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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-760165346 DOS-2021-

0000491

Onderwerp

Bestuurlijke afspraken Basisvisie Recreatie Toervaart Nederland 2020-2025

Advies

1. Aan te gaan de bestuurlijke afspraken over de Basisvisie Recreatietoervaart Nederland

2020-2025, voorbereid door de Stichting Waterrecreatie Nederland, inhoudende provinciale

inzet voor behoud, borging en waar mogelijk verbetering van het netwerk van recreatieve

vaarverbindingen in Zuid-Holland met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, provincie

Noord-Holland, provincie Drenthe, provincie Overijssel, provincie Friesland, provincie

Groningen, provincie Zeeland, provincie Gelderland en provincie Limburg. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee Provinciale Staten geïnformeerd

worden over het aangaan van de bestuurlijke afspraken over de Basisvisie

Recreatietoervaart Nederland 2020-2025, inhoudende provinciale inzet voor behoud,

borging en waar mogelijk verbetering van het netwerk van recreatieve vaarverbindingen in

Zuid-Holland.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aangaan van de bestuurlijke afspraken

over de Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2020-2025.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan J.N.

Baljeu, gedeputeerde van financiën, EU en internationaal, water, transitie haven en industrie,

warmterotonde en Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de Provincie Zuid-Holland, om de 

bestuurlijke afspraken over de Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2020-2025 met de

minister van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Noord-Holland, provincie Drenthe, provincie

Overijssel, provincie Friesland, provincie Groningen, provincie Zeeland, provincie Gelderland en

provincie Limburg namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. Bestuurlijke afspraken BRTN 2020-2025.

2. Basisvisie BRTN 2020-2025

3. GS-brief aan Provinciale Staten over de bestuurlijke afspraken BRTN 2020-2025

4. Machtigingsformulier cdK aan gedeputeerde J.N. Baljeu.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 9 februari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Op verzoek van de deelnemers aan het landelijke ambtelijke Basisvisie Recreatietoervaart

Nederland (BRTN) overleg (de provincies, waaronder de provincie Zuid-Holland, het ministerie

van I&W en Rijkswaterstaat) heeft Stichting Waterrecreatie Nederland de Bestuurlijke afspraken

2020 t/m 2025 en de Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2020 t/m 2025, inclusief de

landelijke BRTN classificatie kaart, opgesteld. 

Het overleg in het kader van 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. Het doel van de bestuurlijke afspraken

is het behouden van het bestaande basisrecreatietoervaartnet zoals opgenomen in de Basisvisie

en borgen dat de gedane investeringen in dit basisrecreatietoervaartnet hun waarde blijven

houden.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 90.300,00

Programma  : Programma 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Het betreft een inspanningsverplichting. Er is geen wettelijke verplichting tot het vaststellen van

een basis recreatie toervaartnet. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR 2012) van

het rijk is bepaald dat er nieuwe afspraken worden gemaakt tussen rijk en medeoverheden over

het landelijk toervaartnet. Uitvoering past binnen de kaders van de Omgevingsvisie en de

Omgevingsverordening.. 

Ondertekening vindt plaats met terugwerkende kracht tot 2020. Overigens heeft de minister van

Infrastructuur en Waterstaat op 10 december 2020 al getekend. Deze datum is opgenomen in de

bestuurlijke afspraken. In de bestuurlijke afspraken wordt per partij de ondertekeningsdatum

ingevuld. 

De Commissaris van de Koning is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op

grond van artikel 176 Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de

door de Commissaris van de Koning afgegeven machtiging wordt J.N. Baljeu, gedeputeerde van

financiën, EU en internationaal, water, transitie haven en industrie, warmterotonde en Programma

Aanpak Stikstof (PAS), gemachtigd om de bestuurlijke afspraken namens de provincie te

ondertekenen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In 1992 tekenden Rijk en gezamenlijke provincies het Convenant Uitvoering Beleidsvisie

Recreatietoervaart 1992-2012. In het kader van de decentralisatie-afspraken en bij overdracht

van het ILG budget zijn in 2007 regie en budget voor de uitvoering van het convenant in handen

gelegd van de provincies. In 2013 is het convenant afgelopen. In nauw overleg met Rijk en

provincies is vervolgens een nieuwe visie met de titel “Basisvisie Recreatietoervaart Nederland



3/3

2015-2020 (BRTN)” uitgewerkt en zijn bestuurlijke afspraken gemaakt. Op 28 augustus 2015

hebben GS besloten de bestuurlijke afspraken voor de periode 2015-2020 te ondertekenen.

 

3 Proces

 

Vanaf eind 2019 heeft Waterrecreatie Nederland gewerkt aan het actualiseren van Basisvisie

Recreatietoervaart Nederland 2020-2025. Ambities die zijn benoemd voor de periode 2020-2025

zijn onder meer:

  Het in samenhang ontwikkelen van het Hollandse Plassengebied. 

 Uitbreiding sloepennetwerken Hollands Plassengebied. Aansluiting op Westland,

Duinen Bollenstreek en kop van Noord-Holland. 

  Verdere ontwikkeling van waterrijke erfgoedlijnen en cultuurhistorische vaarwegen. zoals

onder andere de Limes (Oude Rijn en Vliet), de trekvaarten, Goeree-Overflakkee, de

landgoederenzone. 

  Meekoppel-mogelijkheden Deltaprogramma Zoetwater: capaciteitsvergroting

kleinschalige water- aanvoer voorzieningen (KWA). 

  Onderzoek naar en verdere ontwikkeling van het fijnmazig netwerk voor waterrecreatie

 Verdere meekoppel-mogelijkheden varen, fietsen, wandelen. 

Gevolg van de ondertekening van de bestuurlijke afspraken is dat Zuid-Holland een (bestuurlijke)

inspanningsverplichting aangaat om de kwaliteit van het basisrecreatietoervaartnet te borgen,

waar mogelijk te verbeteren en daarbij uniforme uitgangspunten te hanteren. Dit sluit aan bij

staand provinciaal beleid zoals geformuleerd in de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening.

Ook in de startnotitie Sport en Recreatie is aangegeven dat ingezet wordt op behoud en

verbeteren van mogelijkheden voor waterrecreatie.

 

4 Participatie en rolneming

 

Voorliggend besluit is gericht op het aangaan van bestuurlijke afspraken, die grotendeels

overeenkomen met de afspraken van 2015-2020. Hiervoor is geen participatieproces ingericht. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Na besluitvorming wordt een nieuwsbericht opgesteld. Provinciale Staten worden met

bijgevoegde brief geïnformeerd.

 


