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Het Regioteam
In de regio IJsselmeer/Markermeer spelen vele projecten die, nu of in de toekomst, van invloed 
kunnen zijn op de watersportmogelijkheden. De leden van het regioteam IJsselmeer-Markermeer 
zetten zich in voor de behartiging van de watersport- en waterrecreatiebelangen en hebben ook nu 
weer een druk jaar achter de rug. Doel is het behoud van het IJssel- en Markermeer als grootschalig 
en open vaarwater, waar het schoon, mooi en veilig genieten van watersport en waterrecreatie is.

Het teamlid Willem Beunis heeft vanwege drukke werkzaamheden zijn activiteiten voor het team 
moeten staken. De hierdoor ontstane vacature is vanwege een evaluatie over taak en inhoud van 
de belangenbehartiging door het Watersportverbond aangehouden.

De bezetting van het Regioteam IJsselmeer/Markermeer is als volgt:
• Dinand de Ridder Regiovertegenwoordiger
• Rijk van Bennekom Noord-Hollandse kust van Hollandse Brug tot en met Hoorn
• Hottem Veenstra Noord-Hollandse kust van Hoorn tot en met Den Oever + Afsluitdijk West
• Dick Koopmans Friese kust, Flevoland tot Urk + Afsluitdijk Oost
• Jaap Woltjer Flevoland tot en met Hollandse Brug + Houtribdijk 

In 2019 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Jaarlijkse regiovergadering op 11 april 2019 bij WSV Lelystad (Houtribhaven)
Op de agenda stonden de volgende zaken:
Gedragsregels bij wedstrijden/evenementen op het water (vergunning RWS)
• Waterplantenproblematiek
• Gebiedsagenda 2050 IJsselmeergebied waaronder ook de planontwikkeling van Wieringerhoek, 

Oostvaardersoevers en Friese kust
• Markerwadden
• Flexibel Peilbeheer

Aanwezig waren vijf watersportverenigingen en het erelid de heer Evert Lagerweij. Het was 
een geanimeerde vergadering. Helaas was het weer een teleurstellende opkomst (5 van de 
38). Vanwege deze tanende belangstelling en de lopende discussies over taak en inhoud van 
de belangenbehartiging binnen het Verbond heeft het Regioteam besloten in 2020 geen 
Jaarbijeenkomst te organiseren.

Flexibel Peilbeheer
Na de invoering van het flexibelpeilbeheer voor het IJsselmeergebied in 2018 is in 2019 de daarbij 
behorende compensatieregeling van kracht geworden. In totaal is € 12,2 miljoen beschikbaar voor 
mitigerende maatregelen in vorm van subsidie voor extra uitdieping in combinatie met regulier 
onderhoudswerk.

Gebiedsagenda 2050
In 2019 is onder andere over onderstaande onderwerpen gediscussieerd. Naast deelname aan deze 
zogenaamde Platformdagen praten we als regioteam ook mee in het ROIJH (Regionaal Overleg 
Orgaan) en kunnen zo de belangen van de watersport en -recreatie naar voren brengen.
• Energietransitie
• Recreatie en Toerisme
• Waterplantenoverlast
• Ruimtelijk inrichting
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Met name op het gebied van de energietransitie is vooruitgang geboekt. De discussies laten 
zien dat er breed verzet is tegen (grootschalige) zonneparken. In de Energieverkenning 
IJsselmeergebied van januari 2019 is dit uitgesproken (zie rapport Palmbout). Voor 2020 is een 
breed onderzoek naar Recreatie en Toerisme door Sweco aangekondigd. Reden om deze discussie 
op de voet te blijven volgen en vooral te zoeken naar kansen (“werk met werk maken”).

Gedragscode organisatie wedstrijden en/of evenementen op het water
Met het oog op de veiligheid en een efficiënte wijze van het aanvragen van vergunningen zijn met 
RWS afspraken gemaakt over het gebruik van (sport)boeien en het mijden van de VAL (Vaarweg 
Amsterdam Lemmer). Simpelweg komen de afspraken neer op “goed zeemanschap” en worden 
onnodige regels vermeden. De Gedragscode wordt bij de vergunningverlening automatisch 
meegezonden.

Waterplantenproblematiek
Ook in 2019 heeft het Regioteam IJsselmeer/Markermeer in samenwerking met het bondskantoor 
in Utrecht veel aandacht moeten besteden aan de problemen met de ongebreidelde groei 
van waterplanten in het gebied. Hoogtepunt was het Waterplanten congres in december 2019 
georganiseerd door bij het probleem betrokken partijen zoals het Watersportverbond en de Hiswa 
maar ook de overheden zoals de provincies Noord-Holland en Flevoland.

Overige onderwerpen waar het regioteam zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden zijn:
• Ontwikkelingen Afsluitdijk
• Dijkversterkingsplannen Houtribdijk
• Overleg Regionaal Overleg IJsselmeer RWS (ROIJ)
• Gebruikersoverleg IJsselmeer
• Marker Wadden
• Zandwinning Smals

Dinand de Ridder
Regiovertegenwoordiger regioteam IJsselmeer/Markermeer
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https://www.agendaijsselmeergebied2050.nl/documentatie/rapporten/2019/07/11/rapport-verdiepende-energieverkenning-ijsselmeergebied

