerkings-

spelregels en strategie.

• Onderdeel van de agenda en spelregels is de financieringswijze van de 

ambitie. Het daarin benutten van elkaars kennis en kunde op het gebied 

van het binnen halen van Europese subsidies helpt daarbij.

• Promotie en marketing activiteiten ten behoeve van de (vaar)recreatie in 

het gebied.

• Governance en samenwerking:

• Vraagt om een tafel voor sturing en besluitvorming voor de opgaven en 

ambities die leidend zijn voor de ontwikkeling van het gebied met 

bijbehorende portefeuillehouders met het juiste mandaat namens hun 

organisatie. Meestal zijn dat die opgaven met het grootste belang en 

daarmee politiek urgent.

• Daar waar vaarrecreatie maatregelen niet als onderdeel kunnen worden 

opgenomen van de leidende gebiedsagenda, richt slimme coalities in hoe 

alsnog vaarrecreatiemaatregelen verbonden kunnen worden met de 

leidende agenda in een gebied.



BIJLAGE I – Geïnterviewden binnen de regio’s
Hof van Delfland

MRDH
Helene van Rijn 

Overig (nog specifiek maken)
Marcel Houtzager (o.a. voormalig 

hoogheemraad HH Delfland)
Henriette Welle Donker (Expertise 

Platform Water)
Joop Luijendijk (bestuurslid Stichting 

Monsterse Sluis, voormalig 
wethouder Maassluis) en Bert de 
Reuver (voorzitter Stichting 
Monsterse Sluis) 

HH Delfland
Marcel Belt (hoogheemraad) 

HH Schieland en de Krimpenerwaard
Agnes van Zoelen (hoogheemraad)
Jan Lemkes

Delft
Stephan Brandligt (wethouder) 
Suzanne Steenis

Maassluis
Edo Haan (burgemeester) 
Gerard van der Wees (wethouder) 
Jan Freie
Sonja Commeren

Midden Delfland 
Hans Verlinde
Eugénie Klok

Rotterdam
Mechteld Oosterholt
Arjo Klijnsmit
Vita Bakker 

Schiedam
Jeroen Ooijevaar (wethouder)    
Carla Vermunt 

Vlaardingen
Bart de Leede (wethouder) 

Westland
Leen Snijders (wethouder) 
Annelies Peyrer

Zoetermeer
Jacobien Groeneveld (wethouder) 
Caroline van Heijningen 
Arnout Kruishaar 

Zuidplas
Daan de Haas (wethouder)
Jolande Niemeijer

Stichting Plezierrivier 
Carol Hol 
Marja de Bruyn

Midden Holland

HH Rijnland (ook voor Hollandse Plassen)
Waldo von Faber (hoogheemraad)         
Erwin de Groot
Mark Kramer 

Bodegraven
Inge Nieuwenhuizen (wethouder)

Gouda
Thierry van Vught (wethouder)
Margreet Laarman
Andrea Olieman 

Landal
Arjan van Esveld (parkmanager)

Alphen aan den Rijn
Kees van Velzen (wethouder)
Alexander Ditmer

Hollandse Plassen

Verkennend gesprek tijdens ambtelijk overleg 
Natuur, Landschap en Recreatie (9 
september 2019)

Circa 15 ambtelijk betrokkenen

Alphen aan den Rijn
Kees van Velzen (wethouder)
Alexander Ditmer

Bestuurlijk Platform Hollandse Plassen (8 
november 2019)

Frans Buijserd (burgemeester gem. Nieuwkoop)
Emile Jaensch (burgemeester Oegstgeest, namens 

bestuur Holland Rijnland)
Marlies Volten (wethouder gemeente Teylingen)
Mariëtte Sedee (wethouder gemeente 

Haarlemmermeer)
Robbert van Rijn (wethouder gemeente Aalsmeer
Alberta Schuurs–Jensema (wethouder gemeente 

De Ronde Venen)
Kees van Velzen (wethouder gemeente Alphen aan 

den Rijn

Ondernemers Hollandse Plassen
Peter Groen 
Andries Stokvis 
Bart Carpentier Alting

Telefonisch
Erik Kreike (ambtenaar gemeente Kaag en 

Braassem
Femke van den Bosch (ambtenaar gemeente 

Hillegom, Lisse en Teylingen)
Henriette Noordhof (ambtenaar gemeente Leiden)



BIJLAGE II – Geïnterviewden provincie Zuid-Holland en opdrachtgeversteam

Provincie Zuid Holland

Jaap Smit (Commissaris van de Koning)
Jeanette Baljeu (gedeputeerde) 
Gina Looijenga 
Hans Heupink
Hans Bor
Olev Koop 
Rob Weeda 
Sjef Verbaanderd
Bas van Toledo 

Opdrachtgevers-/ begeleidingsteam

Bas van Toledo (Provincie Zuid-Holland)
Gina Looijenga (Provincie Zuid-Holland)
Annelies Wegenwijs (Provincie Zuid-Holland)
Vera Ronteltap (Landschapstafel Hof van Delfland)
Stephan van Dijk (Vereniging Regio Water)
Marcel Gordijn (Regio Holland Rijnland)
Arie Verhaar (Regio Midden Holland)



BIJLAGE III – Complete overzicht 
verkenning kansrijke initiatieven



BIJLAGE IV – Polderpeilen en sluizen

De polders – veenpolders, kleipolders en 
droogmakerijen – vormen een ingenieus 
ontginningssysteem. Het beeld van de verschillende 
polderpeilen maakt zichtbaar dat er in ons vlakke 
land aanzienlijke hoogteverschillen bestaan, die de 
noodzaak van sluizen in het boezemsysteem 
verklaren.



Nederland
mooier
maken
APPM werkt aan een mooier 
Nederland. We streven naar 
een leefbare, bereikbare, 
klimaatbestendige, waterrijke 
en duurzame samenleving.

Colofon
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