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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Bestuurlijke afspraken Basisvisie Recreatie 

Toervaart Nederland 2020-2025

 

Geachte Statenleden, 

Op basis van de Basisvisie Recreatie Toervaart Nederland 2020-2025 (BRTN) worden

bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de provincies en het rijk over het landelijk toervaartnet.

Zuid-Holland gaat met deze afspraken de inspanningsverplichting aan om het Zuid-Hollandse

deel van het toervaartnet te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Daarvoor wordt het

landelijk toervaartnet geborgd in provinciaal beleid, worden minimale doorvaartmaten uit de

BRTN als richtlijn gehanteerd en spant Zuid-Holland zich in om de veiligheid op het water te

bevorderen. Dit onder meer door een zo goed mogelijke afstemming van de recreatie- en de

beroepsvaart.

Het landelijk overleg over de BRTN biedt een ambtelijk en bestuurlijk platform om met andere

overheden en de waterrecreatiesector in gesprek te blijven over en invloed te hebben op de

ontwikkeling van het (landelijk) basisrecreatietoervaartnet. Dit is belangrijk omdat:

 een goed functionerend toervaartnet belangrijk is voor de ambities van Zuid-Holland met

waterrecreatie. Waterrecreatie is in Zuid-Holland een belangrijk onderdeel van de

(vrijetijds)economie. Tegelijkertijd liggen er in onze zeer waterrijke provincie kansen om

de vaarwegen nog beter te benutten en is Zuid-Holland gebaat bij een goede aansluiting

van zijn toervaartnet op het landelijke net; 

 veiligheid en een goede doorstroming van het vervoer over (provinciaal vaar)water

vragen om een zo goed mogelijke afstemming tussen de recreatievaart en beroepsvaart,

met als goed voorbeeld de druk bevaren Gouwe; 

 het landelijk basistoervaartnet een plaats heeft gekregen in vele provinciale

beleidsterreinen.  
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In de periode 2015-2020 zijn van de tien opgenomen ambities (in BRTN-visie projecten

genoemd) er vijf afgerond. De afgeronde acties zijn:

Wijziging bediening Spoorbrug Gouda, wijziging bediening spoorbrug De Vink nabij Leiden, en

invoeren zondagbediening Parksluizen Rotterdam en aanpassen classificatie Kanaal van

Steenenhoek bij Gorinchem en Ziendevaart nabij Nieuwkoop. 

De wijziging van de bediening van de Grote Spoorbrug bij Dordrecht is in voorbereiding. Binnen

deze planperiode wordt besluitvorming van gemeente Hardinxveld verwacht over het toevoegen

van de Weide Giessen aan het BRTN netwerk.

De ambities om het Halskanaal (Flakkee) aan het BRTN netwerk toe te voegen, een verbinding

naar Bernisse en een verbinding van de Langeraarse plassen met Leidsevaart te maken zijn voor

de lange termijn. Deze kunnen uitsluitend gerealiseerd in het kader van een gebiedsontwikkeling.

De BRTN heeft een relatie met diverse provinciale beleidsterreinen:

 Startnotitie Sport en Recreatie 2020: In de regio’s Hollandse Plassen, Midden-Holland en

Blauwe Cirkels/Hof van Delfland wordt ingezet op het gezamenlijk bouwen aan en

uitvoeren van een waterrecreatieprogramma. Daarnaast heeft de provincie de wens om

door kleine en grote maatregelen het aantal recreatieve vaarrondjes te vergroten om zo

Zuid-Holland voor de kleine recreatievaart (o.a. sloepen) beter beleefbaar en

interessanter te maken. 

 Ruimte: Het landelijk recreatietoervaartnet en het principe “houden wat je hebt” zijn

opgenomen in de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening;

 Water: In de Omgevingsverordening wordt het vaarwegbeheer voor het landelijk

recreatietoervaartnet, voor zover dit niet over provinciale vaarwegen loopt, toebedeeld

aan de waterschappen;

 Vaarwegbeheer: de BRTN-classificatie en bijbehorende doorvaartmaten van de

vaarwegen zijn richtlijnen voor het provinciaal vaarwegbeheer;

 Mobiliteit en Milieu: bevorderen van de veiligheid en bereikbaarheid van het

basisrecreatietoervaartnet vraagt om goede afstemming en keuzes tussen de

recreatievaart en de beroepsvaart;

 Toerisme en economie: Waterrecreatie is een belangrijk onderdeel van de Zuid-

Hollandse vrijetijdseconomie;

 Cultuur: onderdelen van het recreatietoervaartnet vallen samen met de provinciale

erfgoedlijnen (o.a. de trekvaarten, de Limes)
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Op 9 februari 2021 hebben wij besloten om de bestuurlijke afspraken over de Basisvisie

Recreatietoervaart Nederland 2020-2025 aan te gaan. Gevolg van de ondertekening van deze

bestuurlijke afspraken is dat Zuid-Holland, in vervolg op het eerder in dit kader afgesloten

convenant, een bestuurlijke inspanningsverplichting aangaat om de kwaliteit van het

basisrecreatietoervaartnet te borgen en waar mogelijk te verbeteren. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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