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Bestuurlijke oriënterend gesprek over de problematiek op verzoek van Ernest de Groot. 

De Groot: We ontvangen veel signalen over toenemende drukte en overlast. Wateren in de stad 

hebben een recreatieve functie, maar we besteden ook middelen om EVZ functie te realiseren. 

Helmond en 's-Hertogenbosch zijn in Aa en Maas gebied 2 specifieke locaties, waar beken met EVZ 

functie in stedelijk gebied liggen. Waarbij 's-Hertogenbosch de enige is waar het door het stedelijk 

gebied loopt. 

Van der Geld: Gemeente ‘s-Hertogenbosch onderkent de toename van de drukte op het 

oppervlaktewater en de overlast die dat met zich meebrengt. De periode van overlast is met name 

het vaarseizoen. 

Gemeente ’s-Hertogenbosch start met een proces om te komen tot meer regie op het 

oppervlaktewater, samen met Waterschap Aa en Maas als partner. Het is een balans zoeken tussen 

ruimte geven aan levendigheid enerzijds en anderzijds ongewenste situaties voorkomen. Doel is een 

perspectief ontwikkelen. Daarbij hoort een set aan spelregels en/of handhavingsstrategie. 

Aandachtspunten 

Enkele aandachtspunten vanuit de bestuurders zijn genoemd: 

e _ Afstemming in nautisch regelement 

- _ welke boten wel en niet (de uitwas die je niet wil, wens het zo te reguleren dat het er 

ook niet is) 

- _ aanwijzen in- en uitstapplekken, ruimtelijke zonering; 

- recreatie- versus broedseizoen, door klimaatverandering eerder vaarseizoen én langer 

broedseizoen. Voor zonering in tijd t.b.v. handhaving in het vroege voorjaar ook al kijken 

wat mogelijk is; 

- algemene zorgplicht voor de natuur; 

—  evenementen. 

e _ Zorgplicht natuur: verstoring van broedseizoen zit in 1. gedrag, 2. inrichting en 3. Regelgeving; 

e _ Elektrische varen lastig te regelen; we slaan een slag naar elektrificatie t.b.v. vermindering 

verstoring door geluid en golfslag; 

e _ Bescherming van de broedplekken met inrichting dan wel beheer en onderhoud. 

° (extra) capaciteit tbv handhaving? 

e _ natuurpartners meenemen in het proces; zoals IVN. 

Houd aandacht voor de subsidievoorwaarden van Provincie Noord Brabant voor natuuropgaven. 

Provincie geeft 75% subsidie voor natuuropgaven. Het is van belang hun doelstellingen goed mee te 

nemen. 

Procesafspraken 

1. Na de eerste ambtelijke sessie interne terugkoppeling aan betrokken bestuurders over de eerste 

opbrengst; 



2. Als we verdere stappen hebben gezet, eerst via een bestuurlijk overleg weer afstemming voordat 

het traject naar het college wordt ingezet. 


