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Het Regioteam
De regio Delta Noord omvat in het bijzonder Haringvliet/Hollands Diep, maar ook de meer 
noordelijke vaarwegen richting Rotterdam en deels ook Volkerak en Grevelingen. Binnen deze 
regio zijn rond 40 bij het Verbond aangesloten verenigingen actief.

Het regioteam bestaat uit Arjen de Vries (voorzitter), Daan den Braber, Romke Woudstra, Kees van 
der Ree en Robert Mastenbroek.

Binnen de regio Delta Noord is in 2019 veel aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen:

Inwerkingtreding Kierbesluit
De inwerkingtreding van het zogenaamde Kierbesluit (gedeeltelijke openstelling van de 
Haringvlietsluizen) waardoor er sprake zal zijn van een beperkte verzilting aan de westzijde van 
het Haringvliet. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor het behoud van de ruime 
vaarrakken op het Hollands Diep en Haringvliet, mede gezien de aanwezigheid van Natura 
2000-gebieden.

Staatsbosbeheer
Ontwikkelingen vanuit Staatsbosbeheer bij het Quackstrand nabij Hellevoetsluis om hier de 
recreatieve functie te versterken.

Vogeleiland Bliek
De aanleg van het nieuwe vogeleiland Bliek nabij de Korendijkse geul in het Haringvliet en de 
toegankelijkheid hiervan voor de watersport.

Moorings
Aandacht voor de goede plaatsing van moorings in het Haringvliet en de monding van het Spui, 
zeker nu het Recreatieschap Haringvliet is opgeheven en dus hier geen functie meer heeft (en 
voorlopig dus veel dank aan de gemeente Goeree-Overflakkee die dit in eerste instantie heeft 
overgenomen.)

Landschapstafels
Overleg binnen de landschapstafels van de provincie, zeker nu het project Droomfonds Haringvliet 
in de afrondende fase is gekomen. Er kan worden teruggekeken op een succesvol project met 
goede resultaten voor de watersport (onder andere een nieuwe bezoekershaven op het eiland 
Tiengemeten.

Goeree-Overflakkee
Samen met de regio Deltawateren is ook uitvoerig overleg geweest met de gemeente Goeree-
Overflakkee over een nieuwe wijze van heffing van de toeristenbelasting. Dit heeft vooralsnog 
geleid tot een voor de jachthavens bevredigend resultaat.

Haringvlietbrug
Indringend overleg met Rijkswaterstaat (samen met onder andere Hiswa-vereniging en 
Toerzeilers) over de voorgenomen beperking van de openingstijden van de Haringvlietbrug, 
die een belangrijke schakel is voor het wegverkeer  tussen Rotterdam en Noord-Brabant (A29). 
Vooralsnog moet worden geconstateerd dat de toegenomen automobiliteit naar het oordeel van de 
Minister er toe zal leiden dat de openingstijden wel (verder) beperkt zullen gaan worden. Dit dossier 
wordt vast vervolgd.
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Regiovergadering
Voor de afstemming van met aangesloten verenigingen is tweemaal een regiovergadering 
georganiseerd, waarbij in de eerste een presentatie over het Kierbesluit is gegeven door 
Rijkswaterstaat met daarbij een presentatie over maatregelen om de vervuiling in het water en de 
oevers(plastic) te kunnen beperken.

Geconstateerd is daarbij dat de eerdere overlast van waterplanten enigszins is afgenomen.
In de najaarsvergadering is daarbij ook ingegaan op de organisatorische ontwikkelingen binnen 
het Verbond, met een zekere focus op de voorgenomen gewestvorming en de rol daarbij van de 
regio Delta Noord in zijn huidige vormgeving. Geconstateerd is dat deze gewestvorming nog 
geen breed draagvlak heeft, zodat de regio Delta Noord vooralsnog zal doorgaan in de huidige 
vormgeving. Afstemming met de regio Deltawateren (Zeeland) vindt plaats in het Regioplatform 
Deltawateren, samen met duikorganisaties en binnenvisserij.

Tenslotte is geconstateerd dat een aantal baggerprojecten in jachthavens vertraging heeft 
opgelopen door de plotselinge invoering van nieuwe normen voor PFAS-stoffen. Doordat de 
Minister onder druk van veel partijen alsnog de normen heeft aangepast, konden deze rond het 
einde van het jaar worden hervat.

Janauri 2020,
Arjen de Vries
Regiovertegenwoordiger Delta Noord

Jaarverslag 2019 - Regioteam Delta Noord


