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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 de regiocommissie IJsselmeer-
Markermeer zetten zich in voor de behartiging van de watersportbelangen en hebben ook nu weer 
een druk jaar achter de rug. Doel is het behoud van het IJsselmeer en Markermeer als grootschalig 
en open vaarwater, waar het schoon, mooi en veilig genieten van watersport is. maken voor onze 
verenigingen, haar leden en potentiële nieuwe watersporters.  

Het teamlid Pierre van Velzen heeft zijn activiteiten voor het team moeten staken. De hierdoor 
ontstane vacature is ingevuld door Dick Koopmans (oud havenmeester van de Buyshaven). Het 
lidmaatschap van teamlid Rudolf Guys is door het bereiken van de maximale zittingsduur eind 
2018 beëindigd. De bezetting van het Regioteam IJsselmeer/Markermeer is daarom als volgt:

• Dinand de Ridder  Regiovertegenwoordiger
• Rijk van Bennekom  Noord-Hollandse kust van Hoek van ’t IJ t/m Hoorn
• Hottem Veenstra  Noord-Hollandse kust van Hoorn t/m Den Oever en westelijk  
     deel Afsluitdijk
• Dick Koopmans  Oostelijk deel Afsluitdijk, Flevoland tot Urk en notulist
•	 Jaap	Woltjer	 	 	 Flevoland	van	Urk	t/m	Block	van	Kuffeler	+	Houtribdijk
•	 Willem	Beunis	 	 Flevoland	en	Noord-Hollandse	kust	van	Blocq	van	Kuffeler	t/m		
     Hoek van ’t IJ

In 2018 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest in het regioteam en de provincie:

Jaarlijkse regiovergadering
De jaarlijkse regiovergadering was op 12 april 2018 bij WSV Lelystad (Houtribhaven)
Op de agenda stonden de volgende zaken:
• Presentatie College van Deskundigen (door Hedwich Kuipers)
• Waterplantenproblematiek ( door Willem Beunis)
• Natura 2000 (door Dinand de Ridder)
• Flexibel Peilbeheer (door Dinand de Ridder)
Aanwezig waren negen watersportverenigingen. Het was een geanimeerde vergadering, echter 
was er (weer) een teleurstellende opkomst (9 van de 38). Het komende jaar gaan wij bekijken hoe 
we dit aantal omhoog kunnen krijgen. Komende regiovergadering: 11 april 2019 (wsv Lelystad, 
Houtribhaven)

Beheerplan Natura2000
In mei 2018 is de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen gepubliceerd en is het 
beheerplan door de overheid vastgesteld. Het beheerplan geeft algemene aanwijzingen voor 
het juiste gebruik en beheer van de wateren in het gebied. Een belangrijke pijler in dit plan is de 
Gedragscode Recreatie IJsselmeergebied. Deze code beoogd middels ‘goed‘ en ‘passend’ gedrag 
het	treffen	van	gebiedsbeperkende	maatregelen	te	voorkomen.	Wij	menen	dat	het	belangrijk	is	
om hier met de overheid over in gesprek te blijven. Als, naar het oordeel van de overheid, toch 
toegangsbeperkende maatregelen noodzakelijk zijn komen deze in afzonderlijke procedures met 
inspreekmogelijkheden aan de orde. Momenteel is dat (nog) niet aan het geval, reden waarom 
tot op heden nog geen bezwaren zijn ingediend. Als in de toekomst een toegangsbeperkende 
maatregel aan de orde komt, dan zullen we hier kritisch naar kijken en indien gewenst verweer 
voeren. Meer weten? www.rwsnatura2000.nl/Gebieden/IJsselmeergebied/default.aspx
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Flexibel Peilbeheer
Op 14 juni 2018 is door de overheid het nieuwe peilbesluit voor het IJsselmeergebied vastgesteld. 
Binnen	een	beperkte	bandbreedte	is	flexibiliteit	in	het	peilbeheer	geïntroduceerd.	Concreet	
betekent dit voor de watersport dat in het voorjaar een kortdurende opzet van het waterpeil is tot 
-10 cm bij NAP (zomerpeil blijft in principe -20cm bij NAP) en in het najaar (vanaf medio augustus) 
een	vervroegde	uitzak	naar	het	winterpeil	(-20cm	bij	NAP).	Verder	is	fluctuatie	door	droogte,	dan	
wel overmatige waterafvoer van het waterpeil mogelijk. Na onderhandelingen is door het Rijk € 
12.2 miljoen beschikbaar gesteld om knelpunten bij haventoegangen en havens aan te kunnen 
pakken. Dit zal echter in combinatie met regulier onderhoudswerk moeten worden aangepakt. 
Aangezien door deze (mitigerende) maatregel de mogelijkheid is geschapen om nadelige gevolgen 
voor de bereikbaarheid van haventoegangen en (jacht)havens aan te pakken is door het regioteam 
afgezien van de mogelijkheid om bezwaar te maken. Meer weten? www.rijkswaterstaat.nl/water/
projectenoverzicht/ijsselmeer-zoetwatervoorraad-op-peil/index.aspx

Waterplantenproblematiek
Ook in 2018 heeft het Regioteam IJsselmeer/Markermeer in samenwerking met het bondskantoor 
in Utrecht veel aandacht moeten besteden aan de waterplantenproblematiek. De provincie Noord-
Holland heeft geldmiddelen toegezegd om de ergste overlast middels maaien aan te pakken. 
Voor de uitvoering van deze werkzaamheden wordt een stichting opgericht waarin leden van het  
Watersportverbond zullen participeren. Naar ons oordeel is deze activiteit een eerste en (alsnog) 
beperkte aanzet tot een aanpak van de problematiek. Voor een structurele aanmaak is meer geld en 
inzet nodig. Het regioteam blijft zich hiervoor inzetten. Meer weten? www.watersportverbond.nl/
belangenbehartiging/natuur-milieu/waterplanten/

Ontwikkelingen windmolenparken
Het mede door ons ingediende bezwaar tegen het windpark Fryslân is de Raad van State 
ongegrond verklaard en is nu onherroepelijk geworden. Wel zal de doorvaarbaarheid van het 
windpark mogelijk blijven. Naast het windpark Fryslân, heeft ook het windpark Blauw (Flevokust 
van Rotterdamse Hoek tot de Ketelbrug) onze aandacht gevraagd. Ons standpunt is dat, gelet 
op eerdere besluitvorming (windmolens Urk-Rotterdamse Hoek), er geen steekhoudende 
argumentatie is om dit tegen te houden. Wel menen we dat er maatregelen moeten komen om een 
beschermde wachtplaats bij de Ketelbrug te creëren. Het overleg hierover is nog gaande.

Gebiedsagenda 2050 IJsselmeergebied
De overheid is in 2018 gestart met een breed overleg met betrokken instanties en belangengroepen 
om tot een Gebiedsagenda 2050 IJsselmeergebied te komen. Het allesomvattende document met 
daarin de waarden en belangen van het IJsselmeergebied worden in het overleg besproken en 
plannen ontworpen. Een belangrijk orgaan is het Bestuurlijk Platvorm IJsselmeergebied (BPIJ) 
waar alle betrokken overheidspartijen (denk o.a. aan Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen) 
gezamenlijk sturing geven. Het BPIJ laat zich adviseren door het Regionaal Overlegorgaan 
IJsselmeer (ROIJ) waaraan de bij het proces betrokken maatschappelijke organisaties deelnemen. 
Het Regioteam IJsselmeer/Markermeer is deelnemer aan dit overleg en heeft zo een directe 
link naar de ontwikkelingen. Omdat het Watersportverbond is aangesloten bij de Stichting 
Waterrecreatie Nederland stemmen we het in te nemen standpunten met elkaar af. Doel is 
verbreding van het draagvlak voor het behartigen van de watersportbelangen in het gebied. Meer 
weten: www.agendaijsselmeergebied2050.nl/
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Overige onderwerpen:
• Ontwikkelingen Afsluitdijk
• Dijkversterkingsplannen Houtribdijk
• Overleg Regionaal Overleg IJsselmeer RWS (ROIJ)
• Gebruikersoverleg IJsselmeer
• Marker Wadden
• Zandwinning Smals
• Gedragsregels bij wedstrijden

Verder zijn er diverse projecten, beschouwingen en rapportages gegeven van de werkzaamheden 
van het regioteam. Voor de verslaglegging hiervan wordt verwezen naar de informatie op de 
regiopagina van het regioteam: www.watersportverbond.nl/ijsselmeer. 

Het regioteam IJsselmeer/Markermeer van het Watersportverbond wenst u een plezierig 
vaarseizoen!

Dinand de Ridder
Regiovertegenwoordiger regioteam IJsselmeer/Markermeer - Watersportverbond

Januari 2019


