
 
 

Aandacht voor “Recreatie aan en op het water bij  de wateropgaveprojecten ” (programma 3) 

Provinciale Staten van Noord Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 5 november 2021 ter 

bespreking van de Begroting 2022 (PS 55/21). 

Overwegende dat: 

• Water een eerste levensbehoefte is en om bijzondere aandacht vraagt, zoals weergegeven in 

de programmabeschrijving. 

• De veiligheid aan en op het water erg belangrijk is, maar daarnaast is de beleving van en met 

water ook van groot belang. 

• Veel mensen langs en op het water ontspanning en rust vinden in drukke en moeilijke tijden.  

• De waterrecreatie een groeiende sector is en belangrijk voor de economie. 

• Het belangrijk is om bij de beoogde integrale aanpak van waterprojecten ook het aspect 

recreatie mee te nemen in de uitvoeringplannen. 

• Bij de reeds uitgevoerde werkzaamheden al veel goede en bereikbare recreatieplekken 

verdwenen zijn om de rivier de ruimte te geven. 

• Het voor ouderen en mindervaliden steeds moeilijker wordt om aan het water te komen en 

te recreëren. 

• Sportvissers een bijdrage kunnen én willen leveren aan het behoud en herstel van de 

(Europese) rivieren1. 

Verzoeken Gedeputeerde Staten om: 

• De provincie bij de ontwikkeling van het programma water ook de recreatieve sector 

(organisaties en verenigingen zoals water- en hengelsport) onder de aandacht brengt en zo 

mogelijk betrekt.” 

 

En gaan over tot de orde van de dag 

Namens de CDA fractie   Namens de VVD fractie 

Chris Spooren   Suzanne Otters 

 
1Schetsboek riviersportvisserij. Samenwerken: De ruim 20 miljoen sport vissende mannen, vrouwen en kinderen in Europa kunnen worden 

beschouwd als een van belangrijkste gebruikers van de rivier en haar zijwateren. Een groep recreanten met een direct en aantoonbaar 

belang bij een ecologisch gezonde en een voor ieder toegankelijke rivier. Een uit alle lagen van de samenleving bestaande groep recreanten 

die een constructieve bijdrage kan leveren aan draagvlak voor natuurbeheer en natuurontwikkeling in het rivierenland. Maar ook een 

groep die vanuit haar kennis van vis en viswater en –niet te vergeten vanuit haar enthousiasme– zelf een bijdrage kan én wil leveren aan 

het behoud en herstel van de Europese rivieren. Een project als ‘Zilveren Stromen’ is daarvan een goed voorbeeld. Dit ambitieuze project 

van visrechthebbenden in het rivierengebied staat voor een gezamenlijk komen tot een beheervisie én beheeraanpak voor het 

Nederlandse deel van Rijn- en Maas - stroomgebied. Het project richt zich op behoud en verbetering van visserijmogelijkheden, een 

gezonde en duurzame visstand, een duurzame visserij en een effectieve belangenbehartiging. Samenwerken in visstand beheer commissies 

(VBC’s) vormt hierbij het uitgangspunt. 


