
 
Geacht bestuur, 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om namens HISWA-RECRON, de belangenorganisatie voor 

watersport en recreatiebedrijven onze zienswijze te geven op het ontwerp Waterbeheerprogramma 

2022-2027. In de inleiding stelt u dat het belangrijk is om het gesprek aan te gaan met andere 

belanghebbenden. Dit stellen we zeer op prijs! Immers de inrichting van het waterbeheer raakt ons 

direct als sector d.m.v. recreatief medegebruik van de eigen inwoners en de toeristen die deze mooie 

regio bezoeken. Toch maakt HISWA-RECRON zich op een aantal punten ernstig zorgen. Ik focus mijn 

inspraak op de volgende 3 hoofdpunten: 

1. Onvoldoende draagvlak 

In voorliggend ontwerp Waterbeheerprogramma benoemt u de Europese Kaderrichtlijn Water, de 

Omgevingswet en de regionale waterprogramma’s. Dit is een goede zaak maar ook meteen een 

complexe omdat maatregelen die hieraan bijdragen effecten hebben op andere sectoren zoals de 

watersport en recreatie. Nadrukkelijk is binnen deze wettelijke kaders gesteld dat lidstaten zelf 

mogen bepalen hoe zij de hieraan verbonden normen willen bereiken. De hiervoor te nemen 

maatregelen dienen daarom passend te zijn bij het recreatieve gebruik en de maatschappelijke en 

economische belangen die hiermee van doen zijn. Op dit moment is er bij onze achterban, na het 

bestuderen van dit ontwerp beheerprogramma, onvoldoende draagvlak om u hierbij te kunnen 

ondersteunen omdat er teveel onzekere factoren zijn die ik hierna zal toelichten. 

2. Toename waterplanten/moerassen 

In het ontwerpbeheerplan staat letterlijk dat veel maatregelen plaatsvinden in de meren zelf. De 

maatregelen ‘kunnen leiden’ tot een toename van waterplanten in de meren wat ruimtelijke, 

nadelige consequenties ‘kan hebben’ voor het recreatief medegebruik. Wat HISWA-RECRON betreft 

is dit zonneklaar met voorbeelden te over elders in Nederland waar meren dichtslibben met 

waterplanten, watersport ernstig wordt bemoeilijkt en reddingsdiensten problemen ervaren met 

hulpacties. Dit is ook de reden waarom het Waterschap Noorderzijlvest, in overleg met de 

omwonenden en ondernemers, juist heeft besloten geen moerasvorming te gaan ontwikkelen voor 

het Paterswoldsemeer. Vanwege de genoemde grote onzekerheid over de effecten heb ik de 

begroting van dit beheerprogramma doorgenomen. Hier zie ik dat er geen budget is gereserveerd om 

te onderzoeken wat de mogelijke negatieve effecten kunnen zijn en hoe deze eventueel te 

bestrijden. Wel wordt volop geinvesteerd in kreeftenonderzoek, vispassages, natuurvriendelijke 

oevers en moeraszones. Kortom ecologisch is het goed bekeken maar voor wat betreft het gebruik 

van de meren door eigen inwoners en recreanten volstrekt onvoldoende uitgewerkt terwijl ze wel 

door deze ingrepen worden geraakt in hun recreatieve gebruik.  

3. Waterpeil en bodemdaling 

In de onderhavige meren verschilt het waterpeil maar gemiddeld genomen kun je stellen dat ze 

relatief ondiep zijn. Door gaswinning is er in het beheergebied sprake van bodemdaling waaronder in 

het Zuidlaardermeergebied. Dat vraagt om aanpassing van de waterhuishouding, zoals het aanpassen 

van waterpeilen en de aanleg of aanpassing van gemalen en stuwen maar ook van  kunstwerken. De 

kosten van deze compenserende maatregelen komen volgens u voor rekening van de veroorzakers, 

ergo de Commissie Bodemdaling/NAM.  

  



 
 

Een logische conclusie die ook van toepassing is op de waterrecreatie zoals eerder door u gesteld in 

het Integraal maatregelenplan Zuidlaardermeer. We weten ook dat er op dit moment nog een 

onderzoek loopt naar de effecten van de waterbodemdaling voor de waterrecreatie maar zouden dit 

graag ook nadrukkelijker zien worden meegenomen in onderhavig beheerprogramma. Wellicht kun 

je dan naast houden wat je hebt ook nog verbeteringsslagen maken.  

Afsluitend: Er is nader huiswerk nodig om de effecten van dit waterbeheerplan voor de watersport 

en recreatie beter in beeld inclusief een gedegen kostenraming. Hierin staan we als HISWA-RECRON 

niet alleen aangezien ook de gemeente Midden Groningen dezelfde mening is toegedaan. Positief is 

dat we nu nog in een processtadium zitten waarin bijsturing mogelijk is maar dan moet dit nu ook 

wel gebeuren aangezien het vertrouwen in een goede uitkomst bij ondernemers snel is afgenomen. 

Daarom pleit HISWA-RECRON voor een toeristische taskforce met een onafhankelijke voorzitter 

waarin de het Waterschap, de provincie, de betrokken gemeenten en het toeristisch bedrijfsleven de 

punten op de i gaan zetten zodat er sprake is van een breed gedragen waterbeheerprogramma.   

Dank voor uw aandacht. 

HISWA-RECRON 

drs. Jan Ybema 

 

 

 

 


