
 

 

Beste mevr. Schennink, 
 
Bij deze ontvangt u een reactie van het waterschap op de “koersnotitie vrijetijdseconomie”. Zoals reeds 
eerder aangegeven is het ons niet gelukt om vóór 6 april j.l. te reageren. We gaan er echter van uit dat 
onderstaande reactie nog meegenomen kan worden in de besluitvorming over het voorstel voor 
vrijetijdseconomie, in de raadsvergadering van 23 april a.s. 
 
Geacht College,  
 
Naar aanleiding van de toegezonden Koersnotitie vrijetijdseconomie 2020-2030, willen we hierop graag 

reageren. 

In het Koersdocument geeft u specifiek aandacht aan de betekenis die de Oude IJssel heeft en kan hebben 

voor recreatieve beleving. Het recreatieve gebruik neemt de laatste jaren meer toe en die ontwikkeling 

vraagt zeker een bepaalde facilitering. In regionaal verband is daar aandacht voor. Ook als waterschap 

hebben we hierover overleg met de provincie om te kijken dat het vaarwegbeheer voor de recreatieve 

varen als zodanig door de provincie status krijgt. We zien echter ook dat het toenemend recreatieve 

gebruik geeft ook een spanningsveld oproept naar de andere gebruiksfuncties van de Oude IJssel. Met 

name speelt dit voor de beroepsvaart en de functie van ecologische verbindingszone. Uit dien hoofde 

zullen er randvoorwaarden gelden voor het recreatieve gebruik. Dit is regelmatig onderwerp van gesprek 

tussen gemeente en het waterschap als er tot concrete acties wordt overgegaan. De beroepsvaart kan 

last hebben van het feit dat de doorvaart gestremd raakt bij evenementen op het water en anderzijds kan 

de veiligheid voor recreanten in geding zijn als ook de beroepsvaart, juist ter hoogte van de binnenstad 

van Doetinchem, ook zijn (bewegings) ruimte vraagt. Hetzelfde geldt voor de natuurfunctie die gebaat is 

bij rust op bepaalde plaatsen.  En daarbij geldt uiteraard ook de functie die de Oude IJssel heeft voor het 

waterbeheer van het stroomgebied. Ontwikkeling van de recreatieve functie kan niet plaatsvinden zonder 

dat er oog is voor behoud en de ontwikkeling van de beroepsvaart en de natuur en het waterbeheer. Op 

welke manier dat moet willen we graag samen met u vorm geven. 

Daarom zouden we graag zien dat het, “Opstellen visie & actieplan waterrecreatie Oude IJssel & Beneden 

Slinge”, eerder wordt opgepakt, en dat daarmee niet te wachten tot 2022. Na het ontwikkelen van een 

visie op de Oude IJssel, wordt het gemakkelijker invulling te geven aan de andere genoemde 

vraagstukken. Dit werkt beter dan deze apart uit te werken.  

Tevens zien we dat we in de uitvoeringsagenda als initiatiefnemer worden bestempeld. Onze organisatie 

zal geen initiatief nemende rol pakken. Dat laat natuurlijk onverlet dat we wel samen met u willen kijken 

hoe we de recreatie op het water kunnen ontwikkelen en faciliteren, met daarbij ook de blik op een 

goede afstemming met andere gebruiksfuncties van het water.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van der Schoot   
Medewerker watersysteem 
 
T: +31314369552 M: +31653859608 E: j.vanderschoot@wrij.nl 
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