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Nieuwegein, 18 11 2019 
 
NIEUWE PROVINCIALE OMGEVINGSVISIE 
 
Geacht bestuur, 
 
Analoog aan de totstandkoming van de nationale omgevingsvisie zal ook uw provincie 
bezig zijn om een provinciale omgevingsvisie te ontwerpen. 
In deze brief willen wij enkele aandachtspunten naar voren brengen die in dit stadium 
wellicht nuttig zijn om in overweging te nemen. 
 
Maar allereerst een korte schets van onze organisatie.  De TKBN is een landelijke bond 
waar toeristische kanoverenigingen bij zijn aangesloten. Daarnaast kennen wij tal van 
rechtstreekse individuele leden.  Eén van onze kerntaken is belangenbehartiging. Daartoe 
hebben wij een net van landelijke (vrijwillige) regioconsulenten.  Bij gedeelde belangen 
werken wij samen met de Roeibond, het Watersportverbond en de Stichting 
Waterrecreatie Nederland. 
Het recreatieve kanovaren heeft zich bewezen als een mengeling van sportieve 
inspanning, ontspanning en natuurbeleving waaraan alle leeftijdsgroepen deelnemen. 
 
Voorzieningen tbv (kano)vaarwater kunnen uitstekend gecombineerd worden met andere 
vormen van niet- of lichtgemotoriseerde recreatie op het water, op de oevers en op het 
land. 
 
Wij nemen drie hoofdstukken uit het ontwerp van de nationale omgevingsvisie als 
uitgangspunt en voegen daar onze standpunten aan toe. 
 
RUIMTE VOOR KLIMAATADAPTATIE 
Samengevat: dit hoofdstuk draait om het wateraanbod dat steeds meer zal gaan 
fluctueren. Er zullen maatregelen de de geest van overstroomgebieden, aanleg van 
waterbekkens en dergelijke noodzakelijk zijn. 
Het ligt voor de hand dat uw omgevingsvisie een koppeling met natuurwaarden zal 
maken. Maar als er een verbinding met naastliggend bevaarbaar 
oppervlaktewater gemaakt wordt, zijn die nieuwe wateroppervlakten ook 
toegankelijk voor de (kleine) watersport. Ook als plaatselijk de te ontwikkelen 
natuurwaarden prioriteit hebben is het mogelijk om, door het treffen van civieltechnische 
of juridische maatregelen, te waarborgen dat in die gevallen slechts extensieve recreatie 
plaats zal gaan vinden. 
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STERKE EN GEZONDE STEDEN EN REGIO’S 
Samengevat: dit hoofdstuk heeft leefbaarheid en klimaatbestendigheid als speerpunten: 
“Quality of life staat voorop”. 
* Ons uitgangspunt is dat vormen van niet-vervuilende recreatie in – of zo dicht mogelijk 
bij stedelijke agglomoraties gestimuleerd moeten worden. Op die manier beperk je 
recreatief autogebruik. 
* Bovendien wordt dan voldaan aan het item in het recente nationale sportaccoord, dat 
luidt dat overheden de openbare ruimte beweegvriendelijk dienen te maken. 
* Openbaar vaarwater bij nieuwbouwhuizen is een bekende waardemaker. Afhankelijk 
van de situatie kunt u van een opslag van 10 tot 15% uitgaan. 
Wij stellen daarom voor om expliciet vast te leggen dat in en bij steden / regio’s 
voldoende ruimte en voorzieningen aanwezig moeten zijn om sportief en (bij voorkeur) 
emissievrij te recreëren. 
Specifiek gericht op recreatief kanovaren en desgewenst op kleine 
elektrosloepen in de categorie F: stedelijke en regionale sier- en bufferwateren 
aansluiten op bevaarbaar oppervlaktewater; op vaardiepte brengen; bruggen op 
doorvaarthoogte aanleggen. 
Een bijkomend voordeel is dat werkvletten tbv onderhoud een varende toegankelijkheid 
krijgen. 
 
TOEKOMSTBESTENDIGE ONTWIKKELING LANDELIJK GEBIED 
Samengevat: dit hoofdstuk legt de nadruk op de koppeling tussen agrarische 
bedrijvigheid en natuur. 
* Wij stellen voor om eveneens een koppeling te leggen met ongemotoriseerde 
extensieve recreatievormen op het land en op het water. Denk aan (uiteraard) 
kanovaren, maar ook aan wandelen, fietsen, paardrijden. Voorzieningen ten behoeve van 
deze vormen dienen zoveel mogelijk gecombineerd te worden 
* kleinschalige ontwikkeling van het MKB kan bij bedoelde voorzieningen 
waardeverhogend zijn. 
 
Tot besluit: 
Hopelijk hebben wij u kunnen inspireren om in verschillende onderdelen van uw nieuwe 
omgevingsvisie koppelingen aan te brengen met onze recreatieve watersport. 
Eventuele aanvullende informatie en het contactadres van onze regioconsulent kunt u 
opvragen via belangenbehartiging@tkbn.nl. 
Civieltechnische, juridische en ecologische aspecten rond kanotoerisme staan in ons 
rapport Kanovaarwegen, te downloaden via www.TKBN.nl → wat doet de tkbn → 
belangenbehartiging → vaarwegenrapport. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Bestuur TKBN 
J.Eggens, portefeuillehouder belangenbehartiging. 
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