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Eindejaarsbericht 2022 
Regioteam Overijssel en Noordoostpolder 
 

 
 
 

Schoon, toegankelijk en veilig vaarwater. Wij zijn er zuinig op. 
 
Het is een zeer leerzaam jaar geweest voor het Regioteam. Meer dan ooit weten we als 
Regioteam wat we inhoudelijk belangrijk vinden. We weten nog beter dan voorheen dat 
samenwerking echt loont.  Dit eindejaarbericht laat zien dat we met veel partijen samen 
werken. Samen ben je sterk. Laat 2023 daarom maar komen.  
 
Het Regioteam heeft net als jullie iets met water. Water is voor ons meer dan water uit de 
kraan of het water in de kanalen. Water is voor mensen een bron van welvaart en welzijn. 
Voor planten en dieren is het een leefgebied. Samen willen watersporters maar ook de 
recreanten op de wal graag een leven lang genieten op en van de mooie wateren die onze 
provincie telt.  
 
Op de open wateren komen de vele gebruiksfuncties1 bij elkaar. Dit kan spanning in de 
afweging van belangen betekenen. Als Regioteam zijn we steeds op zoek naar de balans 
tussen gebruik en ecologie. Wij denken graag blauw en groen.  

 
 
 
 
Het Zwarte Water bij 
Hasselt. 
 
De foto is van de website: 
Zwarte Water - 
NATUURGEBIEDEN IN BEELD 
(natuurgebiedinbeeld.nl) 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
1 In de waterwet worden de volgende gebruiksfuncties onderscheiden Natura 2000-gebied, 
drinkwaterbeschermingsgebied,  zwemwaterlocatie, voorziening voor recreatieve activiteiten, 
viswateren en scheepvaart  

https://www.natuurgebiedinbeeld.nl/natuurgebied/overijssel/zwarte-water/
https://www.natuurgebiedinbeeld.nl/natuurgebied/overijssel/zwarte-water/
https://www.natuurgebiedinbeeld.nl/natuurgebied/overijssel/zwarte-water/
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We  kennen allemaal het dossier Overlast door Waterplanten. Water planten zijn enerzijds 
nuttig en anderzijds kunnen ze erg hinderlijk, zelfs gevaarlijk zijn. Dat is precies de reden dat 
we samen met onze partner KopTop de ondernemersvereniging in december 2021 een 
functieaanvraag bij de Provincie gedaan hebben. In eerste instanties heeft de Provincie ons 
verzoek geweigerd. Wij hebben daarop bezwaar aangetekend. De termijn loopt 15 
december af. Nog even duimen dus. Hopelijk volgt er dan snel een ”gunstig” antwoord. In 
ieder geval zullen we het antwoord samen met KopTop in dit dossier uitgebreid bestuderen. 
En, niet onbelangrijk, jullie op de hoogte houden.  
Gelukkig is er ook dit jaar in een deel van de Wieden gemaaid. Dit wordt financieel mogelijke 
gemaakt door de gemeente Steenwijkerland, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en 
de Provincie Overijssel.  Stap voor stap wordt er in het Overleg Waterplanten bepaald wat er 
ecologisch verantwoord gemaaid kan worden.  
 

De Wieden ontwikkelen zich 
steeds meer tot een belangrijk 
wedstrijdwater. Dit dankzij de 
inzet van de vele vrijwilligers 
van de ZVB.  
 
Foto Meta Pijlman.  
 
Nationaal Kampioenschap 
Spanker, Efsix en Javelin 
september 2022 op de 
Beulakerwiede.   
 
www.zvbelterwiede.nl 

 
 
Vooruitlopend op de Provinciale Verkiezingen hebben we onlangs naar alle fracties in de 
Staten van de Provincie Overijssel en Flevoland een brief gestuurd. In die brief bepleiten we 
het instellen van een gebruikersoverleg voor de verschillende open wateren. Dit conform de 
al bestaande gebruikersoverleggen voor de kanalen.  
 
Wij verwachten dat in een dergelijk overleg beter gezocht kan worden naar de samenhang 
tussen de gebruiksfuncties van het water en de ecologische ontwikkeling van de Natura 2000 
gebieden. In een dergelijke overleggen kan de plaatselijke kennis, nautisch en ecologisch, 
waar veel gebruikers over beschikken, naast die van experts gelegd worden. Het is wat ons 
betreft tijd voor kwaliteit. Mocht je geïnteresseerd zijn in een kopie van de brief mail ons 
dan even. De brief is mede ondertekend door de Koninklijke Nederlandsche Roeibond.   
 
Afgelopen jaar zijn we samen met de Roeibond ook druk geweest met het beroepschrift in 
het waterwetproject Oeveroptimalisatie Zwarte Water. De TKBN ( Toerkanobond 
Nederland) is mede ondertekenaar van dit beroepschrift. De reactie van Rijkswaterstaat op 
onze zienswijze was dermate teleurstellend dat we beroep hebben aangetekend. Niet alleen  
 

http://www.zvbelterwiede.nl/


3 
 

de watersportbonden hebben beroep aangetekend maar ook de gemeente 
Zwartewaterland, de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en Staatsbosbeheer. Onderling houden 
we elkaar op de hoogte. In dit dossier hebben we ook met  de gemeente Zwartewaterland 
en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta veel contact.  
Onlangs heeft Rijkswaterstaat ons laten weten dat de werkzaamheden rond de 
oeveroptimalisatie in het Zwarte Water opgeschort zijn. Rijkswaterstaat heeft toegezegd het 
gesprek aan te willen gaan met de organisaties om uit deze impasse te komen. Tot op heden 
hebben we daarover niets meer vernomen. De voorbereidingen voor de zitting bij de 
Bestuursrechter gaan voorlopig door.  
 
Tot zo ver de grote dossiers. Jullie kennen ons uitgangspunt wie het kleine niet eert is het 
grote niet weert. Ook op  de kleine dossiers vorderen we stap voor stap. In ons jaarverslag 
zullen we hierover verslag doen.  
 
Ondertussen hebben we de datum voor de jaarvergadering vastgesteld. De jaarvergadering 
willen we houden op dinsdagavond 7 maart van 20.00 uur tot 22.30 uur.  We presenteren 
dan de voortgang op de verschillende dossiers en onze toekomstplannen. Uiterlijk 14 
februari ontvangen jullie het jaarverslag 2021. Dit jaar hopen we naar Deventer te gaan. 
Noteer a.u.b. alvast de datum in je agenda.  
 
Pieter Holewijn, Fré Helleman, Wim Lammerts, Wim Vos en Jan van Esseveld 
 
 
 

 
 
 
 
De Beukerssluis is lekker 
gevuld. De jeugd is een 
dagje uit.  
 
Laat 2023 maar snel 
komen. We hebben er zin 
in. 
 
Foto Jan van Esseveld 
 
 

 
 
 
 

 

Het Regioteam wenst iedereen fijne feestdagen toe.   

 


