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Provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
1 141312

Behandeld door:
Rieneke Gerkema

Onderwerp: Waterplantenoverlast Eemmeer

Bunschoten-Spakenburg,
6 mei 2019

VERZONDEN 7 MEI 2 019
Telefoonnummer: 033-2991 41 1
Website: www.bunschoten.ni

Geachte heer Van Ojik,
In het kader van de coalitiebesprekingen willen wij een eerder naar de Provinciale Staten
verzonden brief over de waterplantenproblematiek in het Eemmeer onder de aandacht brengen.
De woekerende waterplanten hebben weerslag op de toekomstbestendigheid van de regionale
economie, de recreatief-toeristische voorzieningen en het cultureel erfgoed.

Met vriend lijke groet,

A. Kok-van de Geest
Wethouder Recreatie Bunschoten

bijlagen: Brief aan PS Utrecht
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Geachte leden van Provinciale Staten Utrecht,
Hierbij maken wij u attent op enkele ontwikkelingen in de leefomgeving van gemeenten aan de
noordkant van de Provincie Utrecht, die een weerslag hebben op de toekomstbestendigheid van
de regionale economie, de recreatief-toeristische voorzieningen en cultureel erfgoed. Daarnaast
doen wij u gezamenlijk als gebiedspartners een oproep om bij te dragen aan
oplossingsrichtingen voor de komende vier jaar. Deze oplossingsrichtingen zijn op het gebied
van recreatie, natuurbeheer en aantrekkelijke leefomgeving.
Probleemschets
Nu de waterkwaliteit van het rijkswater van de Randrneren, dus ook het Eemmeer en de rivier de
Eem verbetert als gevoig van de maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water, groeien er
meer waterplanten in het gehele Zuidelijke ijsselmeergebied. Uit de monitoring van
Rijkswaterstaat (RWS) blijkt in de periode 2014-2018 ten opzichte van 2013-2015 dat in het
Eemmeer de bedekking van de langstelige fonteinkruiden nu tussen 50 en 100% is en de
'redding door het bodembedekkende kranswier uitblijft. Hierdoor is er jaarlijks vanaf mei/juni
sprake van een beperking van het vaargebied, een beperking van de bereikbaarheid van de
(jacht)havens en van het gebied o.a. voor hulpdiensten en overig recreatief gebruik (zie bijiagen).
De consequenties van deze relatief snel opgekomen problematiek in het Utrechts grondgebied
van het Eemmeer in de afgelopen 5 jaar zijn enorm. Waar inwoners voorheen veilig in hun
leefomgeving even het water op konden, is het meer nu alleen veilig in de hoofdvaargeul waar de
beroepsvaart voorrang heeft en dus voor recreatie het niet veilig is. Waar het varend erfgoed van
45 historische vissersschepen een thuishaven' had om met een aanbod van dagrecreatie
inkomen te genereren voor instandhouding, wordt dit steeds moeilijker. Waar toeristen en
recreanten volop overstappen op 'bezit' naar 'gebruik', zijn de omstandigheden op het Eemmeer
zo slecht dat toeristen wegblijven (afname 25% van 2015 t.o.v. 2012 Randmerenbreed). Waar
watersportverenigingen voorheen een seizoen lang een programma konden aanbieden, komen
wedstrijden vanaf juni stil te liggen.
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Constatering
De rolverdeling op de Rijkswateren in dit gebied is dat Rijkswaterstaat de hoofdvaargeul
bevaarbaar houdt vanuit het belang van de beroepsvaart. In de Randmeren houden de 16
gemeenten via een gebiedscoOperatie Gastvrije Randmeren het gebied bevaarbaar en vindt er
jaarlijks een collectief maaiprogramma voor waterplanten pleats. De opgave is sinds 2016
groeiende, ook in het aangrenzend vaargebied van het Gooimeer en IJmeer/Markermeer.
Geconstateerd is dat de gemeentes extra inleg hebben gepleegd van 2018-2022, provincies
Noord-Holland en Flevoland fors hebben ingelegd voor de komende 4 jaar, maar provincie
Utrecht (nog) niet thuis geeft. De belangrijkste argumenten die ingebracht zijn:
De provincie heeft voor recreatief beheer alleen middelen voor een recreatieschap.
•
Gastvrije Randmeren wordt niet gezien als recreatieschap, terwiji het taakgebied beheer
bij uitstek is vastgelegd bij deze gebiedscoOperatie (Recreatieschappen zijn veelal
opgeheven in Utrecht).
Beheer van (varend) erfgoed en daarmee een vaargebied bieden aan het varend
•
erfgoed, is geen provinciale aangelegenheid.
De gemeentes constateren dat er veel geMvesteerd is in het behoud van de museumhaven
Bunschoten-Spakenburg, maar dat activiteiten met de voormalige Zuiderzeeschepen (varend
erfgoed) een voorwaarde zijn om zowel de haven als het erfgoed in stand te houden. De
n:jodzakelijke voorwaarde daarvoor is bevaarbaar water in het Eemmeer en rivier de Eem.
Vanuit rivier de Eem komen veel bezoekers richting het Eemmeer en richting de museumhaven
Spakenburg.
Daarnaast constateren de gemeentes dat de provincie afgelopen jaren veel geThvesteerd heeft in
buitenplaatsen en landgoederen, de Grebbelinie en Hollandse Waterlinie, maar dat het belang
van recreatie aan en op het water van het Eernmeer (grotendeels provincie Utrecht) en rivier de
Eem nog niet is onderkend. De omliggende provincies Flevoland en Noord-Holland springen wél
bij.
Verzoek
De indieners van deze brief constateren dat de opgave voor het Utrechtse deel van de
Randmeren dermate groot is, dat de gemeenten dit niet volledig zelf kunnen oplossen. Door het
ministerie van l&W is een regioaanbod (zie bijlage) geaccepteerd om lange termijn oplossingen
te creëren, echter voor de korte termijn van 2019 Um 2022 biedt dit nog geen perspectief in
ternien van financiën. Het gebied vraagt hulp aan de provincie om de opgave van deze snelle
natuurverandering van enorme waterplantenoverlast gezamenlijk op te pakken.
Net als in een skigebied zal een methode gevonden moeten worden om pistes te creéren, die bij
de verschillende gebruikers passen en de lonering tussen natuur n recreatie verheideren.
Hiertoe is een budget nodig dat voorziet in maaien, onderzoeken en innoveren, in de toekomst
mogelijk aangevuld met enkele duurzame ingrepen vanuit het traject van het regioaanbod.
Provincie Flevoland heef t jaarlijks 180.000 euro beschikbaar gesteld en Noord-Holland 500.000
euro voor 5 jaar. Ons voorstel is hierop aan te sluiten en in gesprek te komen over een bijdrage
die het perspectief voor 2019-2022 substantieel wijzigt van nu onbetaalbare jaarlijkse
meerkosten voor de gemeentes van 60.000 euro bovenop de reeds ingelegde ledenbijdragen.
Namens de gemeenten:
Bunschoten
Eemnes
Amersfoort
Baarn
Gastvrije Randmeren

Wethouder A. Kok-van de Geest
Wethouder Th. Reijn
Wethouder F. Koser Kaya
Wethouder A. van Roshum
Voorzitter E.J. de Jonge, wethouder Zeewolde

Hoog htend,

A. Kok-van de Geest
wethouder Recreatie Bunschoten
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bijlagen:
brief aan de Minister van infrastructuur & Waterstaat en antwoordbrief l&W
Kaart Eemmeer met grondgebied provincie Utrecht
Kaart dikte waterplantenbegroeiing 2015 en 2018 (kartering Rijkswaterstaat)
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Verzenddatum

Betreft: regionaal aanbod waterplanten zuidelijk Usselmeergebied

9 Mali 2018
Kenmerk

Geachte heer Slangen,
Op 5 april 2017 spraken u en een bestuurlijke delegatie (burgemeester
van Waterland Luzette Wagenaar, voorzitter van de Coaperatie Gastvrije
Ra dmeren Gerben Dijksterhuis en gedeputeerde van Noord-Holland
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Uw kenmerk

C s Loggen) elkaar over de toenernende waterplantenproblematiek in
h Markermeer-timeer en de Randmeren. Dit overleg was het resultaat
van een regionale samenwerking van onder andere de provincies
Flevoland en Noord-Holland en de Goaperatie Gastvrije Randmeren, die
ontstond vanuit de wens om oplossingen te vinden voor deze
problematiek. AI eerder vroegen de partijen uit de private sector,
Sportvisserij Nederland, het Watersportverbond, Hiswa verenioing en
het Platform voar e Waterrecreatie- aangevuld met de Goaperatie
Gastvrije Randmeren - iri een brief van 18 januari 2017 aan de minister
van Infrastructuur & Milieu opnieuw aandacht voor de explosief
groeiende overlast.
Tijdens bovengenaemd overleg is afgesproken om als Rijk en regio
(publiek en privaat) samen een oplossing voor deze problematiek te
zoeken. U gaf aan dat het Rijk hieraan wil meewerken als gastheer op
het water in dit gebied waarvan het Rijk beheerder is. Gedeputeerde
Loggen heeft vanuit de bestuurlijke delegatie aangeboden om als
trekker het initiatief te nemen om te komen tot een gedragen voorstel
vanuit de regio waarbij alle partijen betrokken zijn. Op 12 januari jl.
heeft u met de heer Loggen en de heer Geertzen, vertegenwoordiger
van bovengenoemde private partijen, gesproken over de stand van
zaken van dit voorstel en onder meer aangegeven te willen zoeken naar
meekoppelkansen op korte en lange termijn. Daarvoor zijn wij met
Rijkswaterstaat in gesprek gegaan. Voorliggend voorstel is het resultaat
van het traject dat is doorlopen met alle betrokkenen uit de regio en
waar een breed draagvlak voor bestaat. Wij bieden u dit met veel
genoegen aan en vernemen graag spoedig uw reactie op dit voorstel.
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de waterplantenoverlast in 201 7 iets af te nemen door een verschuiving
naar kranswieren.
In het Markermeer-limeer is de gestage uitbreiding van fonteinkruid
opvallend (in het ljmeer van 183 ha in 2001 tot 1 078 ha in 2016). Het
ljmeer dreigt - behoudens de vaargeul - zelfs volledig dicht te groeien.
Hier komen meldingen van overlast door waterrecreanten bij de centrale
meldpost Ijsselmeer van Rijkswaterstaat en het meldpunt van de
gemeente Hoorn. Bij het meldpunt Hoorn kwamen in 2017 bijna 300
meldingen binnen. Voor het hele zuidelijk llsse)meergebied ligt het
aantal bij Rijkswaterstaat gemelde (bijna) incidenten voor het hele
jaar. Op de vaarroute Hoorn-Edamgebied al jaren op 30-35 per.
Volendam-Monnickendam•Durgerdam, en het omliggende vaargebied is
de hinder voor waterrecreatie door waterplanten bekend.
De aanhoudende en groeiende waterplantenoverlast irt deze gebieden
leidt tot aantoonbare ongewenste economische effecten. Booteigenaren
in genoemde vaargebieden verieggen hun boten naar andere
vaargebieden. Eigeriaren van comrnerciële en verenigingsjachthavens
zien inkomsten verminderen. Bovendien ontstaat verdergaande
economische schade, omdat de waterrecreanten het gebied gaan
mijden en bestedingen - in en buiten de recreatieve sector - structureel
teruglopen. Het aantal passanten in jachthavens in de Randmeren
neernt zeer fors af (afname 25 %van 2015 ten opzichte van 2012). Het
beeld dat het gebied vanwege de waterplanten onaantrekkelijk en
ongunstig is voor waterrecreanten is een imagoprobleem dat eenmaal
ontstaan moeilijk valt te keren.
Waterrecreatie Advies heeft voor de provincie Noord-Holland
onderzocht of er verschillen zijn in de ontwikkeling van het aantal
ligplaatshouders, passanten en bootovernachtingen tussen het gebied
rnet waterplanten (zuidelijk deep en het gebied zonder waterplanten
(noordelijk deel van het Ijsselmeergebied). Het aantal
bootovernachtingen is in het waterplantengebied in 201 6 met 5 %
gedaald ten opzichte van 2012, terwijI dit in het waterplantvrije
ljsselmeergebied in diezelfde periode met 4 % is gestegen, een negatief
verschil van 9 %. Uit het onderzoek blijkt verder dat het aantal
passanten in het waterplantengebied met 13 % is gedaald, terwijl dit in
het gebied zonder waterplanten met 2 % steeg, een negatief verschil van
15 %. Er zijn geen verschillen in ligplaatshouders gevonden.
HISWA vereniging heeft onlangs een inventarisatie naar de schade als
gevolg van waterplantenoverlast bij haar leden uitgezet. De eerste
resultaten geven aan dat er bij watersportbedrijven gevestigd in en aan
de Randmeren en Markermeer-ljmeer in 2017 schades zijn geleden
varierend van E 10.000 tot € 100.000. Het opzeggen van vaste
ligplaatsen in het water en op de wal, teruglopende inkomsten van de
verhuur alsmede minder passanten leveren hieraan de grootste
bijdrage. Ook zijn er als gevolg van de overlast op veel plaatsen extra
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op hoofdlijnen opgenornen voor de gewenste situatie voor vijf jaar. Wat
het maaien, betonnen en verdiepen betreft is de beginsituatie in de
deelgebieden verschillend:
In de Randmeren is de coOperatie Gastvrije Randmeren voor 16
gemeenten actief, die naar belang financieel bijdragen aan het
maaien. Voor dit gebied is recreatiebetonning aanwezig net als
een vergunning voor het maaien. Hier is jarenlang ervaring
opgedaan met het maaien van een dichte vegetatie van
waterplanten en dankzij de pilot van uw ministerie is een
Stichting Maaien actief met inzet vanuit de waterrecreatiesector.
De organisatie staat. De oplossingsrichting is hier ca. 8 km
extra recreatiebetonning aan te brengen en het maaien te
optirnaliseren cloor vaker te kunnen maaien Dit zal de
coOperatie in afstemming met de vergunningverlener Wet
Natuurbescherming en zonodig de vergunningverlener Waterwet
doen. Ons voorstel op basis van onze ervaring is dat het Rijk de
handreiking maaien waterplanten aanpast, naar 20 96 van het
oppervlak dat gemaaid mag worden en meermaals maaien van
recreatievaargeulen en vaargebieden. Het maaien bfijft echter
een relatief kostbare symptoombestrijding en bevordert
bovendien de groei van de waterplanten. De wens van de
waterrecreatie is vier delen in de randmeren te verdiepen: het
noordelijk deel van het Gooirneer, een recreatievaargeul aan
Zuidkant van de beroepsvaargeul in het Eemmeer en
recreatievaargeulen in het Wolderwijd en de Veluwerandmeren.
De coOperatie wil en kan die verdieping door zandwinning
organiseren en financiering is hiervoor deels aanwezig op
voorwaarde van cen guittig tarief van Domeinen, zoals eerder
al afgesproken in het kader van IIVR. Er zijn in dit gebied
mogelijk ineekoopelkansen met civiele werken, ecologische of
dijkversterkings-maatregelen; misschien met het baggeren van
vaargeulen bij havens i.v.m. het peilbesluit Ijsselmeergebied dat
in procedure is.
In het Markermeer-Ilmeer is geen recreatiebetonning aanwezig
en beperkt ervaring met het maaien van de minder dichte
vegetatie van waterplanten, alhoewel het ljmeer inmiddels met
de situatie in de Randmeren is te vergelijken. In de pilot
Hoornse Hop heeft gemeente Hoorn sinds 201 5 de vergunning
geregeld en opdracht gegeven voor het maaien gefinancierd
door gemeenten Edam-Volendam, Hoorn, Waterland en
provincie Noord-Holland, en heeft de provincie een tijdelijke
werkgroep maaibeheer in het leven geroepen. In het ijrneer is
ook door de gemeente Almere een vergunning aangevraagd
voor het maaien van waterplanten en gefinancierd. Het maaien
wordt als aparte opdracht uitgevoerd door de Stichting Maaien
Voor het Markermeer-Ijmeer is het voorstel het maaien voor het
hele gebied voor S jaar vanaf zomer 201 8 te gaan organiseren,
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gecreëerd om deze te vermijden. Bovendien kunnen waterrecreanten
dan zelf op een centraal punt meldingen over waterplanten doorgeven.
Gezien het bovenstaande is de regio nu bereid om E 1.258.600 in de
periode 2018-2022 extra bij te dragen aan de oplossing voor de korte
termijn, als dit kan worden gecombineerd met het maken van afspraken
met het Rijk over het oplossen van de problematiek op lange termijn.
Hiervoor doen zich verschillende mogelijkheden voor zoals hierboven
reeds aangehaald. Concreet zijn de verschillende partijen bereid om de
volgende bijdrage te leveren:
Provincie Noord-Holland:
Mede financiering webapp waterplanten
Mede financiering natuurtoets t.b.v. maaien
Markermeer-Ijmeer,
Bijdrage maaien Noord-Holland 5 jaar
Bijdrage verdiepen vaargeulen Noord-Holland
Markermeer-ijmeer (via Markerrneerdijken/RWS),
Gooi en Eemmeer (onderzoekskosten)
Totaal: E 500.000
Provincie Flevoland:
Mede financiering webapp waterplanten
Totaal: € 15.000

25.000
20.000
300.000
155.000

15.000

Gemeenten:
163.500
Extra bijdragen maaien Randmeren:
voor 2018 € 5.000 van Dronten
o
voor 2018 E 5.000 van Harderwijk
voor 2018 E 5.000 van Kampen
J
Jaarlijks E 7.500 van Almere voor 4 jaar
J
• Jaarlijks E 7.500 van Gooise Meren voor 4 jaar
Jaarlijks E 7.500 van Huizen voor 4 jaar
o
jaarlijks E 4.000 van Blaricum voor 4 jaar
•
jaarlijks € 2.500 van Eemnes voor 4 jaar
•
jaarlijks € 4.000 van Ermelo voor 5 jaar
•
jaarlijks E 2.500 van Zeewolde voor 5 jaar
53.500
Extr bijdragen maaien Markermeer-limeer:
Voor 201 8 E 13.500 van Hoorn
•
Jaarlijks E 10.000 van Gooise Meren voor 4 jaar
Projectleiders verdiepen Gastvrije Randmeren
250.000
jaarlijks E 50.000 voor 5 jaar
Totaal: E 467.000
Samenwerkingsrueling incidentbestriiding ilsselmeerciebied:
10.000
Bijdrage maaien route hulpdiensten voor 5 jaar
Totaal: € 10.000
Waterrecreatie oartiien:
Bijdrage in immateriële zin, omgerekend naar euro's:
Opstellen maai- en verdiepingskaarten Randmeren
50.950
en Markermeer-Ijmeer
Personele capaciteit vrijwilligers t.b.v. maaien
162.500
Randmeren en Markermeer-ljrneer per maaicyclus
Begeleiding vrijwilligers en overige inzet vanuit
32.000
stichting maaien per maaicyclus
inzet voor opzet organisatie en rechtsvorm
21.150
t.b.v. maaien Markermeer-Ijmeer
Totaal: E 266.600
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belangrijke drager voor het gebied die ook voor de toekomst moet
worden geborgd. Praktisch kan via de nog op te stellen kennis- en
innovatieagenda worden gewerkt aan het helpen oplossen van de
problematiek. Onderzoek naar en monitoring van de effecten van
verschillende maatregelen zijn ook van belang om de natuurwaarden te
kunnen behouden en te zorgen voor een goede balans tussen natuur en
recreatie.
Bovendien is het nodig dat er meer coCirdinatie komt voor het delen van
onderzoeksinformatie, het uitzetten van onderzoeksvragen en het doen
van experimenten, bijvoorbeeld in een ijsselmeeracademie. Dit met als
doel om met universiteiten en andere kennisinstituten samen te werken
op het gebied van de waterpianten en waterbodem en - nu er een
gedeeld beeld is over de visstand in het gebied - te experimenteren met
een duurzame visserij-aanpak. Ook de instelling van een Living Lab past
daarbij. Ten slotte is het wenselijk innovatie te stimuleren, bijvoorbeeld
in het ontwerpen van maaischepen voor diverse typen open en ondiep
water zoals het N1arkermeer en in het monitoren van fonteinkruid vanuit
de lucht (bijv. via drones met video/foto's).
Voorstel aan het Rijk
De regio wil graag met het Rijk vanuit zijn rol als gastheer op het water
komen tot afspraken over de aanpak op de korte en lange termijn.
Gegeven de bestaande en extra bijdragen van 2.418.600 die de
regionale partijen leveren en bereid zijn te leveren is het voorstel aan
het Rijk om voor de korte termijn:
met de hulp van RWS de voorgestelde recreatiebetonning voor
1
Markermeer-ijrneer en extra recreatiebetonnIng voor de
jaar, d.w.z.
tandmeren te financieren (ca. 25.000 per,
E 125.000 voor 5 jaar).
2. gezamenlijk en actief te onderzoeken welke meekoppelkansen
met onder meer wegenaanleg, dijkversterkingen en peilbesluitmaatregelen op korte termijn kunnen worden benut voor directe
mogelijkheden voor verdieping, bijdragend aan het oplossen
van de waterplantenproblematiek. Daarbij verkennen of
afspraken te maken zijn over het tarief voor Domeinen bij
zandwinning.
3. de handreiking maaien waterplanten aan te passen, onder
andere naar 20 % van het oppervlak dat gemaaid mag worden
en de frequentie voor het maaien van recreatievaargeulen en
vaargebieden te verhogen.
Voor de lange termijn vraagt de regio het Rijk bij te dragen aan de
realisatie van een verdiepingenplan. Het verzoek van de regio is om
verdiepingen die samenhangen met de velligheidsvaargeulen voor de
reddingsdiensten en de snelvaargebieden met prioriteit uit te voeren.
319
De totale kosten voor verdiepingen worden voorlopig geschat op

1024956/1 056604

Noord-flo
11112

1024956/1056604

3ijlage I
Fab& Globale kostenraming:
voor maaien en betonnen ç,er jaar, incidenteel voor verdie en
Xengetal

Omvang
(km/ha),

(Grootte

kosten

breedte en diepte (m),

Xosten

Kosten

onderdelen

Subtotaal

(Euro)

(Euro)

volume (m3))
Maaien
511.500 tot
973.500 /jr
276.500 tot

Markermeer-

738.500

ijmeer
E2350 /ha

59.500

Vaargeulen

34 km x 50 m = 170 ha

Vaarroutes

34 km x 50 m = 170 ha

59.500

Vaargebiecl

1770 ha
Wensbeeld =

619.500

Minimaal 2018:

157.500

z.s.m.
doorbouwen
naar wensbeeld
en

afbouwen

Startscenario 450 ha

met

z.s.m. doorbouwen naar

verdiepingen

wensbeeld en
afbouwen met
verdiepingen
Randmeren
Gooimeer

250 ha

Tussen E 300

Eemmeer

150 ha

en € 400/ ha

Wolderwijd

150 ha

Veluw,qneer

235.000

235.000
z.s.nn.
afbouwen

50 ha

met
verdiepingen

Minimaal 2018: 600 FI,
z.ssn. afbouwen met
verdiepingen
3etonnen

C. 25.000/jr
Totaal Ca. 45,1 km

Ca . 25.000
beheerkosten

Markermeer

Ca. 33,6 km nieuw
Marken-

vaarroute

Hoorn en naar havens
ijmeer

Ca. 11,5 km vaarverbindingen limeer

Randrneren

Ca.

8

betonning

SJ

km

nieuwe

Beperkt

Wenskaart Markermeer Umeer maaien en verdiepen
Gearceerd = maaien, rode lijnen = eerst maaien, op termijn verdiepen

á

% !

2 P!) 1 1
' Alt's 23

ittii

Maaien Randrneren 2.0
- Doelgerichter met meer gebiedsrendement
- Gemaaide en goed bevaarbare gebieden markeren
door (ver)plaatsen recreatiebetonning
- Vergroten van het budget
- Vergroten van het te maaien areaal van 450 naar ca.
600 ha.

-:andmeren

Gooimeer West
nieuwe recreatiebetonning
rÌ46ó.13.

:

-

.101041.31,00

rfi
'
frid.e

.. 'itt-G 1

41......1t,..40,
rl'
..:-.

3,0
.2.

fir./ Erdge

C

_—a
. II
1

i :. )
.. I .106
• .

'

E

014
6215

Go I

4

4
cm u

tu

AIN

2.

.

14

11
..... ...

. caw i•,. _
. s..
....nr"-'7=--- ,-.,..-:_.5-::;•-•—.. -.i
...,,-....,-->"" .
.
_
1

_., .
. —E --

......

..
•
•
.--'`
:''''''' 1.4-•--..--1 - --------- "
.. • - " Gueinletj.-

....

le, 00

__, ---

"

"

0.
•
L

.•

•

----......„1- ..,,,....-' ,..1,---- .4"

•
\ \,..\\. 4 .

,.'.. , • I

,

._•_.--L',,:.....„.:,--..•

I.4
20

• .

'",., ;,,

k.,'•?..t.

De 54 help

}

.

.

5...."0 • '

?. ..0. ....,

--' " .,_ .. -.--'

r2 a

:, o

6 .

- .,..,..• .; __ . ,

•
....•/".‘ •
I &_._.4.-• „ .141p 0- ! ..4.I. f, - • .#' ,' ‘0,
,

__X.-4 -

-

_ -

'

---- '

4 ,..,.,, ,'
,5-

,.

•
"Mt k.

!. 'J., ...,
i.

10
• i

—

I &

. .. .

C00111

i••
.

G5 5

300d,0

4

A

_

• Mh7

•0101

Ca 5

A

.',140,,•:
.

\

----);

2,
A

.

E

2,

A

..~ 11

._

gr.c r

'164, 7

•rner......1 9

2,
• 107-G1
• - •

2

).

1 4. ,
'

,

2 ,

04,1

eV,..4 4

.20,00 2'

504-0 0
5204 i

li•G42 11

23

26

2,

3 m.o.

2.

—

4
II, II,G /

2,
53,4 S
2,

.
1. /

"

2,

. •

•

'0

a.

'

t.

04

4

4
Pi 20013

1
It
' t», Li

?.,

1
0.44 IA

ti

III,.„„

h

4

t

0°. 2 '
0•

A

-21.--.-----

., i
[1...„.
4

.•••••i•
7.

i
A

''

....._

_

_.

Gebruikskaart
Eemmeer Nijkerkernauw

Ondergrond:

1 blokje = 6,25 ha
ca. 1 km minder recreatiebetonning
ca. 120 ha maaien
+ toegang en havenkorn recreatie-eilanden
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Gebruikskaart Veluwemeer
1 blokje = 6,25 ha
ca. 60 ha maaien
toegang en havenkom recreatie-eilanden

*

= reddingsbrigade

• • • • = sportvis stekken
= jachtbebakening
= natuurgebied
= waterdiepte > 2.50 m
= waterdiepte < 2.50 m
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Regionaal aanbod waterplanten zuidelijk Dsselmeergebied
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1024956/1056604

Geachte mevrouw Post,
In relatie tot de waterplantenproblematiek in het Markermeer-Umeer en de
Randmeren is er het afgelopen jaar meerdere keren contact geweest tussen het
Rijk en vertegenwoordigers uit de regio, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Op 30
maart jl. ontving ik van u het regionaal aanbod met betrekking tot de aanpak van
de waterplantenproblematiek in het zuidelijk Ilsselmeergebied. U maakt daarin
onderscheid in voorstellen voor de korte en lange termijn en de bijdragen vanuit
de regio en de gevraagde bijdrage vanuit het Rijk. Met deze brief reageer ik op de
voorstellen en ga ik in op de afspraken die hierover in het bestuurlijk overleg van
5 juni jl. zijn gemaakt.
Nu de waterkwaliteit verbetert, groeien er meer waterplanten in de ondiepere
delen van het Markermeer-Ilmeer en de Randmeren. Dat is goed vocr de natuur
en draagt ook positief bij aan de beleving van het water. Echter, de tot aan het
wateroppervlak groeiende waterplanten kunnen tegelijkertijd ook hinder
veroorzaken voor de waterrecreatie waar het gaat om de bereikbaarheid van
(jacht)havens en de bevaarbaarheid van het gebied.
Ik waardeer het dat de provincie Noord-Holland het voortouw heeft genomen om
samen met de partijen in de regio (provincies, gemeenten, waterrecreatie partijen
en samenwerkingsverbanden o.a. voor incidentbestrijding) te komen tot een
voorstel voor de aanpak van de problematiek voor de korte en lange termijn. De
voorgestelde aanpak is een combinatie van maaien, zonering en verdieping van
recreatievaargeulen en vaarroutes. Communicatie en zonering ziet u als algemene
maatregelen voor het hele gebied. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van
verschillende instrumenten, zoals communicatie over de locaties van waterplanten
aan recreanten, een duidelijk (centraal) meldpunt voor overlast, communicatie
van gebruikskaarten en markering op het water en op digitale kaarten van
gebieden op basis van een zonering.
De regio wil bijdragen aan diverse maatregelen. Het gaat daarbij, naast
bijvoorbeeld inzet van personeel en medefinanciering van een webapplicatie,
vooral om het meer en frequenter maaien van waterplanten. Voor het
Markermeer-Dmeer willen de waterrecreatie partijen het maaien voor het hele
gebied gaan organiseren en er lopen gesprekken over de opzet van een publiekPagina 1 van 4

In het bestuurlijk overieg op 5 juni is afgesproken dat dit jaar gestart gaat worden
met grootschaliger maaien op het Markermeer en Iimeer op basis van de huidige
Handreiking (10%) en dat voor de afzonderlijke meren (waterlichamen) mogelijk
aanvullende stabiliteitsonderzoeken nodig zijn om te kunnen bepalen of meer dan
10% maaien mogelijk is zonder dat het systeem uit evenwicht raakt. Samen
optrekken ligt voor de hand en naast recreatiesector dient dus ook de natuurkant
hierbij betrokken te worden.
Verdieoen
Het is een wens van de waterrecreatie sector om op korte termijn de vaargeulen
naar de jachthavens te verdiepen, zodat deze goed bereikbaar zijn, en op langere
termijn ook de vaarroutes tussen jachthavens en vaargebieden.
De regio vraagt het Rijk gezamenlijk en actief te onderzoeken welke
meekoppelkansen met onder meer wegenaanleg, dijkversterkingen en peilbesluit
maatregelen op korte termijn kunnen worden benut voor verdieping, bijdragend
aan het oplossen van de waterplantenproblematiek. Daarbij ook verkennen of
afspraken te maken zijn over het tarief voor Domeinen bij zandwinning. Het
verzoek van de regio is om verdiepingen die samenhangen met de
veiligheidsvaargeulen voor de reddingsdiensten en de snelvaargebieden met
prioriteit uit te voeren.
Voor de lange termijn vraagt de regio aan het Rijk om bij te dragen aan de
realisatie van een verdiepingenplan. Verwacht wordt dat vanuit de regio daaraan
kan worden bijgedragen door meekoppeling met projecten en zandwinning in het
gebied. Daardoor is op dit moment niet aan te geven welke bijdrage precies van
het Rijk gevraagd wordt.
Reactie Rijk
Het meekoppelen met andere trajecten is binnen het Rijk een gebruikelijke
werkwijze. Ook bij de waterplantenproblematiek is het Rijk bereid om op korte
termijn gezamenlijk te bezien welke meekoppelkansen kunnen worden benut. Het
inzetten van verdiepen als maatregel levert nog wel een aantal vragen op, zowel
op gebied van praktische uitvoerbaarheid als financiering. Die vragen wil ik
gezamenlijk met de regio op korte termijn oppakken. Een financiële toezegging op
dit punt kan ik u echter niet doen. Mocht verdiepen/verondiepen een bruikbare en
structurele oplossing blijken te bieden met in achtneming van de randvoorwaarden
voor de ecologische stabiliteit van de waterlichamen, dan verwacht ook ik goede
koppelkansen met projecten in het gebied, bijvoorbeeld met de aanpak ecologie
Grote Wateren.
Ten aanzien van het tarief voor Domeinen wijs ik u op de antwoorden van de
regering van maart 2017 op eerdere kamervragen over zandwinning in het
Markermeerl.
Onderzoek en kennis
Onderzoek en monitoring met betrekking tot de effecten van verschillende
maatregelen zijn van belang om de natuurwaarden te kunnen behouden en te
zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie. Het idee is dat er meer
Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, Aanhangsel 1383
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