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VOORWOORD

Als logisch gevolg van deoverbelasting van deverzorgingsstaat ende
groeiendeoverheidstekorten zijn indeafgelopen jaren wijzigingen in
de organisatie vanhet overheidsbeleid doorgevoerd ofonderwerpvan
discussiegeworden.Overlating, uitbesteding enafstoting vantaken,
samenaangeduid alsalsprivatisering,nemen indiëherbezinning opde
beleidsorganisatie een belangrijke plaats in.Ook de recreatiesector
heeft hiermee temaken gekregen.Privatisering vindt daarbinnen
plaats, opverschillende schaal en voor verschillende deelterreinen.
DeWerkgroep Recreatie,samenwerkingsverband van 11vakgroepenaande
Landbouwuniversiteit vanWageningen,ervaarteengrote mate van
betrokkenheid bijnieuwe ontwikkelingen inderecreatiesector,zoals
degesignaleerde privatisering.De werkgroep leidt studenten opom in
de recreatiesector werkzaam te zijn,doetonderzoek tenbehoevevan
ditonderwijsendewetenschapsvorming,enheeft vandaaruit tevenseen
kritische functie tenaanzien van de maatschappijenvanderecreatiesector inhet bijzonder.De werkgroep heeft onderzoek gestart naar de
privatisering indewatersport enindesportvisserijmet eentweeledig doel:het verkrijgen van inzicht inhet fenomeen privatisering
en in maatschappelijkeeffecten van concrete privatiseringsgevallen.
Zowel voor het eerste doel,om deaard enbetekenis van privatisering
voor de recreatie te leren kennen,alsvoor het tweede,waarbijvooral
recente privatiseringsgevallen aandeorde zijn eneffecten nogniet
altijd even zichtbaar,betekende het onderzoek veelpionierswerk. Het
verkennende kartakter vanhet onderzoek wordt ook inhet rapport zelf
met nadruk onderstreept.

Degenoemde kritische functie van de universiteit betekentvoorde
Werkgroep Recreatie eenobjectieve benadering eneenonafhankelijke
formulering vandeprobleemstelling. Wel wordt steedsgeprobeerd constructief tezijnende resultaten bruikbaar temaken voor depraktijk.Van meet afaan isdaarom ernaargestreefd om relevanteinstellingen uitde recreatiesector bijhet onderzoek tebetrekken. Het
onderzoek isbegeleid dooreencommissie,waarin vertegenwoordigers
zittinghaddenvandeDirectieOpenluchtrecreatie van het Ministerie

van Landbouw enVisserij,de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NWS), het Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV),
de Stichting Recreatie en hetGewest Midden-Limburg.Doordeeerste
driegenoemde instellingen isook een financiële bijdrage aanhet
onderzoek geleverd.
Het leeuwedeel vanhet onderzoek isuitgevoerd door JanPhilipsen,
door dewerkgroep aangetrokken alstijdelijk onderzoeker en thans
wetenschappelijk medewerker bijdeVakgroepCultuurtechniek vandezelfde universiteit. Daarnaast zijn bijdragen geleverd door Hans
Bakker vandeVakgroep Cultuurtechniek, JaapLengkeek vandeVakgroep
SociologievandeWesterse gebieden endoor eengroot aantal studenten.Deze laatsten worden vanwege hunaantalhiernietmet namegenoemd.Inhet rapport wordtwel steeds expliciet naar hun werkzaamheden verwezen.
Dank gaat uit naar de leden vandebegeleidingscommissie,diesteeds
eengedegen commentaar ophetonderzoek,inalle fasen,hebbengegeven:
drsC.J. vanGinkel (voorzitter)

Landbouw en Visserij

irJ.J.A.Bongers

NWS

dhr F.J. Jibben

KNWV

irJ.C.Verkade

Stichting Recreatie

irM.S.vanMalde

Gewest Midden-Limburg

irM.P.A.H.M.vanVught

Gewest Midden-Limburg.

Dank geldt ook de medewerkersvandeLandbouwuniversiteit,dieaanhet
onderzoek hebben bijgedragen:
prof.drA.T.J.Nooij,drH.W.J.Boerwinkel enirA.J.M.Slijkerman
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SAMENVATTING

1. Inleiding
DeWerkgroepRecreatie van deLandbouwuniversiteitWageningen heeft in
1987en 1988onderzoek verricht naar effecten vanprivatisering opde
watersport ende sportvisserij. Zijheeft het onderzoek opgezet in
samenwerkingmet hetMinisterie van Landbouw enVisserij,deNederlandse
Vereniging van Sportvissersfederaties en hetKoninklijk Nederlands
Watersportverbond.
De interesse indeprivatisering isbijdeWerkgroepgewekt naaraanleiding vanverschillende studies,die zijreedsheeft verricht naar de
effecten vanTROP's. Indezeplannen isvoor heteerst een koppeling
gelegd tussen het tenalgemenenutte tevoeren overheidsbeleid enhet
opprofijt gerichte beleid van commerciële ondernemers. Inde studies
isgeconcludeerd,dat de relaties tussen overheid enparticuliere sector
problematisch zijn.Dedirecteaanleiding voor het onderzoek wasde
privatisering van hetMidden-LimburgseMaasplassengebied rond Roermond.
Deze plassenworden druk gebruikt voor varen envissen.Deverkoopvan
hetgebied door deprovincieaanprojectontwikkelaar AquaTerra heeft
geleid totveel ongerustheid bijwatersporters ensportvissers over de
gevolgen voor deaard en deprijs van voorzieningen.Velen zijnbang uit
het gebied tewordenweggedrukt.
Indeze samenvatting worden debelangrijksteonderzoeksresultatengepresenteerd. Zemonden uit ineenaantal aanbevelingen.Voor eenoverzicht vandeeindconclusieswordt verwezen naar Hoofdstuk 10vanhet
rapport.

2. Probleemverkenning
Verandering van overheidstaken
SindsdeTweedeWereldoorlog heeft deNederlandseOverheid veelgeld
geïnvesteerd in inrichting enbeheer van recreatievoorzieningen.De
overheid isdaarbijuitgegaan van dedoelstelling tegemoet te komen aan

depluriforme recreatieve wensen en behoeften van elke Nederlandse
burger volgens het gelijkheidsbeginsel, dus ongeacht zijn/haar inkomen
en ongeacht zijn/haar woonplaats.Dit beginsel van recreatiemogelijkheden voor iedereen wordt bedoeld als onder andere inhet Structuurschema
Openluchtrecreatie wordt gesproken van een beleid 'tenalgemene nutte'.
Het beginsel rechtvaardigt een collectieve voorzieningswijze (financiering via hetbelastingstelsel).
De laatste jaren doen zich echter veranderingen voor inhet beleid ten
algemene nutte.Het beleid van de overheid issteedsmeer gericht op
het uitvoeren van maatregelen om het uit de hand gelopen tekort op de
rijksbegroting teverminderen. Daarnaast wil deoverheid het openbare
leven minder regelen (deregulering) en taken zodicht mogelijk bijde
burger brengen (decentralisatie).Debezuinigingen hebben op de recreatieve sector een sterke uitwerking gehad. Zehebben bijde lagere overheden (gemeentes,recreatieschappen en provincies) geleid tot beperkingen van de budgetten voor beheer en onderhoud van toeristisch-recreatieve voorzieningen. De lagere overheden zijn alsgevolg hiervan op de
eerste plaats overgegaan op een bedrijfsmatigereaanpak van recreatieprojecten,waarbijgetracht isdoor middel van het opnemen van winstgevende exploitaties (onder andere horecakiosken, jachthavens) en het
heffen van retributies (onder andere parkeergeld, toegangstarieven) de
inkomsten teverhogen tenbehoeve van een gunstiger exploitatieresultaat.Daarnaast wordt getracht het aandeel van de private sector (bedrijven en non-profit organisaties) inhet beheer van recreatievoorzieningen ten opzichte van dat van de publieke sector tevergroten. Dit
gebeurt door middel vanprivatisering van bestaande voorzieningen en
het stimuleren van de private sector (met name het bedrijfsleven)tot
het scheppen van nieuwe voorzieningen,onder andere door middel van
publiek private samenwerking. Hetgehele spectrum van overheidsmaatregelen,die leiden tot kostenverlaging en/of opbrengstenverhoging,
wordt omvat door het begrip 'économisering'.
Privatisering
Het onderzoek heeft zich vooral gericht op privatisering. Bijprivatisering neemt de inbreng van bedrijven en non-profit organisaties (recreantenorganisaties) bijhet aanbod van recreatievoorzieningen toe ten
opzichte van de inbreng van de overheid. Er treedt met andere woorden

een verschuiving inde taakverdeling tussen de publieke en de private
sector op.Deze verschuiving kan betrekking hebben op de volgende taakgebieden:
- planning en regulering,
- financiering,
- besluitvorming en
- productie (inrichting en beheer).
Privatisering kan deoverdracht betekenen van één ofmeer van deze taakgebieden of zelfs van het gehele pakket en kan derhalve meerdere vormen
aannemen. Indit onderzoek zijn vooral devormen 'afstoten'en 'overlaten'onderzocht. Inhet eerste geval onttrekt deoverheid zich geheel
van de taakbehartiging. De rechten ten aanzien van alle taakgebieden
worden overgedragen aan de private sector. Indit onderzoek gaat het bij
afstoten om verkoop van recreatievoorzieningen. Inhet tweede geval
stoot deoverheid de voorziening weliswaar af,maar stelt de taakvervulling door deprivate sector nadrukkelijk op prijs. De overheid treedt
derhalve stimulerend en controlerend op door middel van planning, regulering en/of financiering.Ommet betrekking tot deze taakgebieden een
stevige vinger indepap tebehouden,blijft de overheid bij overlaten
meestal eigenaar van de voorziening (ofdegrond)en besluit slechts
tot verhuur van bepaalde rechten.

3.Afbakening, doel enopzet onderzoek
Onderzoeksafbakeninq
Het onderzoek heeft zich beperkt tot twee recreatie-activiteiten: watersport en sportvisserij.Bijdewatersport gaat het voornamelijk om
privatisering van jachthavens (verkoop of verhuur van het recht om
ligplaatsen te verhuren). Bijde sportvisserij gaat het inde meeste
gevallen om verhuur van het visrecht. Privatisering kan echter in beide
gevallen ook betrekking hebben op een omvangrijker gebied,bestaande uit
water en oevers,eventueel inclusief een omringend gebied met toegangswegen.

Inhet onderzoek zijn de volgende vier economiseringsvarianten onderzocht:
1. Privatisering van eengrootschalig watersportgebied, indevorm
vanafstoten;
2. Privatisering van kleinschalige watersportaccommodaties,inde
vormvan:
2a. overlaten
2b. afstoten
3. Privatisering van kleinschalige hengelsportaccommodaties,inde
vormvan:
3a.overlaten
3b.afstoten
4. Publiek private samenwerking
De vier varianten zijn elk ineen deelonderzoek nader bekeken.De nadruk
van hetgeheleonderzoek heeft gelegen opdeprivatisering vanhet
grootschalig recreatiegebied inMidden-Limburg.Ommeerprivatiseringsvarianten inhet onderzoek tekunnen betrekken,met namevarianten die
kleinschaliger van aard zijnenandere vormen van taakverdeling tussen
overheid enparticuliere sector betreffen,heeftook onderzoekplaatsgevonden naar privatisering vanverspreid liggende kleinschaligewaterenhengelsportaccommodaties inNederland ennaar publiek privatesamenwerking inhetBrabantse enGelderseMaasoevergebied.
De keuze voor devier economiseringsvarianten iseenpragmatischegeweest. Bijde start vanhet onderzoek bestond geen overzicht van het
totaalaantalmogelijke varianten,die indepractijk van derecreatiesector voorkomen.Deeconomiseringsvarianten,waarmee deMidden-Limburgse isvergeleken zijnderhalve nietgekozen vanuit eenbijvoorbaat
bestaande classificatievanmogelijkheden.Hetonderzoek heeft mede
daarom vooral een verkennend karaktergekregen.
Opvallend is,dat hetprivatiseringsonderzoek zich tot dusverre vooral
heeft gericht ophet aanbod:opwelkewijze kunnen voorzieningen goedkoper en efficiënter worden aangeboden.Weinig aandacht isdaarentegen
geschonken aan deeffecten vanprivatisering voor gebruikers vanvoorzieningen ofgeorganiseerde verbanden daarvan (recreantenorganisaties),
maar ook kleinschalige bedrijven,diebetrokken zijngeraakt bijpriva-

tisering van een grootschalig recreatiegebied. De effecten vanprivatisering staan indit onderzoek centraal.
Doel- en probleemstelling
Opbasisvan probleemverkenning en onderzoeksafbakening isdedoelstelling als volgt geformuleerd:
"Het inzicht krijgen indemogelijke effecten van privatisering op
dewatersport en de sportvisserij,met betrekking tot het aanbod
en het gebruik inhet algemeen en inMidden-Limburg inhet bijzonder en deprocessen die ten grondslag liggen aan de privatisering"
Hieruit zijn de volgende probleemstellingen afgeleid:
1.

Welke processen treden opbijde totstandkoming van privatisering
enpubliek private samenwerking? Welke rol spelen deoverheid,het
bedrijfsleven en recreantenorganisaties bijdeze processen en tot
welke effecten leiden deze processen?

2.

Welke veranderingen treden op inde taakverdeling tussen overheid
enparticuliere sector tengevolge van privatisering en publiek
private samenwerking? Welke effecten heeft dit op het aanbod van
water-en hengelsportvoorzieningen?

3.

Wat zijn de effecten van de verandering inhet aanbod vanwateren hengelsportvoorzieningen op de gebruikers?

Onderzoeksopzet
InTabel Iiseen overzicht gegeven van dedeelonderzoekingen naar
opzet. De effecten van privatisering op hetgebruik zijn inde deelonderzoeken met betrekking tot het grootschalig recreatiegebied MiddenLimburg en de kleinschalige watersportaccommodaties op een kwantitatieve
manier onderzocht.Als onderzoekstechnieken zijn post-en veldenquetes
gebruikt.Deonderzoeksresultaten met betrekking tot de effecten van
privatisering op het aanbod van kleinschalige water-en hengelsportaccommodaties zijn meer kwalitatief van aard. De resultaten zijn vooral
gebaseerd opdiepte-interviews met informanten. Hetzelfde geldt voor

TabelI.Overzichtvandeelonderzoekingen naar opzet

Deelonderzoekingen

Privatisering
grootschalig
watersportgebied
a. watersport

b. hengelsport

2. Privatisering
kleinschalige
watersportaccommodatie

onderzoek
locatie

Midden-Limburg

Midden-Limburg

Nederland

Privatisering
kleinschalige
hengelsportaccommodatie

Nederland

Publiek Private
samenwerking

Brabant/
Gelderland

methodevan
onderzoek

soort informant

ondernemers/
verenigingen1)
postenquête watersporters
(vaste ligplaats)
postenquête sportvissers
(ledenHSV)

aantal

interviews

ondernemers/
verenigingen/
gemeente
veldenquêtes watersporters
(in jachthaven)

15
500
400

interviews

interviews

interviews

3
90

ondernemers/
verenigingen/
overheid2)

15

ondernemers/
verenigingen/
overheid

12

1)idemmetdirektie AquaTerraenwatersport-collectief Limburg
2)idemmetnatuurorganisaties

het deelonderzoek naar publiek private samenwerking. Naast het veldonderzoek heeft literatuurstudie plaatsgevonden naar debetekenis van
privatisering eneconomisering,deontwikkeling van het recreatiebeleid
van deoverheid,deontstaansgeschiedenis van deonderzochte water-en
hengelsportaccommodaties ende recreatie-activiteiten watersport en
sportvisserij.

4.Onderzoeksresultaten Midden-Limburg

Degrootschalige privatiserinqsvariant
Door degrindwinning inMidden-Limburg isvooral nadeTweede Wereldoorlog een omvangrijk plassengebied ontstaan.Sindsde zestiger jaren wordt

van dit gebied in toenemende mate recreatief gebruik gemaakt. Zowel het
bedrijfsleven als recreantenorganisaties hebben sinds die tijd ingespeeld opde toenemende vraag naar water-en hengelsportvoorzieningen.
Vanaf eind jaren zestig heeft ook deoverheid,eerst via een intergemeentelijk samenwerkingsverband en later via eenprovinciale stichting,watersportprojecten opgezet.Het beheer van depublieke recreatieprojecten leverde door de jaren heen grote exploitatietekorten op.Sinds
de tweede helft van de zeventiger jarenworden deze tekorten door de
provincie Limburg niet meer geaccepteerd. Dit leidt in 1986 uiteindelijk
tot de verkoop van het 3.000hectare grote plassengebied aan projectontwikkelaar Aqua Terra.
Deprovincie isbijhet beheer van deMaasplassen zoveel mogelijk uitgegaan van de inhet Structuurschema Openluchtrecreatie vastgelegde
doelstellingen. Projectontwikkelaar Aqua Terra heeft een afwijkende
doelstelling: winstmaximalisatie. Om het doel tebereiken wilAqua Terra
allereerst de verhouding tussen rendabele en onrendabele projecteenheden
tengunste van de eerste veranderen.Dit leidt tot plannen voor uitbreiding van het aantal rendabele exploitaties inhet gebied (zoals
jachthavens en verblijfsrecreatieve voorzieningen),uitbreiding van
bestaande rendabele exploitaties en verbetering van de kwaliteit van
het voorzieningenpakket. Daarnaast gaat Aqua Terra, in tegenstelling
tot deoverheid, niet uit van eenwenselijk geacht prijsniveau, waarbij
exploitatieverliezen opvoorzieningen worden geaccepteerd, maar van
reële kosten enwinst.Dit leidt op de eerste plaats (meestal) tot
hogere tarieven voor recreatievoorzieningen en op de tweede plaats tot
de invoering van nieuwe heffingen ten behoeve van deexploitatie van de
recreatieve basisinfrastructuur.Hiertoe is inMidden-Limburg een looprechtvergunning à f1. 2 5 , —per sportvisser per jaar ingevoerd en is
getracht een vaarheffing voor op deMaasplassen varende boten te introduceren,die fl. 3 0 , —per jaar zoumoeten gaan kosten.Op de derde
plaats wil Aqua Terra het aanbod van reeds bestaande, zelfstandige bedrijven enverenigingen inhetMaasplassengebied uit concurrentieoverwegingen zoveel mogelijk bevriezen. Dit betreft vooral het aanbod van
verenigingsjachthavens.

Effecten opkleinschalige watersportverzorgendebedrijven enverenigingen
Inen rond het geprivatiseerdeMidden-LimburgseMaasplassengebied zijn
intotaal 25 kleinschalige watersportverzorgende bedrijven en 14watersportverenigingen gevestigd. Eendeel van debedrijven isvolledig
eigenaar vangrond engebouwen.Eenander deel van de kleinschalige
aanbieders heeft totdeprivatisering grond enwater van de provincie
gehuurd ofgepacht.Met deverkoop vandeMaasplassen aanAquaTerra is
door deprovincie ook het eigendom vanalle aan kleinschaligewatersportverzorgende bedrijven enverenigingen verhuurdegrond enwater aan
AquaTerra overgedragen.Nabeëindiging vanhetmet deprovincieafgesloten pacht/huurcontract zaldoor deze kleinschalige bedrijven enverenigingen een overeenkomst met denieuwe eigenaar,AquaTerra,aangegaan
moetenworden.
Uit hetonderzoek isgebleken,datde effecten van deprivatiseringsoperatie opde kleinschalige aanbieders zich niet uitsluitend hebben
beperkt tot veranderingen alsgevolg vaneenwijziging indebeheerssituatie.Met name hetbesluitvormingsproces,dat aan de privatisering
voorafging,heeftverstrekkende gevolgen gehad voor de ontwikkeling
van kleinschaligeaanbieders.
Tijdens hetbesluitvormingsproces ten aanzien vanhet toekomstige beheer
vandeMaasplassen eneventueleprivatisering heeft deprovincie zomin
mogelijk ontwikkelingen vastwillen leggen.Dit betekende voor dekleinschalige aanbieders,dat er slechts kortlopende contractenmet weinig
juridische bescherming zijnafgesloten engewenste uitbreidingen niet
door middel van een bestemmingsplan zijngelegaliseerd.Door hetgebrek
aan bestaanszekerheid op lange termijn zijn kleinschalige aanbieders
niet instaat geweest optimaal gebruik temaken vanmarktkansen enis
stagnatie indeproductontwikkeling vanhetgebiedontstaan.
Deeffectenvanprivatisering voor bedrijven enverenigingen alsgevolg
vandenieuwe visieophetbeheer van hetMaasplassengebied door Aqua
Terra kunnen als volgtworden samengevat:
tot opheden heeft de veranderde beheerssituatie weinig effect
gehad opdeproductontwikkeling inhetgebied; slechts inde jacht-

havenswaar degrond vanAquaTerrawordt gepacht zijnprijsverhogingen opgetreden (gemiddeld 15%intwee jaar);
demeesteondernemersverwachten echter,dat hetvoorzieningenniveau van hun bedrijf en/of hetMaasplassengebied (zowelkwalitatief als kwantitatief)door deprivatisering inde toekomst zal
toenemen.Deprijsverhogingen,diehiervan hetgevolg zijnworden
door dezebedrijven niet alsproblematisch ervaren;
depachtendeondernemershebben vooralmoeitemet het feit,dat ze
doorAquaTerra niet als zelfstandige vrije ondernemer worden
beschouwd,maar als een soortzetbaas;
demeeste verenigingen ziende toekomstmet bezorgdheid tegemoet,
omdat AquaTerra aandedoor watersportverenigingen verzorgde
voorzieningen commerciële eisen stelt:Aqua Terrawil hetvoorzieningenniveau verbeteren en de ligplaatstarieven inverenigingsjachthavens koppelenaanhetprijsniveau incommerciëlejachthavens.Demeeste verenigingen willen echter ineerste instantie
watersportmogelijkheden aanbieden tegenbetaalbareprijzenen
stellen daarom lageeisenaan het voorzieningenniveau;
ondernemersmet grond ineigendom ervaren dekoppeling vande
tarieven inverenigingshavens aanhet commerciëleprijspeil positief,omdat daarmee valse concurrentiewordt tegengegaan;
zoweldebedrijven alsdeverenigingen beschouwen privatisering op
zichzelf als eengoede beleidskeuze.Kritiek wordt echter geuit op
dewijze van uitvoering;met namedegrootschalige aanpak,waarbij
éénbeheerder een monopoliepositiewordt gegund,pastminder goed
inhunvisie.
Effecten opgebruikers vanwatersportvoorzieninqen
Deprivatisering van deMidden-LimburgseMaasplassen heeft effecten
gehad ophet aanbod van degrootschalige projectontwikkelaar Aqua Terra
endekleinschaligewatersportverzorgende bedrijven enverenigingen.De
effecten vandezeveranderingen inhet aanbod ophuurders vaneenvaste
ligplaats ineenMidden-Limburgse jachthaven (intotaal circa4.000
zeilers enmotorbootvaarders,waarvan ruim 60%deDuitse nationaliteit
heeft)zijn inhet onderzoek geïnventariseerd.Omdat de ontwikkelingen
inhetgebied nog invollegang zijnbetreft het hier voornamelijk
potentiëleeffecten.

Uit het onderzoek blijkt,dat de uitbreiding van hetaantal ligplaatsen
inbestaande commerciële jachthavens endeaanleg van enkele nieuwe
commerciële jachthavens leidt tot een afname van debeslotenheid (in
sociale zin)van enkele bestaande jachthavens ende komst vaneengroot
aantal nieuwe ligplaatshouders inhetMaasplassengebied,die inhet
algemeen sterk opcomfort zijngericht enweinig behoefte hebbenaan een
hechtgemeenschapsleven inde jachthaven.Ongeveer een derde vanalle
ligplaatshouders isgericht op losse sociale contacten enhechtweinig
belang aan eenhecht gemeenschapsleven. Zijzullendeze ontwikkeling
positief ervaren.Daarentegen hecht 55%sterk aan eenvaste kennissenkring enheeft 10à15%eenaversie van sociale contacten en zoekt
vooral rust.De toenamevan dedrukte inde jachthavens enhet Maasplassengebied,alsgevolg van bovenstaande uitbreiding vande capaciteit
aan ligplaatsen,kanbijde laatste tweegroepen leiden tot een afname
van debezoekfrequentieaan de jachthaven enuitwijkgedrag inde richtingvaneen verenigingsjachthaven of een jachthaven buiten het Maasplassengebied.
Uit het onderzoek blijkt voorts,dat debeheersvisie vanAquaTerra
leidt tot uitbreiding enkwalitatieve verbetering van het voorzieningenpakket inde jachthavens.Ongeveer dehelft van de zeilers enmotorbootvaardersblijktdezeontwikkeling positief teervaren.Een kleinere
groepvanvooral verenigingswatersporters hechtminder belang aan extra
voorzieningen,maar eist wel een hoge kwaliteit van de voor hennoodzakelijke voorzieningen (zoals steigers,sanitaire voorzieningen en een
trailerhelling). Circa 10%hecht noch belangaan een uitgebreid pakket
vanwatersportvoorzieningen,noch aan een hoog kwaliteitsniveau.Deze
groep isvooral gericht opeen onaangetaste natuurlijke omgeving.
Het isopmerkelijk,dat slechts een klein deel van de ligplaatshouders
(zo'n 20%)aangeeft bereid tezijnmeer tebetalen voor extravoorzieningen,extra kwaliteit of hetvermijden van zelfwerkzaamheid inde
jachthaven.Ongeveer een derde vanalle ligplaatshouders dreigt uit te
wijken naar eengoedkopere jachthaven indiende ligplaatstarieven zullen
stijgen. Inwerkelijkheid blijktmomenteel circa 5à10%op zoek te
zijn.Degoedkope verenigingsjachthavens inMidden-Limburgblijken
echter niet instaat (volledig bezet)ofbereid te zijndeze uitwijkers
op tevangen.Daarbijmoetworden aangetekend,dat veel verwachte prijs-

stijgingen inMidden-Limburgpasindekomende jarenplaats zullen
vinden, indiendepachtcontractenmetkleinschalige bedrijvenenverenigingen vernieuwd worden.Circa25%vanalle ligplaatshouders geeft
aantezullen stoppenmetwatersportalsdeprijzennogverder zullen
stijgen.Uithetonderzoek blijkt echter,dathetinwerkelijkheid
voorlopignogniet zo'nvaart loopt,omdatwatersporters zeer inventief blijkentezijninhetvindenvankostenverlagende maatregelen:
minder uitbestedingvanonderhouds-enreparatiewerkzaamhedenaanjachtwerven,besparingopwinterstalling doordeboot 'swinters nietmeer
uithetwater tehalenofonoverdekt testallen inplaatsvanoverdekt.
Erblijkteengrote diversiteit tebestaan onderdewensenvangebruikersvanwatersportvoorzieningen.InTabel IIiseentypologievan
watersportersgegeven,diegeconstrueerd isopbasisvanbovengenoemde
aspecten.DerelatieveomvangvandegroepeninhetMidden-Limburgse
Maasplassengebied iseveneensaangegeven.

TabelI I .Deomvang van de vierwatersporttypen (inpercentages)(N = 399)
typewatersporter
het op comfortgerichte commerciële type
het individualistische op natuur gerichte type
het op comfortgerichte verenigingstype
het prijsafhankelijkeop contactgerichte type
restgroep

%
45
10
9
8
28
100

Privatisering leidt toteensubstitutievandeverschillende typen.In
het algemeenkanwordengesteld,dathetMaasplassengebied aantrekkelijkerwordt voordeopcomfortgerichte typen.Indien fundamentele
waardenvanrecreantenorganisaties worden bedreigd (zoalseenhecht
gemeenschapsleven)kanprivatisering leidentotontevredenheid bijhet
op comfortgerichte verenigingstype.Meerderewatersportersvanhet individualistischeopnatuur gerichte typeenhetprijsafhankelijkeop
contactgerichte type zullen door privatisering uitvallen.Devrijgekomen capaciteit zalworden opgevuld doordeopcomfort gerichte
watersporttypen.

Effectenopgebruikers van henqelsportvoorzieninqen
DeLimburgse hengelsportverenigingen hebben een contractmet Aqua Terra
omtrent dehuur van het visrecht opdeMaasplassen.Bijéén plashuurt
een hengelsportfederatie eveneens deomliggende grond.Hetgaat hier,
evenals bijdewatersportverenigingen omhuurovereenkomsten,die reeds
ten tijde van het provinciale beheer zijn afgesloten.Dehuurprijs voor
het visrecht ligtdaarmee voorlopig vast.DedoorAquaTerra gemaakte
beheerskosten tenbehoeve van de sportvisserijworden daarom door Aqua
Terra viadeverkoop van een looprechtvergunning opde sportvissers
verhaald.Voorlopig worden individuele looprechtvergunningen
à fl. 1 5 , —per sportvisser verkocht.
Uithet onderzoek blijkt dat van alleNederlandse sportvissers,die in
het jaar 1987daadwerkelijk opdeMaasplassen hebben gevist,bijna80%
geen looprechtvergunning heeftgekocht,ofschoon dit vanaf 1juli 1987
verplicht is.Ongeveer dehelft van dezegroepgeeft aan inde toekomst
desondanks opdeMaasplassen teblijven vissen.Deandere helft issinds
1 juli 1987uitgeweken naar anderewateren ofgestopt met sportvissen.
De illegalevissers zijnafhankelijk vande intensiteit van de controle
opvergunningen,verwachtwordt dat dezecontrole inde toekomst toe
zal nemen,waardoor deze sportvissers gedwongen worden een vergunning
tekopenof uit tewijken naar anderewateren.
Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 60%van deNederlandsesportvissers inprincipe bereid isvoor een looprechtvergunning tebetalen.
Van deze hengelaarswenst 80%echter nietmeer tebetalen dan fl.1 5 , —
per jaar.
De plas,waarbijeveneens deomliggende grond door een hengelsportfederatiewordtgehuurd isvoor Aqua Terra commercieel oninteressant,
omdat hetwater daarmeeontoegankelijk isvoor andere recreantengroepen,
zoals zwemmers,surfers en zeilersen ergeen commerciële exploitaties
kunnenworden aangelegd (zoalsdagstranden enhorecavoorzieningen).
AquaTerra zouhet liefst deplas naar defederatieafstoten ófhet
huurcontract voor deomliggende grond ontbinden.Door de federatie
strikt tehouden aan een door deprovincieopgesteld beheersplan,dat
jaarlijks 2tonaanbeheerskosten impliceert en lijnrecht tegenover de
beheersopvattingen van de federatiestaat,zetAquaTerra de federatie

voor het dilemma aanzienlijke prijsverhogingen voor de sportvissers te
accepteren óf contractbreuk teplegen.
Naast het kostenaspect heeft ook de inrichting van hetMaasplassengebied
effecten op het gebruik door sportvissers.Debeleving van de omgeving
speelt bijde sportvisser een belangrijke rol bijdeobjectkeuze. De
inrichting van hetMaasplassengebied na deprivatisering,waarbij veel
hekken,afrasteringen en borden zijn geplaatst draagt niet bij tot een
waardevermeerdering van de natuurlijke omgeving enwordt als zodanig
door een zeer groot deel van de sportvissers negatief beoordeeld.

5. Vergelijking van deprivatisering inMidden-Limburg met andere
économiseringsvarianten
Inhet onderzoek isdegrootschalige Limburgse privatiseringsvariant"vergeleken met 3andere économiseringsvarianten (ziepunt 3.).In deze
samenvatting zullen deze drie varianten niet individueel worden behandeld.Daarvoor wordt verwezen naar het hoofdrapport.Wel zullen de
voornaamste conclusies worden besproken,die opbasis van de vergelijking zijn getrokken. Er zijn conclusies getrokken tenaanzien van:
- motieven vóór een bepaalde économiseringsvariant,
- effecten op taakinhoud en aanbod en
- effecten op gebruiksmogelijkheden
Inbesluitvormingsprocessen omtrent privatisering enpubliek private
samenwerking maakt de overheid een afweging tussenmotieven vóór en
argumenten tegen.De tegenargumenten zijn gebaseerd op verwachte negatieve effecten van économiseringsvarianten.Eenbeperking van degebruiksmogelijkheden van een recreatievoorziening kan bijvoorbeeld in
strijd zijn met de uitgangspunten van het Structuurschema Openluchtrecreatie.Het isdaarom opmerkelijk, dat er bijde overheid geen eenduidige interpretatie bestaat van de uitgangspunten uit het structuurschema Openluchtrecreatie met betrekking tot de toegankelijkheid van
recreatieterreinen. Hierdoor wordt inbesluitvormingsprocessen over
privatisering enpubliek private samenwerking niet op een eenduidige
wijze eenafweging gemaakt tussen economische en sociale doelstellingen

(respectievelijk bezuinigingsbeleid enhetrecreatiebeleid 'tenalgemene
nutte').
Motieven vóór privatiseringenpubliek private samenwerking
InTabel IIIisvoor elkeonderzochte economiseringsvariant aangegeven
doorwelke instantiehetinitiatief hiertoeisgenomenenwelkemotieven
daaraantengrondslag liggen.
TabelIII.Initiatieven enmotieven bij verschillende privatiseringsvarianten
enpubliek private samenwerking
variant
grootschalige privatisering
water- en hengelsport
kleinschalige privatisering
watersport
kleinschalige privatisering
hengelsport
publiek private samenwerking

initiatief

motief

provincie

bezuiniging

gemeente/recreatieschap +watersportvereniging
hengelsportorganisatie
recreatieschap/
gewest

bezuiniging + verruiming
gebruiksmogelijkheden
verruiming gebruiksmogelijkheden
bezuiniging +verhoging
regionaal inkomen en
werkgelegenheid +verruiming mogelijkheden
particulier initiatief

Initiatieventotprivatiseringenpubliek private samenwerking worden
zoweldoordeoverheidalsdoor particulieren genomen.Overheidsinitiatieven komenmeestal voortuitbezuinigingsdoelstellingen.Recreantenorganisaties nemen daarentegen juist initiatievenmethetdoeldegebruiksmogelijkhedenvaneenaccommodatieteverruimen (ineenjachthaven
worden voorzieningen geschapenenverbeterd entenbehoevevandesportvisserijwordtdevisstand ineenvijverofvisplas verbeterd).
Uithetdeelonderzoek naar kleinschaligewatersportaccommodatiesis
gebleken,datdeoverheidalsinitiatiefnemer inhetalgemeenopzoek
gaat naar gegadigdenuitdecommerciële sector.Debezuinigingsdoelstelling dwingtdeoverheid tezoeken naareenprivatiseringsvariant,waarbij zoveel mogelijk wordt bespaardopbestaandekapitaalsenbeheerslastenenmogelijk exploitatieverliezen uithetverleden
kunnenwordengoedgemaakt.VerkoopvaneenaccommodatieaaneenNVofBV
ligtdanvoordehand.Pasalsdenoodzaak totbezuinigenbijdeover-

heid kleiner wordt,komen non-profit organisaties alsmogelijke koper
of huurder inbeeld.Verhuren aan non-profit organisaties leidt inhet
algemeen weliswaar tot besparingen voor de overheid,maar biedt weinig
perspectief op een kostendekkende exploitatie.
Privatisering heeft indewatersportsector vrijwel altijd betrekking op
een kleinschalige exploiteerbare voorziening (een jachthaven). Slechts
inuitzonderingsgevallen worden bijdeprivatisering omvangrijke onrendabele gebiedseenheden (zoals natuurterreinen, oevers,en dergelijke)
overgedragen.Voor een ondernemer geldt dat de verwachte exploitatieverliezen op onrendabele projecteenheden ruimschoots gecompenseerd moeten
kunnen worden door winsten op commerciële exploitaties.
Indien de overheid eengrootschalig recreatiegebied insamenwerking met
de private sector tot ontwikkeling wil brengen blijkt zijhaar beleid
veelal af te stemmen opgrootschalige projectontwikkelaars. Dit hangt
samenmet de volgende overwegingen:
- deoverheid denkt hierdoor nieuwe markten open tekunnen leggen;
- hetwaarborgt een betere afstemming van deelexploitaties inhet ge
bied;
- de overheid verwacht bijhen een grotere deskundigheid.
Daarentegen worden kleinschalige aanbieders van water-enhengelsportvoorzieningen door de lagere overheid vaak niet serieus genomen als
gegadigde bijprivatisering of participant bijpubliek private samenwerking.Volgens de lagere overheid bezitten zijonvoldoende kredietwaardigheid, onvoldoende deskundigheid met betrekking tot exploitatie
en beheer van een voorziening enonvoldoende kennis van demarkt.
Demeest voorkomende privatiseringsvariant in de sportvisserij ishet
verhuur van visrecht aan een hengelsportorganisatie. Privatisering van
water en oevers komtminder vaak voor.Verkoop van een visplas aan een
ondernemer,die alleen aan desportvisserij wil verdienen, ligt eveneens
minder voor de hand.De verhouding tussen kosten enbaten laat zelden
eenwinstmarge toe.Het verkopen van visvergunningen en verhuur van
visboten lijken daarentegen een interessante productverbreding te kunnen
betekenen voor horeca-ondernemers of campinghouders,die andere recreatiemogelijkheden commercieel exploiteren.

Effecten op taakinhoud en aanbod
Ten aanzien van de effecten op taakinhoud en aanbod moet bijprivatisering onderscheid worden gemaakt tussen commerciële en non-profit organisaties.
Demeeste non-profit organisaties streven ineerste instantie naar een
verruiming van de recreatiemogelijkheden tegen betaalbare prijzen.
Privatisering isvoor deze recreantenorganisaties een middel om tot
productontwikkeling te komen.Nieuwe voorzieningen kunnen worden aangelegd en de kwaliteit kanworden verbeterd. Ook wordt door privatisering het takenpakket van een non-profit organisatie soms verbreed.
Hierdoor kunnen de kapitaals-en/of beheerslasten voor de non-profit
organisatie aanzienlijk stijgen (vooral indewatersport). Om toch een
laag prijsniveau te handhaven,streeft men doorgaans naar:
- handhaving van een relatief laag voorzieningenniveau;
- uitbreiding van de zelfwerkzaamheid van leden;
- uitbreiding van het aantal leden.
De privatisering van een jachthaven of visplas naar een non-profit
organisatie kan een bij-effect hebben, inde vorm van een zekere toeeigening van de voorziening of de omgeving ervan door die recreantenorganisatie.Voor de vrijwillige inzet van ledenwordt een tegenprestatie verwacht. Een psychologische identificatiemet de voorziening en
een zeker exclusief gebruik ishiervoor bij uitstek een beloning.
Een ondernemer streeft daarentegen naar het creëren van gunstige productievoorwaarden tenbehoeve van een winstgevende exploitatie van een
voorziening. Daarom wordt naprivatisering inhet algemeen inproductontwikkeling geïnvesteerd:de ondernemer schept nieuwe voorzieningen,
breidt de capaciteit van bestaande voorzieningen uit,tracht dekwaliteit ervan te verbeteren en berekent als gevolg van deze ingrepen (meestal)een hogere prijs.
Effecten op gebruiksmogelijkheden
Zoals deonderzoeksresultaten van hetMidden-Limburgse deelonderzoek
reeds aantoonden (ziepunt 4.) hangt de (positieve of negatieve) beoordeling van deontwikkeling van het aanbod sterk af van het type recreant.Er blijkt sprake te zijn van een grote diversiteit inwensen en
voorkeuren ten aanzien van vaar-en vismogelijkheden. In Midden-Limburg
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leidt deeenzijdig opcommerciegerichte privatiseringsvariant tot een
uniformering van het aanbod en eenbeperking van dediversiteit in
gebruiksmogelijkheden.
Bijkleinschaligeprivatisering van een jachthaven naar een commerciële
exploitant (afstoten)treden prijsverhogingen op,die zodrastisch
kunnen zijn,datbepaalde recreantengroepen zullen uitwijken naar een
andere jachthaven (alsdat alternatief tenminste aanwezig is)of zullen
stoppenmetwatersport.De toename vanhet voorzieningenniveau wordt
door grotegroepenwatersporters gewaardeerd,maar incombinatie met
prijsverhogingenwordt deze toename door bepaaldewatersporters niet
gewenst.Opvallend is,datbijhet overlaten van een kleinschalige
jachthavenaccommodatieaaneennon-profit organisatie geenprijseffecten
hoeven op tetreden.Bijdezevariant wordt door deoverheid uitgegaan
van de relatief lageeisen,die verenigingswatersporters aanhetvoorzieningenniveau stellen.
Kleinschalige privatisering van sportvisserijtaken,inde vorm van
tenminste hetverhuur vanhet visrecht aan debelanghebbende,heeft
voor de sportvisser inhet algemeenpositieve effecten.Indiener
slechts sprake isvanverhuur vanhet visrecht (eventueel in combinatie
metwater enoevers)-privatisering indevorm van overlaten -nemen
devismogelijkheden toe zonder grote financiële consequenties.Slechts
bijaankoop van eenvisplas door een hengelsportvereniging -privatisering indevormvanafstoten -kunnen naast eengrotere behoefte aan
zelfwerkzaamheid,forsere prijsstijgingen optreden. Indien er sprake is
van eenwater ofgebied met eennatuurgerichte doelstelling wordt de
toegankelijkheid voor sportvissers door de eigenaar daarvan (deoverheid
of eennatuurbeschermingsorganisatie) vaak beperkt.Dezebeperking hangt
samenmet de fundamentele tegenstrijdigheid tussen dedoelen vannatuurbehoud ensportvisserij (bescherming vannatuurlijkewaarden tegenover
jacht).Voorts ismenbang voor eengroot aantal recreanten ineen
kwetsbaar gebied.

6. Aanbevelingen
Hetonderzoek heeft aangetoond,dat privatisering zowel tot positieve
als totnegatieveeffecten kan leiden.Bepaaldeveranderingen inhet
aanbod worden door specifiekegroepen gebruikers positief gewaardeerd,
terwijlanderegroepengebruikers dezelfdeveranderingen alseennegatief effect ervaren.Handhaving en stimulering van diversiteit inhet
aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen lijkt daarom bijprivatisering eenbelangrijk gegeven.
Tegen dezeachtergrond zullen enkele aanbevelingen worden gedaan,waarbijnogmaalsmoet worden aangetekend dat hetonderzoek verkennend van
aard isgeweest.Deaanbevelingen zijngericht op zowel deoverheid'als
hetbedrijfsleven en recreantenorganisaties.Inhet toeristisch-recreatieveaanbod spelen zijalle drieeenwezenlijke enelkaar aanvullende
rol.Allepartijen kunnen eenbijdrage leveren aanoptimalisering van
toekomstigeprivatiseringsoperaties.
Overheid
1.

Indien deoverheid privatiseert dient zijdediversiteit van het
toeristisch-recreatieve aanbod ineengrootschalig recreatiegebied
tewaarborgen.

Eengrootschalig recreatiegebied (regio,provincie)waarin zoweldoor
deoverheid,het bedrijfsleven ennon-profit organisaties (verenigingen
enstichtingen)voorzieningenwordenaangebodenbiedt inhetalgemeen
veel diversiteit en keuzemogelijkheden voor verschillende typen recreanten.Dediversiteit isonder andere tedankenaandebetrokkenheid bij
dat aanbod van verschillende soorten aanbieders.InMidden-Limburg is
de diversiteit door deeenzijdig opcommerciegerichteprivatisering
afgenomen.Daarmee isde toegankelijkheid van het recreatiegebied voor
bepaalde typen recreanten (minder-draagkrachtigen,verenigingsmensen)
verminderd. Indiendeoverheid eengrootschalig recreatiegebied daarentegen indelenprivatiseert endaarbijzowel oog heeft voor profit als
voor non-profit organisaties kandediversiteit van het toeristischrecreatief product wellicht zelfsworden bevorderd.

2.

Deoverheid moet dewaarborging van dediversiteit vastleggen in
duidelijke uitgangspunten voor het openluchtrecreatiebeleid.

Debegrippen 'tenalgemene nutte'en 'openbaretoegankelijkheid',die
inhetopenluchtrecreatiebeleid indit verband gehanteerd worden,moeten
een concrete inhoud gaan krijgen.Deoverheid moet eenduidig vaststellen
opwelke typen recreanten (doelgroepen)het aanbod ineen grootschalig
recreatiegebied (zowelde toeristisch-recreatievebasisinfrastructuur
alsallegeconcentreerde publiekeenprivate voorzieningen) zich inelk
geval moet richten enwelkevoorzieningen endiensten voor kansarme
recreantengroepen moetenworden gegarandeerd.Pasdan kandoor de lagere
overhedeneenduidig worden afgewogen ofprivatisering toelaatbaar isen
voor welkeprivatiseringsvariant gekozen moetworden.
3.

Deoverheid zalhaar takenophet gebied vanplanning,regulering,
financiering,inrichting enbeheer van recreatievoorzieningen voor
de toekomst duidelijk moetenaangeven.

Ineerste instantie zaldeoverheid indetoekomst vooral een afstemmende encoördinerende taak moeten vervullen.Zijzal bijhet overdragen
van taken naar profit en non-profit organisaties dediversiteit inhet
aanbod moetenbewaken.Zijzalmoeten zorgen,datde verschillende
privatepartijen elk ophun eigenwijze optimaal kunnen functioneren.
Het bedrijfsleven zal zogoed mogelijk tegenvrijemarkt condities
moeten kunnen opereren en zominmogelijk gehinderd moetenworden door
teveel regulering.Non-profit organisaties kunnen zich richtenop doelgroepen,diedoor hun specifieke wensen-en voorkeurenpatroon en/of
door een laag inkomen niet door decommercie kunnenworden bereikt.De
overheid zalechter moeten controleren,of zijzich niet opdezelfde
doelgroepen richtenalshet bedrijfsleven (deoverheid zou bijvoorbeeld
juist dieverenigingen ontheffing van BTW-verplichtingen kunnenverlenen,die zichniet opdeze doelgroepen richten).Deoverheid blijft
echter verantwoordelijk voor de toeristisch-recreatieve basisinfrastructuur.Daarnaast blijven kansarmegroepen,die noch door deprofit,
noch door non-profit organisatiesworden bereikt onderwerp vanspecifiekeoverheidszorg.Deoverheid zal het initiatief moeten nemenom
hiervoor specifieke voorzieningen aan teleggen.

4.

Om tot eenvruchtbare samenwerkingmet privatepartijen tekomen
zaldeoverheid alleprivatepartijen reedsbijdeplanning van
recreatiegebieden moetenbetrekken.

Privatisering beperkt zich niet tot het overdragen van taken,maarmoet
gezienworden alseen samenwerkingsproces tussenoverheid enprivate
partijen,dat uiteindelijk intaakoverdracht kan uitmonden.Derhalvemag
de rolvan deprivate sector zichniet beperken tot uitvoerendeof
producerende taken, zijdient reedsbijdebeleidsvoorbereiding ende
planning teworden betrokken.Naast het bedrijfsleven dienen recreantenorganisaties eveneensals een serieuzepartner teworden beschouwd.
Ook het kleinschalige particuliere initiatief mag niet bijvoorbaat
uitgeslotenworden als partijbijprivatisering ofpubliek private
samenwerking.Het door lagereoverheden vaak gesignaleerde gebrek aan
deskundigheid of financiële draagkracht zouwellicht door informatievoorziening,scholing enorganisatie kunnenworden verminderd.
Bedrijfsleven
4.

Bijprivatisering van eengrootschalig recreatiegebied naar een
beherendeprojectontwikkelaar verdient het aanbeveling,dat de
projectontwikkelaar rekening houdtmetwensen van eengedifferentieerdegroep recreanten.

5.

Het kleinschalige bedrijfsleven zouhaar deskundigheid moeten
vergroten en detoegang tot informatieover doelgroepen enmarktsegmenten moeten verbeteren.Samenwerking vanexploitanten ineen
vereniging zouhiervoor eengoedebasis kunnenzijn.

Recreantenorqanisaties
6.

Recreantenorganisaties zoudenmeer moetenwerkenaande vergroting
vandeskundigheid enverbetering van het imagonaar debuitenwereld.

Uit het onderzoek isgebleken,dat recreantenorganisaties eengeheel
eigenbijdrage kunnen leverenaan het totaalpakket vanrecreatiemogelijkheden.Demotivatievangeorganiseerde recreanten om een vrij-

willigebijdrage te leveren aandeontwikkeling en instandhouding van
voorzieningen is inhet algemeengroot.Bovendien kunnen door zelfwerkzaamheid van recreanten tegen relatief geringe kosten belangrijke
beheerstakenworden vervuld,waarvoor deoverheid geen publiekemiddelen
wenst tereserverenendecommercie geen interesse heeft.Grote vrijwillige inzet van recreanten kan issommigegevallen een zeker 'exclusief'gebruik van eenvoorziening legitimeren.Dediversiteit inhet
aanbod wordt echtergewaarborgt,indienvanandere,door recreantenorganisaties beheerde,voorzieningen ook door ongeorganiseerde recreanten
medegebruik gemaakt kanworden.
Recreantenorganisaties zullendeoverheid duidelijk moeten maken,dat
zijnoodzakelijke deskundigheid bezitten eneengeheel eigen bijdrage
leveren tothet aanbod van eengrootschalig recreatiegebied.
Ondanks het feit,dathet onderzoek verkennend vanaard isgeweest,
heeft het inzichtgegeven inprocessen dieeen rol spelenbijde totstandkoming vanprivatisering en in (metnamepotentiële)effecten van
privatisering opaanbieders engebruikers van recreatie-accommodaties.
Het onderzoek heeft echtermeerdere (specifiekere)vragenopgeroepen,
dieverder onderzocht zoudenmoetenworden:welke rol zouden
recreantenorganisaties inhet aanbod van toeristisch-recreatieve
voorzieningen kunnen spelen,opwelkewijze kunnen debegrippen 'diversiteit'en 'tenalgemene nutte'geoperationaliseerd worden enwelke rol
zoudenprivatepartijen indeplanning van recreatiegebieden kunnen
vervullen.

1. INLEIDING

Het beleid vandeoverheid is inde tachtiger jaren voor eenbelangrijkdeelgerichtophet uitvoeren van maatregelen om het uitdehand
gelopen tekort opde rijksbegroting teverminderen.Naastderegulering,decentralisering entoepassing vandeprofijtgedachte isprivatisering alsbezuinigingsinstrument voorgesteld.Deze maatregelen
hebbeneenduidelijke weerslagopdeontwikkelingen inde toeristischrecreatieve sector,waar intensief wordtgezochtnaar ontwikkelingen
en maatregelen,die leiden tot lastenverlaging en/of opbrengstverhoging inde exploitatie vantoeristisch-recreatieve projecten.
Daarnaast wordt sindseind zeventiger jarengestreefd naar eenbetere
benutting vandebestaande toeristisch-recreatieve potenties eneen
versterkingvandekwaliteit ende kwantiteit van het toeristischrecreatieve aanbod, teneinde denegatieve saldi opde Nederlandse
reisverkeersbalans teniet tedoen (Ministerie van Economische Zaken,
1984). Naar aanleiding vanditbeleid schietenprovinciale en locale
Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingsplannen (TROPs)uit de grond. De
interesse indeprivatisering isbijdeWerkgroepRecreatie gewekt
naar aanleiding vanverschillende studies,die zijheeft verricht naar
deeffectiviteit vandezeTROPs (Burgers enBouman,1986;Boumanen
Kleemans, 1987;DeJong enRoelofsen, 1987). Indezeplannen isvoor
het eerst een koppeling gemaakt tussenhettenalgemene nuttete
voerenoverheidsbeleid enhetopprofijtgerichte beleid vancommerciële ondernemers.Inde studies vandeWerkgroep Recreatie isgeconcludeerd, datde relatie tussen overheid en particuliere sector problematisch is.De taakverdeling tussenbeidepartijen bijhet aanbod
vanvoorzieningenblijkt moeilijk precies aan tegeven enook taakoverdracht lijkt een riskante aangelegenheid voor deoverheid.

Bovenstaandeontwikkelingen zijnvoordeWerkgroepRecreatie vande
Landbouwuniversiteit aanleiding geweest om in1987eenuitgebreid
onderzoek te starten naar deprocessen,die zichbijeenprivatiseringsoperatie afspelen endeeffecten,die privatisering kanveroorzakenopgebruikers van toeristisch-recreatieve voorzieningen,opgeorganiseerde verbanden daarvan (verenigingen en stichtingen), maar ook

op kleinschalige bedrijven die betrokken zijn geraakt bijprivatisering van eengrootschalig recreatiegebied. Tot dusverre heeft het
privatiseringsonderzoek zich vooral beperkt tot het verkennen van de
mogelijkheden voor een goedkoper en efficiënter aanbod van voorzieningen.
Het onderzoek isverkennend. Het gaat er vooral om de ter zake doende
problemen en dilemma's in kaart tebrengen, enniet zozeer om harde,
empirische feiten vast te stellen.De ontwikkelingen zijn voor dit
laatste nog tepril.De resultaten van de studie moeten de mogelijkheid scheppen voorspellingen tedoenomtrent teverwachten effecten
van toekomstige privatiseringsoperaties.
Het onderzoek is ineerste instantie toegespitst opde inhet MiddenLimburgse Maasplassengebied toegepaste grootschalige privatiseringsvariant, waarbij een recreatiegebied van 3.000hectare isverkocht door
deprovincie Limburg aan projectontwikkelaar Aqua Terra NV.Bijde
start van het onderzoek deden zich daar voor het eerst problemen voor.
Vooral dewatersport endesportvisserijzijngeconfronteerd met de
consequenties van privatisering. Het onderzoek beperkt zich derhalve
totdezetwee recreatievormen.De inMidden-Limburg toegepaste privatiseringsvariant is echter voor Nederlandse begrippen (voorlopig)een
unieke variant.Om deze reden en omdat het onderzoek een verkennend
karakter draagt, isdezegrootschalige Midden-Limburgse variantvergeleken met andere vormen van privatisering, zoals verhuur of verkoop
van kleinschalige jachthavenaccommodaties,verhuur van visrechten en
verkoop van kleinschalige visplassen. Er zijn gevallen van privatisering naar zowel het bedrijfsleven als recreantenorganisaties (verenigingen en stichtingen) meegenomen (zie Paragraaf 3.6 en 9.1).Aangezien inNederland,buiten.de Midden-Limburgse Maasplassen,geen tweede
grootschalig recreatiegebied isgeprivatiseerd, istevens een voorbeeld van publiek private samenwerking ineen naargrootte vergelijkbaar recreatiegebied onderzocht (het Brabantse en Gelderse Maasoevergebied).Bijpubliek private samenwerking isevenals bij privatisering
sprake van veranderende taakopvattingen bijpublieke en private organisaties.

Leeswijzer
De resultaten van bovengenoemd onderzoek worden indit rapportbeschreven.InHoofdstuk 2en 3worden deprobleemverkenning enhet
onderzoekskader beschreven.Hoofdstuk 4t/m 8isgeheel gewijd aande
grootschalige privatisering inMidden-Limburg.Eerst wordt in
Hoofdstuk 4ingegaan opdegeschiedenis van deprivatisering ende
processen die zich daarbijhebben voorgedaan.Daarna worden in
Hoofdstuk 5t/m 7deeffecten vanprivatisering opdewatersport ende
sportvisserijaangegeven. Deconclusies uitde onderzoeksresultaten
met betrekking totdeprivatisering inMidden-Limburg wordenin
Hoofdstuk 8opeen rijgezet.InHoofdstuk 9zijn deuitkomsten vande
overigedeelonderzoeken vergeleken metdeMidden-Limburgseonderzoeksresultaten. Tot slot zijn inHoofdstuk 10deeindconclusies en enkele
aanbevelingengeformuleerd,welke relevantgeacht mogenwordenvoor
het beleid vanoverheid, bedrijfsleven en recreantenorganisaties.

In 1986 is door deprovincie Limburg een gebied van 3.000hectare grond
enwaterverkocht aanprojectontwikkelaar AquaTerraNV
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Tijdens deuitvoering vanhetveldonderzoek was de inrichting van het
Midden-Limburgse Maasplassengebied nog involle gang

2. PROBLEEMVERKENNING

2.1 Recente beleidsontwikkelingen nietbetrekking totdetoeristischrecreatieve sector inNederland
Sedert hetbegin vandeze eeuw isderecreatie intoenemende mate
onderwerp vanoverheidsingrijpengeworden.Kennelijk isdeoverheid
steeds van meninggeweest,datdeopdit terreinvoorkomendeontwikkelingen niet (geheel)aanhet vrije spel vande markt of van overige
maatschappelijke krachten kunnen worden overgelaten.Deoverheid
trachtdeontwikkelingen ineen binnen depolitieke kadersgeformuleerde richting testuren.Zijtreedt daartoe stimulerend dan wel
remmend op.Eenbelangrijk uitgangspunt daarbij isvanoudsher het
garanderen vaneenveelzijdig,betaalbaar enopenbaar toegankelijk
recreatie-aanbod voor alle lagen van de Nederlandse bevolking.

Vooral nadeTweedeWereldoorlog heeft deoverheidsbemoeienis zichop
het gebied van de recreatie sterk uitgebreid. Aanvankelijk in het
kader vandewederopbouw,devorming endeeducatie.Later vanaf circa
1960 richtte hetbeleid zich vooral ophet tot stand brengen van
ruimtelijke voorzieningen.Vooral de relatief sterkepositie vande
ruimtelijke ordening en hetontstaan vanhet Ministerie vanCultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk in 1965hebben toteenversnelde
uitbouw en institutionalisering van het recreatiebeleid geleid (Van
derVoet, 1985).
Het huidige recreatiebeleid vandeoverheid isvastgelegd inhet
Structuurschema Openluchtrecreatie (Ministerie van Landbouw enVisserij e.a., 1981). De ruimtelijke uitwerking van de Structuurvisie
Openluchtrecreatie (1977)enerzijds en de Nota Landelijke Gebieden
(1977)en deVerstedelijkingsnota (1977)anderzijds ishierinvastgelegd.Met het verschijnen vandeVierdeNota Ruimtelijke Ordening
(1988)ishet Structuurschema niet herroepen.Het structuurschema
geeftaanwelke recreatievoorzieningen inde toekomst noodzakelijk
kunnen zijn.Er wordt eenbehoefteraminggemaakt,diemen trachtte
baseren opeen duidelijke afstemming tussen vraag enaanbod.

Desubsidievoorwaarden voor recreatieveaccommodaties zijnondermeer
vastgelegd in de Planningsprocedure Openluchtrecreatie (PPO). Zo mag,
volgensde zogeheten 10%regeling,opeenmetgemeenschapsgeld aangelegd recreatieterrein niet meer dan 10%vande totale oppervlakte
bestemd worden voorcommerciële exploitatie.HetRijksmeerjarenprogramma regeltde subsidiestroom van derijksoverheid naar de lagere
overheden tenbehoeve van deaanleg van openluchtrecreatievoorzieningen.Dekostenvanbeheer enonderhoud van deze accommodaties komen
niet voor rijkssubsidie inaanmerking.Deze worden betaald uitde
budgetten vanprovincies,gemeentes en recreatieschappen (Vander
Voet, 1985). Hengelsportorganisaties kunnen een beroep doen opde
Regeling Bijdrage Sportvisserij (RBS).
Met het verschijnen vandeeerste Nota Toeristisch Beleid (19791984)heeft de rijksoverheid haar takenpakket verbreed tot het gebied
van toeristische ontwikkeling. Indeze nota isaan dehand vanhet
toenemende tekort opde reisverkeersbalans gesignaleerd, dat de positievanNederland inhet internationale reizigersverkeer zwakker werd.
Meer Nederlanders zoudenertoemoeten worden overgehaald hun vakantie
ineigen land door tebrengen en zomogelijk zoudenmeer buitenlanders
naar Nederland moeten worden gehaald.Om dit tebereiken,zoluidde de
gedachtengang, zoude toeristische infrastructuur moeten wordenverbeterd:men zoumoeten streven naar eenbetere benutting van detoeristischepotenties eneen versterking vandekwaliteit ende kwantiteit
vanhet toeristisch produkt.Niet alleen voor debetalingsbalans was
eendergelijk beleid van belang,maar vooral voor het creëren van
werkgelegenheid.Deeconomische situatie,speciaal van zwakkereregio's inons land,zouhierdoor verbeterd kunnen worden.Deeerste
NotaToeristisch Beleid heeft een regionale uitwerking gekregen inde
provinciale Toeristisch Recreatieve Ontwikkelings Plannen (TROP's).
Hetzijnverkenningen opprovinciaal niveau vandeontwikkelingsmogelijkheden vande toeristisch-recreatieve sector.Nahet verschijnen
vandeeerste TROP,voor deprovincie Limburg,isdeze vorm vanplanning ineen stroomversnelling terechtgekomen.HetMinisterievan
Economische Zaken heeft het opstellen vandergelijke nota'sgestimuleerd door een subsidie van 50%indeplankosten beschikbaar testellen.Later isdeze subsidie aangevuld met een subsidie van 25%vanhet
Ministerie van Landbouw en Visserij,wanneer bijdeplanvorming ookde

recreatie wordt betrokken.De lagere overheden hadden hierbijfinancieel belang.Door deexploitatie van commerciële toeristische voorzieningen op recreatieterreinen zouden deexploitatieverliezen op
grootschalige recreatieprojecten kunnenwordenverminderd. Met het
opstellen vandeprovinciale TROP'sontstond steeds meer behoefte om
toeristische en recreatieve beleidsdoelstellingen opelkaar afte
stemmen (Burgers en Bouman, 1986).

Inde tweede Nota Toeristisch Beleid (1985-1990)wordt een duidelijk
verband gelegd met het Structuurschema Openluchtrecreatie.Indebeleidsvoornemens komt naar voren,dater meer overlegmoet plaatsvinden
tussendeMinisteriesvanEconomische ZakenenvanLandbouw enVisserij.De financiële coördinatie tussen beide ministeries isvastgelegd
inhet in1985verschenenRijksmeerjarenprogramma Openluchtrecreatie
enToerisme 1986 -1990.Hierin stellen detwee ministeries bijdragen
beschikbaar voor deverbetering van toeristische infrastructuur in
speerpuntgebieden, die door deprovincies indeTROP's zijn voorgedragen. Jaarlijks is (gedurende dewerkingsduur vandenota)in dit kader
12miljoen gulden beschikbaar gesteld, waarbijvooraldiegebiedenin
aanmerking komen,diezowelhettoerismebevorderen alsvoor deopenluchtrecreatie vanbelang zijn.Bijvoorbeeld speerpuntgebieden, die
gelegen zijnbinnen deToeristisch Recreatieve Aandachtsgebieden
(TRAG's)uit het Structuurschema Openluchtrecreatie (BurgersenBouman, 1986). Inde tweede NotaToeristisch Beleid wordt tevensduidelijk aangegeven,datdeoverheid haar takenpakket met betrekking tot
detoeristisch-recreatieve sectorbeperktwilhouden,wat moet leiden
totgrotere ontplooiingsmogelijkheden enverantwoordelijkhedenvanhet
particulier initiatief.Volgensdenota zoudeoverheid zich moeten
beperken toteen voorwaardenscheppende,coördinerende en enigzins
sturende encontrolerende rol tenopzichte vande particuliere sector:

"Inde toeristisch-recreatieve sector treden lagere overheden nogal
eensalsmarktpartijop,terwijl invelegevallen de marktsector
dit wellicht evengoed zoniet beter zoukunnen doen" (Ministerie
van Economische Zaken,1984).
HetTROPmoet tegen dezeachtergrond ook vooral wordengezienalseen
provinciaal beleidsvoornemen,dat de lagereoverheden en hetbedrijfs-

leven instaat moet stellen om het toerismeeneenaantalaspecten van
de openluchtrecreatie beter teontwikkelen.Deoverheid wil hetbedrijfsleven meer kansen bieden,door hetverschaffen vanzoruim
mogelijke voorwaarden tenaanzien van financiën,planologische procedures, promotie, etcetera (VanderVoet, 1985). Deoverheid staat met
anderewoorden voor deopgave een koppeling totstand tebrengen
tussen haar eigen rol endievanhetbedrijfsleven.
Doordehierboven geschetste ontwikkelingen inde tachtiger jaren
heeft ereen verschuiving plaatsgevonden indeverdeling van derijksmiddelen voor recreatie en toerisme.Desubsidiestromen zijn steeds
meer gericht ophet creëren vangunstige randvoorwaarden voorde
ontwikkeling van toeristisch-recreatieve projecten, diehet (grootschalige)bedrijfsleven aansporen om (mede)risico's tedragen endie
nieuwe markten openleggen.Debeschikbare middelen voor de uitvoering
vandebeleidsvoornemens inhetStructuurschema Openluchtrecreatie
zijn,alsgevolg vanalgemene bezuinigingsstrategieën van derijksoverheid, duidelijk verminderd (Kroese en Slangen, 1987).

De kosten voor beheer enonderhoud van recreatievoorzieningen, die
voor rekening vangemeentes,recreatieschappen enprovincies komen,
zijn de laatste jaren sterk gestegen. Daarentegen zijn de opbrengsten
vandezeaccommodaties vaak gering.Een kostendekkende exploitatie is
inveelgevallen niet tebereiken. De instandhouding van het huidige,
gedifferentieerde enkwalitatief hoogwaardige recreatieveaanbod drukt
zwaaropdegemeentelijkebudgetten.Incombinatie met de krimpende
financiële middelen (bezuinigingen opdegemeentelijke begrotingen)
wordendezelasten politiek enbestuurlijk gezien steeds moeilijker
geaccepteerd. Privatisering isvoorgedragen als één van demogelijkheden ter oplossing vanbovengenoemde problemen vande lagereoverheden.
Inenkelegevallen zijnonderdelen vaneen recreatieproject alverpachtofverkocht om eengedeelte van deexploitatietekorten tedekken, inanderegevallen isdit met hetgehele project gebeurd.Bijhet
afstoten vanrecreatie-accommodaties stuitenprovinciesengemeentes
vaak opde terugvorderingsregeling vande rijksoverheid. DePPO
schrijftvoor,dateengesubsidieerde accommodatie 20 jaar tenalgemenen nutte instand gehouden dient te worden.Strikt genomen zouhet
rijk tot invordering vaneendeel van deverstrekte subsidiesover

moeten gaan,indien deze voorwaarde door de lagere overheden niet
wordt nageleefd.De indeNota Recreantenbeleid ingevoerde 10%-norm
voor commercialisering van voorzieningen geeft echter aan,datde
rijksoverheid indezen een soepeler beleid wenst tegaan voeren.
Deoverheid iszichechter inde loopder jaren tevenssteedsmeer
bewust geworden vande keerzijde vanprivatisering:verlies aancontroleoptoeristisch-recreatieve ontwikkelingen.Daarnaast zijner
doordeprivate sector steeds vraagtekens gezet bijhet voorwaardenscheppende beleid van deoverheid. De rigideen door ingewikkelde,
vaaklangdurigeproceduresomgeven streek-enbestemmingsplannen worden door het bedrijfslevenalsbelemmerend ervaren voordeontwikkelingvanhaarplannen.Desterke dynamiek van de markt vraagt om
flexibiliteit van zowel bedrijven alsdeoverheid.Men neigt hierdoor
steedsmeernaar specialisatie,wat invelegevallen leidt totschaalverkleining.Dit heeft weer totgevolg,dat het bedrijfslevenende
overheid ineen toenemend aantalgevallen niet instaat zijn zichop
eigen kracht teontwikkelen (VandenHende enDeRidder, 1986). Bovendienblijkt,datbepaaldeontwikkelingen zichnueenmaal nietdoor de
overheid laten sturen.Hierdoor wordt het voor deoverheid steeds
moeilijker om eeneigen beleid uit te stippelen enopgrond daarvan
activiteiten uit tevoeren (Vanden Hende enDeRidder, 1986). Zowel
binnendepubliekealsdeprivatesector wordt intoenemende matede
vraaggesteld ofbepaalde takenniet efficiënter enwellichtook
effectiever doorbeidesectorengezamenlijk kunnen worden aangepakt
(Van Delden e.a., 1987). Het fenomeen publiek private samenwerking
wordt indezecontext steeds meer inverband gebracht met de toeristisch-recreatieve sector.
In Paragraaf 2.3 zullen debegrippen privatisering enpubliek private
samenwerking worden gedefinieerd.Voordat echter ingegaan zal worden
opontwikkelingen enmaatregelen,die deveranderdeopstelling vande
overheid metbetrekking tothet aanbod van toeristisch-recreatieve
voorzieningen beschrijven,zalnu eerst worden uitgelegd,op welke
wijze deoverheid zich met ditaanbod isgaanbemoeien.

2.2 Overheidsbetrokkenheid bij recreatievoorzieningen
Debetrokkenheid vandeoverheid bijhet aanbieden van recreatievoorzieningen wordt inbelangrijke mate bepaald doordeaard vandie
voorziening (hetgoed)enhet door deoverheid wenselijk geachte
ordeningsmechanisme,namelijk hetmarktmechanismeofhetbudgetmechanisme (Kroeseen Slangen, 1987). Met betrekking totdeaard van de
goederen isonderscheid temaken intwee uitersten: zuiver collectieve
goederen en zuiver individuelegoederen. Zuiver collectieve goederen
zijngoederen ofdiensten die technisch niet zijn tesplitsen in
eenheden welkeopeenmarkt kunnen worden verkocht.Ze kunnen alleen
aan degemeenschap -dat wil zeggen decollectiviteit vandegebruikers-ter beschikking worden gesteld.Een individu isniet instaat
deaan teschaffen hoeveelheid te reguleren;diewordt van bovenaf
opgelegd, bepaald door een collectieve beslissing. Daarnaast zijn
zuiver collectieve goederen niet rivaliserend. Dat wil zeggen dathet
gebruik door deeen niet ten kostegaat vanhet gebruik door deander.
Voorbeelden van collectieve goederen zijn defensie,beveiliging tegen
het water,straatverlichting (KoopmansenWellink, 1987). Devoorziening van zuiver collectieve goederen kannietviahet marktmechanisme.Het isimmersniet mogelijk er een prijs voor tevragenen
degene die deprijs niet wenst tebetalen uit tesluiten van hetnut.
Decollectievegoederenvoorziening wordtdaarom gedaan door deoverheid endedekking vande kosten vindt meestal plaatsdoor middelvan
heffingen, bijvoorbeeld belastingen. Dit politieke proces ishet
budgetmechanisme.

Het collectieve karakter kanvoor deoverheid dusde reden zijnomeen
recreatievoorziening zelfaan tebieden.De meeste recreatievoorzieningen hebben echter geen zuiver collectief karakter;uitsluiting van
hetgebruik isinhet algemeen wel mogelijk. Inbeginsel kunnen deze
goederen via het marktmechanisme worden verschaft.Toch iservaak
geen sprake van zuiver individuele goederen.Deoverheid heeft tot
gehele ofgedeeltelijkeuitschakeling vanhetmarktmechanismebesloten. Er issprake vanquasi-collectievegoederen.De reden,waarom de
overheid zich metquasi-collectieve goederen inlaat,isgebaseerd op
devolgende motieven (Koopmans enWellink, 1987):
indien devoorzieningviahetmarktmechanisme zouplaatsvinden
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ontstaan er onevenredig hoge kosten (bijvoorbeeld tehogeinningskosten bijentreeheffing in relatie tot de opbrengst);
inbepaalde gevallen isdeoverheid van mening,dat de gebruiker
het belang vaneen voorziening onderschat; dergelijke goederen
hebben een merit-good karakter; zoals inParagraaf 2.1 reeds werd
aangegeven zijn er veel recreatieve voorzieningen gerealiseerd,
omdat deoverheid zichalsdoel steldevoldoende recreatiemogelijkheden voor alle lagen van debevolking tecreëren;veel recreatiegebieden wordengekenmerkt door eenbepaalde,minimaleomvangen
een zekere tijdsduur,dienodig isom eengoede functievervulling
als recreatiegebied tegaranderen;deze twee aspecten leiden tot
hoge investeringen voor aanleg,onderhoud enbeheer;door toepassing vanhet marktmechanisme zoudeprijs zohoogworden,dat
omvangrijke recreantengroepen ertoewordenbewogen thuis te blijven;
- bijvoorziening vanbepaalde goederen ofdiensten viademarkt
ontstaan vaak externe effecten,positief of negatief,waarmee geen
rekening wordt gehouden;positieve effecten van recreatiegebieden
zijnbijvoorbeeld verfraaiing enversterking van het landschapen
het stedelijk leefmilieu enverlichting van de recreatievedruk op
kwetsbare natuurgebieden;bijnegatieve effecten moet onder andere
gedacht worden aan milieuvervuiling encongestieverschijnselen;
dezeexterneeffecten kunnenvoor deoverheid een motief zijnom
eengoed met positieve externe effecten aantebieden,terwijldit
goed inbedrijfseconomische zin niet het meest efficiënteis.

Bovenstaande motieven zijn vangroot belang bijdebepalingvande
mogelijkheden voor privatisering van recreatievoorzieningen. Ze kunnen
tevens vanbetekenis zijn voor degewenste vorm vanprivatisering.In
Figuur 1isaangegeven inwelke mate deoverheid betrokken isbijhet
aanbod van bepaalde typen recreatievoorzieningen.
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Figuur 1.Eigendoms-enbeheerssituatie bijenkele recreatievoorzieningen

Met betrekking totwater-enhengelsportaccommodaties kanhet volgende
worden opgemerkt:
- deoverheid heeft een veel groter aandeel inheteigendom van
visplassen dan inheteigendom vanwatersportaccommodaties (respectievelijk 80en3 0 % ) ;
- deprivate sector heeftbijwater-enhengelsportaccommodaties een
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groter aandeel inhet beheer dan inhet eigendom;vanalle visvijvers is67%inoverheidsbeheer envan alle watersportaccommodaties
slechts10%;
verenigingen en stichtingen hebben eengroot aandeel inhetbeheer
vanwater-enhengelsportaccommodaties (27%door hengelsportverenigingen en 45%doorwatersportverenigingen).

2.3 Begrippenkader
Zoals uit Paragraaf 2.1 isgebleken heeft deoverheid, binnende
toeristisch-recreatieve sector inNederland, vooral inde tachtiger
jaren intensief gezocht naar ontwikkelingen enmaatregelen,die leiden
tot kostenverlaging en/of opbrengstenverhoging inhetbeheer ende
exploitatie vantoeristisch-recreatieve projecten. Meerdere begrippen
zijngeïntroduceerd om dezeontwikkelingen enmaatregelen teomschrijven:onder andere commercialisering,privatisering en toepassing van
het profijtbeginsel.Indezeparagraaf zalgepoogd worden om deze
begrippen te definiëren.

Deontwikkelingen indetoeristisch-recreatieve sector sluitenaan
bijalgemene maatregelen vanhetrijkom het uitdehand gelopen
tekort opdebegroting teverminderen.In1981 startte het toenmalige
kabinet vanAgteen zogenaamde heroverweqinqsprocedure.Hetoorspronkelijke doel vandeze procedure was het jaarlijks integraal
doorlichten vanbestaand beleid,alsof het van degrond af-losvan
historisch gegroeide verhoudingen,bestaande wetten en regelingen en
verwachtingen -opnieuw zoumoeten wordenopgebouwd. In feite beperkt
het doel zich echter tothet vinden van bezuinigingen.
VolgensKoopmansenWellink (1987)gaat hetom devolgende besparende
beleidsvarianten:
1.een verhoging vandedoelmatigheid vandevoortbrenging vanvoorzieningen;
2.eenherziening vande samenstelling van het nationaleaanbod van
voorzieningen (allocatie), zodat dezebeter op de gebruikersvoorkeuren wordt afgestemd;deze herziening isnader teverdelen in:
- privatisering;

13

- toepassing van deprofijtgedachte;
- deregulering;
- decentralisatie;
3.hetverlagen van het voorzieningenniveau.
Achtereenvolgens zullen nude maatregelen privatisering,toepassing
van deprofijtgedachte,deregulering endecentralisatie wordentoegelicht.
Privatisering
DeNederlandse economie isdelaatstetweedecenniageconfronteerd met
een aanzienlijke stijging van het aandeel van deoverheidsuitgaven in
het nationaal inkomen.Privatisering iseen instrument,dat ontwikkeld
isom deomvangvan de collectieve uitgaven terug tekunnen dringen
(Hofhuis, 1987). Privatisering valt te definiëren als:
"alleveranderingen indevoorzieningswijze van eendienst ofgoed,
waarbijde inbreng vanparticulieren toeneemt tenopzichtevandie
vandeoverheid toten met het punt,waarop sprake isvan afstoting
van overheidsactiviteiten zonder meer" (Edwards, 1983).
Indiengesproken wordtoverdeoverheid worden devolgende publiekrechtelijke organen bedoeld: rijk,provincie,gemeentesengemeentelijke samenwerkingsorganen (recreatieschappen en stadsgewesten).De
particuliere sector valtgrofwegonder teverdelen incommerciële en
non-profit organisaties.Edwards rangschikt onder non-profit organisaties enerzijds privaatrechtelijke instellingen (zoalsde Nederlandse
Vereniging totBehoud vanNatuurmonumenten)en anderzijds associaties
van burgers (zoals water-en hengelsportverenigingen).Particuliere
organisaties kunnenquaomvang sterk uiteenlopen (Edwards, 1983).
Volgens Edwards (1984)iseenvoorzieningswijze eenbepaalde rolverdeling tussen overheid enparticuliere sector tenaanzien vandevolgende taakgebieden:
- planning en regulering;
financiering;
- besluitvorming en
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- produktie.
InTabel 1zijneen vijftal voorzieningswijzen getypeerd alnaar
gelang het aandeel van de overheid in deze taakgebieden (ja/nee).

Tabel 1.Typen voorzieningswijzenonderscheiden naar het aandeel van de
overheid inverschillende fasenvande totstandkoming van recreatiemogelijkheden
planning
en
regulering

financiering

besluitvorming

produktie
(inrichting
en beheer)

1. gecollectiviseerde
voorzieningswi]ze

ja

ja

ja

ja

2. contractuele
voorzieningswi]ze

ja

ja

ja

neen

3. gesubsidieerde
voorzieningswijze

ja

ja

neen

neen

4. gereguleerde markt

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

^^^^

taakgebied

type
^\^^^
voorzieningswijze^ " ^ ^ ^

5.vrije markt
Bron:vrijnaar Edwards, 1984

Indien sprake isvaneen wijziging vandevoorzieningswijzeinneerwaartse richting inde tabel kan worden gesproken van privatisering.
Een wijziging indeandere richting wordtpublikisering genoemd.
Volgens Edwards (1983)kanprivatisering de volgende verschijningsvormen aannemen:
- uitbesteding, waarbijdeuiteindelijkeverantwoordelijkheidvande
overheid voor debeschikbaarheid van devoorziening onaangetast
blijft; voorbeelden zijnhet uitbesteden vanhet beheer van rendabele eenheden vaneen toeristisch-recreatief project,zoalskantinebeheer ofparkeerplaatsheffing, aanparticulieren;
- overlaten,waarbijdeoverheid detaak weliswaar afstoot,maar de
vervulling vandie taak door departiculiere sector nadrukkelijk op
prijssteltendaarom stimulerend optreedt door middel van plan-
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ning, regulering en/of financiering; bijoverlaten draagt deoverheid inhetalgemeen slechtsdeexploitatie van een accommodatie
over aandeprivate sector;om met betrekking tot planning,reguleringen financiering een stevige vinger indepap tebehouden,
blijft deoverheid bijoverlating meestal eigenaar vandeaccommodatie (ofdegrond)
- afstoting, waarbijdeoverheid zichhelemaalonttrekt vandetaakbehartiging;deactiviteit wordtbinnen devrije markt alof niet
weer opgenomen.
Indediscussie over privatisering wordendevolgendemotievengebruikt:
1.het bedrijfseconomisch motief
Hetgaathier om het uitgangspunt,dat eenorganisatie gebaseerd op
particulier initiatief,inbedrijfseconomische zin efficiënter kan
produceren dan deoverheid;met andere woorden,ze zou een aantal
taken tegen lagere kosten uit kunnen voeren dan de overheid.
Globaal zijn daarvoor drie redenen aan tegeven:
eenbedrijf streeft naar een uitbedrijfseconomisch oogpunt
optimale omvang,terwijl deschaal vaneen overheidsvoorziening
wordt bepaald door de bestuurlijke indeling;
eenbedrijf wordt door deconcurrentie tenopzichtevanandere
bedrijvengedwongen tot verhoging vande efficiency van deproductie;
eenbedrijfsmanager is,integenstelling tot eenoverheidsmanager,gemotiveerder vanwege zijndirectebelang bijhet
opvoeren van dewinst;
2.hetbestuurlijk motief
Voorstanders vandit motief wijzeneropdathet overheidsapparaat
zoingewikkeld isgeworden,datgeenefficiëntebesluitvorming meer
mogelijk is.Zepleiten ervoor,dat deoverheid zich weer moet gaan
concentreren opdekern vanhaar taak:coördinatie van activiteiten
vanuit het bewaken vanhetalgemeen maatschappelijkbelang;
3.hetbudgettaire motief
Hetgaat hier kortweg over de wensdeoverheidsuitgaven tebeperken.Indegeraadpleegde literatuur wordt dit motief inhetalgemeen als het meest belangrijke beschouwd (Hofhuis,1987;Koopmans
en Wellink, 1987;Kroese en Slangen, 1987).
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Soms heeft privatisering verhoging vanoverheidsinkomsten totgevolg.
Inhetalgemeen isditechtergeen vooropgesteld motief om teprivatiseren, maar moet hetbeschouwd wordenalseenpositiefbij-effect.
VolgensdeGrontmijverdient deoverheid inhetalgemeen niet aan
privatisering,omdat:
juistbedrijfs-economisch rendabele eenheden geschikt zijnvoor
privatisering endaar het profijtbeginsel reedswordt toegepast;
- een ondernemer vaneengeprivatiseerde eenheid zoweinig mogelijk
vandeopbrengst (viaeenpachtcanon ofanderszins)af zal willen
dragen,omdat deze lasten zijnbedrijfsvoeringmoeilijk of zelfs
onmogelijk maken (Grontmij, 1987).
Profijtbeginsel
Toepassing van het profijtbeginsel kangedefinieerd wordenals:
"het in rekening brengen van (eendeel van)de kost-of marktprijs
aan de gebruiker vaneenbepaaldeoverheidsvoorziening" (Koopmans
en Wellink, 1987).
Hetprofijtbeginsel isgebaseerd opdegedachte dat deburgers moeten
bijdragen inde kosten vandeoverheidsvoorzieningen naar de mate van
hetprofijt dat zijvan devoorziening ondervinden (Koopmans en
Wellink, 1987). Dit integenstelling totbelastingheffing volgens het
draagkrachtbeginsel,waarbijervan wordt uitgegaan datdeoverheid
belasting heftbijdeburgers opbasis van de mogelijkheid diehet
inkomen vandeburgers daartoe biedt.Toepassing van hetprofijtbeginselzouvooralgewenst kunnenwordengeacht,wanneer vaneenvoorziening niet door iedereen,maar door bepaalde groepen burgers gebruik
wordt gemaakt (individuele goederen; Hofhuis, 1987).
vóór toepassing vanhet profijtbeginselkunnendriemotieven worden
genoemd:
1.hetverdelinqsmotief
Hierbijgaat men ervan uitdatsommigegebruikers vaneenbepaalde
overheidsvoorziening teweinig enandere gebruikers van diezelfde
voorziening teveelbetalen voor hetgebruik in relatie tothet
profijt dat ze ervan hebben;
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2.het allocatiemotief
Door middel van toepassing van hetprofijtbeginsel kandeoverheid
degebruiker vaneenbepaalde voorziening dwingen eenafweging te
maken tussen het nut dat hij/zijvan devoorziening heeft ende
prijs die hij/zij ervoor betaalt;
3.het budgettair motief
Door toepassing van het profijtbeginsel kandeoverheid definancieringslast van bepaalde voorzieningen afwentelen op de gebruiker.
Tegenstanders vande invoering van hetprofijtbeginsel beweren,datde
invoering ongewenste,externe,maatschappelijkeeffecten kanhebben.
Daarnaast bestaan ergoederen,waarvan deoverheid vindt,dat hetnut
ervandoordeburgerswordt onderschat engebruik ervan gestimuleerd
dient teworden (merit-goods). Ook heeft invoering van hetprofijtbeginselongewensteeffectenopde inkomensverdeling en treedt erverliesvanarbeidsplaatsen op (Hofhuis, 1987). In sommige gevallen isde
invoering van het profijtbeginsel zelfs zinloos,omdat deheffingskosten niet in verhouding staan tot de opbrengst (zieook Paragraaf1.2).

Commercialisering
Commercialisering is in feiteeencombinatie vanprivatiserenen
profijtbeginsel met eenduidelijk winstoogmerk (vanGelder, 1987).Als
zodanig wordtcommercialisering ookdoor deGrontmijgedefinieerd:
"alle veranderingen indevoorzieningswijze vaneen dienst of goed,
waarbijalsdoelstelling geldt hetmeer marktgericht uitvoerenvan
activiteiten gekoppeld aan een streven naar kostenverlaging en/of
opbrengstenverhoging" (Grontmij,1987).
Bijcommercialisering isermetanderewoorden sprakevanbedrijfsmatiger opgezette recreatievoorzieningen,dieeenzodanig commerciële
basisbieden,dateenbedrijfseconomischebedrijfsvoering verantwoord
is (Grontmij,1987).Wanneer het winstoogmerk indedoelstelling wordt
betrokken kanhetfenomeenpubliek private samenwerking (PPS)worden
opgevat alseen commercialiseringsvariant.

Publiek private samenwerking
Publiek privatesamenwerking kanenwordtopverschillende manieren
geïnterpreteerd.Meestal wordt ervan uitgegaan,dat hetbijPPSgaat
om eenvorm vangecoördineerd handelen doorpubliekeenprivatepartijen.
De specifieke vorm vaneen PPShangt verder af vandevolgendeaspecten (VanDelden e.a., 1987):
1.dedirect aan hetgecoördineerd handelen gerelateerde activiteiten;
2. de kenmerken,kwaliteiten enbelangen van debetrokken partijen;
3.de intensiteit van hetgecoördineerd handelen;
4. de juridische vormgeving;
5.deverdeling van kosten,risico'senbaten.
ad 1)
Voor wat betreftdeactiviteitengaathetom informatie-uitwisseling,
onderhandeling,besluitvorming,uitvoering en terugkoppeling. In sommige gevallen omvat eenPPSaldezeactiviteiten;inandere gevallen
slechtseengedeeltedaarvan (VanDeldene.a.,1987).
ad 2)
Generaliserend kangezegd worden,dat overheden vooral de neiging
hebbenteletten ophet maatschappelijk rendement vanactiviteiten,
terwijl voor het bedrijfslevenmetname het financiële rendement van
belang is.Hierbijhebben deoverheden zich tehouden aan de algemene
beginselen vanbehoorlijk bestuur en ishet bedrijfslevengebonden aan
de spelregels vande markt.De kenmerken vanbeide partijen kunnen
nogal uiteenlopen.Overheden zijnover het algemeen minder flexibel
enmeer hiërarchisch georganiseerd.Daarentegen hebben zemeer mogelijkheden om bepaalde processen te coördineren en testuren.Hetgaat
erbijPPSom,datbeidepartijendoor middel van samenwerking ieder
huneigenbelang kunnen dienen.Dezebelangen kunnen zowel overlappend,complementair alstegenstrijdig zijn.Door middel vansamenwerking moet getracht wordendemaatschappelijkeenprivatebelangenvan
een project inonderlinge samenhang te zien.
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ad 3)
Gedurende hetsamenwerkingsproces kande intensiteit vandesamenwerking variëren vaneen vrijblijvendeoverlegsituatie tot de oprichting
van een gezamenlijke onderneming (Van Delden e.a., 1987). Volgens
Kloppenborg (1987)mag erpasvanpubliek private samenwerking (public
privatepartnership)worden gesproken, indien er sprake isvan
bestaandemaatschappelijkeproblemen,diedooreentegrote omvangof
hoge complexiteit een uitzonderlijk karakter dragen.
ad 4)
Ruwweg kanonderscheid wordengemaakt tussenpubliekrechtelijke,privaatrechtelijke,semi-private en semi-publieke (samenwerkings)vormen.
Het onderscheid tussen deze vormenheeft temaken metbehoud,verleggingofoverdracht vaneindverantwoordelijkheden.BijPPS isinde
meestegevallen een verlegging vanpublieke enprivateeigendomsrechten vereist.Vanuit deprivate sector kunnen, via belastingheffing,
middelen worden overgeheveld naar depublieke sector.Er zijn echter
maatschappelijkeproblemen,diedoor middel van exclusief publieke
aanpak niet bevredigend opgelost kunnen worden.Privatisering kandan
eenalternatief zijn.Soms zijnerechter argumenten, waarom deoverheid kanbesluiten eengoed niet aan demarktsector over te laten (zie
Paragraaf 2.2).De laatste mogelijkheid is dan de gebundelde aanpak.
Hiervoor iseenverlegging vaneigendomsrechten nodignaar een semipubliek of semi-privaat samenwerkingsverband (een stichting,NVof BV)
(zie verder Kloppenborg, 1987).
ad 5)
Ineerste instantie isde financiële inbreng vanbeide partijen ineen
PPSgerichtoprealisatie van het samenwerkingsdoel, zonder dat ereen
concreet eindprodukt is inruil voor de financiële middelen.Het
produkt wordt tijdenshet proces stap voor stap zichtbaar (Kloppenborg, 1987). De verdeling van de kosten, risico's en baten tussen de
partijen kan zeer ongelijk zijn.Dezeverdeling wordt tijdens de
onderhandelingen naar een juridisch vastgelegdeeindvormgemaakt enis
sterk afhankelijk van de machtsverhoudingen tussen departijen (Van
Deldene.a.,1987).Deaard vandebatenvaneenPPSkanper partij
sterk verschillen: zokaneenopbasisvan PPSgerealiseerde voorziening voor eengemeente een verbetering vande leefbaarheid vandestad
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betekenen,terwijl het voor de institutionele belegger een rendabele
belegging is.
Intheorie ishet zeer wel mogelijk dat,inplaatsvaneenopwinst
gerichtedoelstelling,meer maatschappelijkemotieven tengrondslag
liggen aande samenwerking. Privatisering kanbijPPSeenmiddel zijn
voor het bereiken vaneen vooropgesteld doel. Het isbijPPS echter
nooit eendoelop zichzelf.Voor een uitgebreidere beschouwing van het
begrippubliekprivatesamenwerking wordtverwezen naarDeWilde
(1988).
Deregulering
Deregulering ishet afschaffen,vereenvoudigen enverminderen vande
regelgeving,teneindeadministratieve belemmeringen enkostenvoor het
bedrijfsleven teverminderen.Deregulering leidt totoverheidsbesparingen opkosten inverband met de invoering en handhaving van
regels (Koopmans en Wellink, 1987).
Decentralisatie
Decentralisatie ishet verminderen vandebemoeienisvanhogereten
opzichtevanlagerepubliekrechtelijke lichamen en het overlaten van
debevoegdheid tot regeling aande lagereoverheden,waarbijdezede
gelegenheid wordtgeboden een eigen beleid tevoeren (Koopmansen
Wellink, 1987). Door het verhogen van de financiële autonomie,gekoppeld aan eenbeperking vanhet budget vande lagereoverheid,verschuift de rijksoverheid in feitedeverantwoordelijkheidvoorde
bezuinigingen naar een lager overheidsniveau.
Economisering
InFiguur 2zijn debegrippen privatisering, toepassing van het profijtbeginsel,commercialisering,deregulering endecentralisatie schematisch weergegeven.Uit deze figuur valt duidelijk af te leiden,dat
nietbijalleveranderingen indevoorzieningswijzevan eengoed of
dienst,waarbijsprake isvaneen op kostenverlaging en/of opbrengstenverhoging gerichte doelstelling, uitsluitend sprake isvaneen
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streven naar hoger financieel rendement of verhogingvan de winst.Het
ismogelijk daterineerste instantie sprake isvaneen maatschappelijke doelstelling, waarbijtegelijkertijdgestreefd wordtnaar financiëleefficiency.Er kan indatgeval geen sprake zijn van commercialisering.De verhoging van het financieel en/of maatschappelijk rendement moet worden opgevat alsdoelstelling vanoverheidsbeleid.Toepassing vanhet profijtbeginsel,privatisering, decentralisatie enderegulering zijnmiddelenom dat beleid gestalte tegeven.Met het begrip
economisering wordt hetgehelespectrum vanoverheidsmaatregelen,die
leiden tot kostenverlaging en/of opbrengstenverhoging, omvat.Economisering kandanalsvolgt worden gedefinieerd:

"alle veranderingen indevoorzieningswijze van eengoed ofdienst,
waarbijalsdoelstelling geldthetmetzohoogmogelijk maatschappelijk en/of financieel rendement uitvoeren vanactiviteiten,gekoppeld aaneen streven naar kostenverlaging en/of opbrengstenverhoging".
Hetbegrip economisering moet inditonderzoek gezien wordenalshet
brederekader,waarbinnen hetengere begrip privatisering wordt onderzocht.
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ECONOMISERING

verhoging
maatschappelijk rendement
tegen zo laag
mogelijke kosten

verhoging
financieel rendement

COMMERCIALISERING

verhoging
van inkomsten

o.a.
DEREGULERING
DECENTRALISATIE

PRIVATISERING

TOEPASSING
PROFIJTBEGINSEL

Figuur 2.De relatie tussen de begrippen économisering, commercialisering,
privatisering en toepassing van hetprofijtbeginsel
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Bijde inrichting van hetMaasplassengebied na deprivatisering zijn
doorAquaTerra veelhekken,afrasteringen enborden geplaatst
(foto:Fer Traugott)
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Opmeerdere dag-en surfstranden inhet Midden-Limburgse Maasplassengebied heeftdeprivatisering geleid tot invoering van entreeheffing
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3.ONDERZOEKSKADER

3.1 Onderzoeksafbakening
Inde probleemverkenning (Hoofdstuk 2)isachtereenvolgens besproken
inwelke richting het toeristisch-recreatief beleid van deoverheid
zich heeft ontwikkeld, waarom deoverheid zichmethetaanbiedenvan
toeristisch-recreatieve voorzieningen isgaanbemoeien enop welke
wijze deze voorzieningen goedkoper enefficiënter aangeboden kunnen
worden.Metnameoverhet laatste thema isde laatste jarenveel
gesproken engeschreven.Weinig aandacht werd daarentegen geschonken
aan deconsequenties vanprivatisering voor gebruikers vanvoorzieningen, georganiseerde verbanden daarvan (verenigingen en stichtingen),
maar ook kleinschalige bedrijven,diebetrokken zijngeraakt bij
privatisering van een grootschalig recreatiegebied.
Indit rapport staat debeschrijving van het deelonderzoek over de
privatisering vanhetgrootschalige recreatiegebied de Midden-Limburgse Maasplassen centraal.Bijde start van het onderzoek deden zich
daar voor heteerst problemen voor.Vooral de watersport endesportvisserijwerdengeconfronteerd met deconsequenties van dezeprivatiseringsvariant.Hetonderzoek richt zich derhalve opdeze twee recreatievormen.Hoofdstuk 4t/m 8zijngeheel gewijd aande Midden-Limburgse privatiseringsvariant. InHoofdstuk 9worden de resultaten van
deMidden-Limburgse casegekoppeld aandeuitkomsten vaneen drietal
andere deelonderzoeken, teweten:
- eenonderzoek naar deeffecten vanprivatisering van kleinschalige
watersportaccommodaties ophet aanbod en het gebruik (Knijnenburg
1988);
- eenonderzoek naar de mogelijke effecten van privatisering opde
sportvisserijmetbetrekking tothetaanbod van viswateren (Lengkeek enDeJong, 1989);
- eenonderzoek naar de effecten vanpubliek privatesamenwerking, in
het Brabantse enGelderse Maasoevergebied,opde ideeën enhet
gedrag van aanbieders van watersportvoorzieningen (DeWilde,1988).
InParagraaf 3.2 zijn dedoel-enprobleemstelling voor het gehele
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Uitgangspunt voorhetonderzoek inhet Midden-Limburgse Maasplassengebied ishetbesluitgeweest van het provinciaal bestuur van Limburg
om hetMidden-Limburgse Maasplassengebied teprivatiseren.Heteigendom enhetbeheer van ditgrootschalige plassengebied werd in 1986
door deprovincie Limburgovergedragenaanprojectontwikkelaar Aqua
Terra NV. Er isbijdit onderzoek van uitgegaan,dat de privatisering
tot belangrijke wijzigingen heeft geleid indewijzewaaropdeProduktenwatersport ensportvisserijwordenaangeboden ende manier
waarop de overheid daar controle op uitoefent. Deze wijzigingen
hebbenzowelopeendirecte,alsopeen indirecte manier effecten
op het gebruik.

Beheersmaatregelen,die door AquaTerra worden genomen (zoalsbijvoorbeeld het instellen van eenlooprechtvergunning, het plaatsen van
afrasteringen,het verbeteren van sanitaire voorzieningen ofhetheffen van toegangsprijzen)hebben directe effecten ophet gebruik van
het Maasplassengebied door watersporters ensportvissers.
Daarnaast heeft Aqua Terra eenbelangrijke invloed ophet functioneren
vanbestaande ondernemers en verenigingen inhet Maasplassengebied.
Beheersmaatregelen vanAqua Terra inde richting van deze aanbieders
van hengel-,maar vooral watersportvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld
het vaststellen vanprijsniveaus of hetverhogen van pachtprijzen)
hebben dan indirecte gevolgen voor hetgebruik door watersportersen
sportvissers.Met andere woorden,hetbeleid vande kleinschalige
aanbieders naar aanleiding van deprivatisering heeft consequenties
voor hetgebruik.Het isdusvangroot belang om eerst inzicht te
krijgen indeeffecten van privatisering ophet aanbod van hengel-en
watersportvoorzieningen datdoor kleinschalige ondernemers enverenigingen wordt verzorgd, alvorens opde juiste wijzedeeffectenophet
gebruik van deze voorzieningen te kunnen meten.Aangezien het beheer
vande visplassen inMidden-Limburg inhandenisvanprojectontwikkelaar Aqua Terra en (behoudens devoorziening vanenkele ligplaatsen en
sanitaire voorzieningen door kleinschalige jachthavens)nietuitgevoerd wordt door kleinschalige aanbieders, ismet betrekking totde
sportvisserij,naast hetdiepte-interview metdedirectievanAqua
Terra,geen specifiek veldonderzoek naar aspecten van het aanbod
verricht.
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3.4 Onderzoeksvragen Midden-Limburg
Voor debeantwoording van deprobleemstelling (Paragraaf 3.2) zijn met
betrekking tot de Midden-Limburgse deelstudie devolgendeonderzoeksvragen geformuleerd:
1.Welke processen hebben vóór deprivatisering gespeeld tussenoverheid en aanbieders?
2.Wat zijnde verschuivingen inde taakgebieden vangemeentes,provincieenAquaTerra alsgevolg van deprivatisering en wat zijn
de effecten daarvan?
3.Wie zijn de huidige aanbieders van watersportvoorzieningen inhet
Midden-Limburgse Maasplassengebied?
4.Wat zijndeverschuivingen inde taakgebieden van de kleinschalige
aanbiedersvanwater-enhengelsportaccommodaties enhoebeoordelendeaanbieders de veranderingen inde taakgebieden?
5.Wat zijndewensenvan deaanbieders van watersportvoorzieningen
tenaanzien van deontwikkeling vanhet watersportprodukt?
6.Wat zijnde toekomstige plannen vanAquaTerra tenaanzien vanhet
Midden-Limburgse Maasplassengebied?
7.Wat zijndeactuele enpotentiële effecten vanprivatisering op
kleinschalige aanbieders?
8.Wie zijnde huidigegebruikers vanwater-enhengelsportvoorzieningeninhet Midden-Limburgse Maasplassengebied?
9. Hoe isdehuidige inrichting vandeMidden-Limburgse Maasplassen?
10. Hoeishetgebruik vandeMidden-Limburgse Maasplassen door watersporters en sportvissers?
11.Wat zijn de wensen van watersporters ensportvissers tenaanzien
vanvaar-enviswater enaccommodaties en voorzieningen?
12.Wat zijn deactuele enpotentiële effecten vanprivatisering opde
watersporters?
13.Wat zijnde actuele enpotentiële effecten vanprivatisering opde
sportvissers?
Deeerste twee onderzoeksvragen hebben betrekkingopdeeersteprobleemstelling (processen bijprivatisering).De vragen 3t/m 7op de
tweede probleemstelling (effecten ophet aanbod), terwijl de vragen 8
t/m 13zijnafgeleid vandederde probleemstelling (effecten ophet
gebruik). InHoofdstuk 8zullen deonderzoeksvragen,voor zover mogelijk,worden beantwoord.
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3.5 Onderzoeksopzet enwerkwijze Midden-Liraburg
Het onderzoek in Midden-Limburg isopgezet intwee fasen,teweten:
- Fase 1:voorbereidend onderzoek en
- Fase 2:dataverzameling enanalyse.
Fase1
Het vooronderzoek bestaat uiteen literatuurstudie. Dit onderdeel
heeft gedurende hetgehele onderzoek een rolgespeeld en heeft vooral
inzicht gegeven indevolgende zaken:
hetontstaanendeontwikkeling vande toeristisch-recreatieve
sector inMidden-Limburg, inhetbijzonder dewatersport ende
sportvisserij;
het toeristisch-recreatief beleid vanprovincie engemeentesten
aanzien van het Midden-Limburgse Maasplassengebied (o.a.de inrichtingsplannen enhet TROP);
de toegepaste vorm vanprivatisering en dejuridische consequenties
daarvan (loop-, vis-en vaar-engrondgebruiksrechten);
- algemene kenmerken vangebruikersenvoorzieningen met betrekking
totde watersport en de sportvisserij.
De uitde literatuur verkregen,informatie isaangevuld met gegevens
verkregendoor eenaantalgesprekken met sleutelinformanten, die deskundigheid bezitten ophetgebied vanwater-en hengelsportverenigingenenkleinschalige,watersportverzorgende ondernemers inMiddenLimburg.
Fase 2
Om meer inzicht te krijgen indevisievandeprojectontwikkelaar ten
aanzienvandetoekomstigeontwikkelingen inhet Maasplassengebied
vond een interview plaats met dedirectie vanAquaTerra NV.Door
middelvangesprekken metvertegenwoordigers vande verschillende
overheden zoude huidige en toekomstige rolvandegemeentelijkeen
provincialeoverheid bijde toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in
Midden-Limburg onderzocht moeten worden.Indit kader hebbendiepteinterviewsplaatsgevonden mettweeburgemeestersvan Midden-Limburgse
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gemeentes.Deprovincie isechter vergeefs om medewerking verzocht.
Gedeputeerde StatenvanLimburg isvanmeningdathet opdit moment
nog tevroeg isvoor een evaluatief onderzoek wat betreft deeffecten
vanprivatisering,omdat vele zaken inhetgebied nog ineenvoorbereidingsstadium verkeren ofnogmaarnettotontwikkeling zijngekomen.

Bijdebespreking van de werkwijze zullenachtereenvolgens devolgende
zaken aan deorde worden gesteld:
- diepte-interviews met kleinschalige aanbiedersvanwatersportvoorzieningen tenbehoeve van debepaling van deeffecten vanprivatisering op het aanbod;
- postenquêtes onder respectievelijk watersporters en sportvissers
ten behoeve vandebepaling van deeffecten vanprivatisering op
het gebruik;
- de representativiteit van de onderzoeksgegevens.
Diepte-interviews met kleinschalige aanbiedersvan watersportvoorzie
ningen
Het deelonderzoek naar deeffecten vanprivatisering opde kleinschaligeaanbiedersvanwatersportvoorzieningen isvan september tot
december 1987uitgevoerd door een zevental studenten inhet kader van
een doctoraalexamenvak Recreatiekunde (Van deBerg e.a., 1987). In
dit deelonderzoek zijn 8verenigingen en 7bedrijven geïnterviewd.
Dezeaanbieders zijngeselecteerd uit een lijst van watersportverzorgendebedrijven inhet Maasplassengebied vanhet Coördinerend
Instituut Midden-en Kleinbedrijf (CIMK,1987)eneen lijst vanverenigingen,dieaangesloten zijnbijhet Koninklijk Nederlands WatersportVerbond.Er isgetracht een zogroot mogelijke variatie van
bedrijfs-en verenigingstypen voor dediepte-interviews teselecteren,
bijvoorbeeld commerciële jachthavens,jachtwerven enkampeerbedrijven
en zeil-en surfverenigingen. Daarnaast zijn er zowel bedrijven en
verenigingen geselecteerd, diebinnen hetgeprivatiseerde gebied liggen enderhalve direct temaken hebben met het beleid vanAquaTerra,
alsook bedrijven enverenigingen,diebuiten het geprivatiseerde
gebied liggen.Deze laatstegroepaanbieders is inhetonderzoek om
tweeredenenmeegenomen:
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1.de klanten en leden van deze aanbieders recreëren inhetgeprivatiseerdegebied en worden direct beïnvloed door het beleid vanAqua
Terra;
2.aangezien deherinrichting van de Maasplassen nog niet isvoltooid,
bestaatdemogelijkheid,datenkele vandeze aanbieders zal moeten
verhuizen naar een locatie binnen hetgeprivatiseerde gebied.
Aan dehand vanTabel 2kan de representativiteit van de geselecteerde
aanbieders worden ingeschat.

Tabel2. Het aantal geïnterviewde verenigingen enondernemers binnen en
buiten het geprivatiseerde gebied ten opzichte van het totaal
aantal inhetMidden-Limburgse Maasplassengebied
kleinschalige aanbieder

ondernemer

binnen geprivatiseerd gebied
- totaal
- geïnterviewd
buiten geprivatiseerd gebied
- totaal
- geïnterviewd
gehele gebied
- totaal
- geïnterviewd

vereniging

9
7

15
11

19
3

5
1

24
4

25
7

4
8

39
15

De vragenlijst (Bijlage 2)isopgebouwd uit drie delen:een algemeen
gedeelte over de kenmerken vandebedrijven enverenigingen;een
gedeelte over deontwikkeling van het bedrijf ofde vereniging vóórde
privatisering;eneengedeelte over deontwikkelingen nadeverkoop
van de Maasplassen.Door middel vande vragen indelaatste tweedelen
isgeprobeerd inzicht tekrijgen inde houding van de kleinschalige
aanbieders tenaanzien van hetbeleid van degemeente,deprovincieen
AquaTerraenindewerkelijkeengewenste ontwikkeling van het aanbod
van voorzieningen.
Postenquête onder watersporters
De onderzoekspopulatie
Tot deonderzoekspopulatie zijnalle huurders van eenvaste ligplaats
ineenMidden-Limburgse jachthavengerekend. Hetgaat hier om degrote
watersport (zeilers en motorbootvaarders).Aangezien er door geen
enkele instantieeencompleteenbetrouwbare registratie van deze
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totaal

ligplaatshouders wordt gevoerd,ishet noodzakelijk een vooronderzoek
teverrichten naardeomvang ende samenstelling van degroep vaste
ligplaatshouders. Dit isgedaan via een telefonische enquête onder de
beheerdersvanallecommerciële enverenigingsjachthavens inhet Midden-Limburgse Maasplassengebied (Bijlage 3).Deenquête heeft uitgewezen,dat er inde maand december 1987 in totaal 4.100 zeilersen
motorbootvaarderseenvaste ligplaats huurden ineen Midden-Limburgse
jachthaven.Volgens deV W Roermond (1987)huren 85%van alle in
Midden-Limburgvarende bootbezitters een vaste ligplaats ineen jachthaven.Deonderzoekspopulatie dekt daarmee het overgrote deel vande
zeilersen motorbootvaarders dieopde Maasplassen varen.

Er isindit onderzoek gebruik gemaakt vaneenpostenquête onder
watersporters.Hiertoe werd besloten,omdat zoeen omvangrijke steekproefgerealiseerd konwordenenzoweinig mogelijk vertekening plaats
zouvinden vandesteekproefpopulatie;bijgebruik van eenobjectenquête zouhet aantal watersporters dat de jachthaven relatief vaak
bezoekt in de steekproef oververtegenwoordigd zijn.
Deenquête kent vragen over hetgedrag vandegebruiker (bijvoorbeeld
reacties opveranderingen in jachthavens)over wensen,motieven met
betrekking totde jachthaven en het vaargebied enover persoonskenmerken.Gezien deveelheid vanonderwerpen waarnaar isgevraagd, iserop
toegeziendatdevragen zogecomprimeerd mogelijk gesteld zouden
worden. Zo zijnbijvoorbeeld deveranderingen inde jachthaven ende
reactiesdaaropvande respondenten door middel vanéén enquêtevraag
geïnventariseerd. Aan de respondenten iseen uitgebreide lijst van
antwoordmogelijkheden voorgelegd. Het voordeel hiervan is,dateen
respondent gedwongen wordt om bijeenaantalvoor hetonderzoek
cruciale veranderingen en reacties stil te staan;erwordt voorkomen,
dat de respondent belangrijke zaken vergeet.Om tevermijden,dat de
respondent beïnvloed wordtbijdebeantwoording vandevraag, zijnde
antwoordcategorieën telkens intwee richtingengeformuleerd enis
ruimte opengelaten voor andere antwoordmogelijkheden.

Hetbleek niet mogelijk om eencompleet adressenbestand vanMiddenLimburgse ligplaatshouders ter beschikking tekrijgen.De commerciële
ligplaatsverhuurbedrijven en enkele verenigingsbesturen besloten,ter
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bescherming vandeanonimiteit van hun klanten of leden,geen adressen
teverstrekken.Menwaswelbereid om zelf een steekproef te trekken
volgens eendoor onsvoorgestelde aselecte methode.Devragenlijsten
zijninde laatste week van februari 1988verstuurd aan 976 huurders
vaneen vaste ligplaats.Aangezien 63%vanalle Midden-Limburgse
ligplaatshouders uitWest-Duitsland komt,isde vragenlijst behalve
naar 400Nederlandse watersporters,ook naar 576Duitse watersporters
verstuurd. DeNederlandse versie vande vragenlijst isafgebeeld in
Bijlage 4.
De steekproef
Uit de 4.100 huurders van een vaste ligplaats werd eengestratificeerdesteekproef getrokken.Er isgetracht om eengelijke verdeling inde
steekproef te realiseren tussen:
a)Duitse en Nederlandse ligplaatshouders;
b)houders vaneenvaste ligplaats ineencommerciële,danweleen
verenigingsjachthaven;
c)houders vaneen vaste ligplaats ineen jachthaven metveelzekerheid voordetoekomst (datwil zeggen met eenpachtcontract met een
looptijd van meer dan 10jaar)en ligplaatshouders ineen jachthavenmet weinig zekerheid voor detoekomst.
Voordezestratificatiewerdgekozen,omdat uithet Midden-Limburgse
deelonderzoek naar deeffecten vanprivatisering op kleinschalige
aanbieders van watersportvoorzieningen isgebleken,dat de factoren
'soort aanbieder' (bedrijf of vereniging)en 'zekerheid voor de toekomst'inbelangrijke mate deontwikkeling van het aanbod vanwatersportvoorzieningen bepalen (zieHoofdstuk 5).Onderzocht zou moeten of
deze factoren bijgebruikers van watersportvoorzieningen ook totverschillende effecten leiden.Om bijdeanalyse een redelijke celvulling
vande kruistabellen tewaarborgen isernaar gestreefd voorelkevan
de10groepen ligplaatshouders inTabel 3 100enquêteformulieren te
versturen. Bijeen respons van 50%zou elkegroep 50 respondenten
opleveren.
In Tabel 3isde uiteindelijke steekproefverdelingafgebeeld. Een
probleem vormtdegroepligplaatshouders ineencommerciële jachthaven
zonder zekerheid. Het totaal aantal ligplaatshouders indezegroepis
beperkt,zodatdegewenstehoeveelheid van 200watersporters niet kan
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worden gehaald. De overige typen jachthavens (ligplaatsverhuurders)
voldoen wel aan devereiste steekproefgrootte.Voor alle 10groepen
ligplaatshouders is een aselecte steekproef getrokken.

Tabel3. De gestratificeerde steekproef onder huurders van een vasteligplaats inMidden-Limburgse jachthavens
ligplaatshouders

Nederland

Duitsland

totaa

bijbedrijfmet veel zekerheid
bijbedrijf metweinig zekerheid
bijvereniging met veel zekerheid
bijvereniging met weinig zekerheid
bijAqua Terra

58
13
90
105
134

133
92
104
112
135

191
105
194
217
269

totaal

400

576

976

InTabel 4isdeverdeling vandeMidden-Limburgse jachthavensnaar
groottecategorieën gegeven.Alle jachthavens met meer dan 50ligplaatsen zijn inhet onderzoek meegenomen.Uit de categorie 0 - 5 0 ligplaatsen zijnslechtsdiejachthavens meegenomen,dievoor deuitvoering van degestratificeerde steekproef onmisbaar zijn (celvulling van
de tiengroepen respondenten inTabel 3).Bijde grotere verenigingen
enbedrijven kande steekproeffractie lager zijnomdat erabsoluut
gezien voldoende respondenten inde steekproef voorkomen.

Tabel 4. Aantal watersportverzorgende bedrijven/verenigingen en ligplaatshouders inde steekproef ten opzichte vanhet werkelijk aantal
grootte categorie
vereniging/bedrijf
(inaantal ligplaatsen)

aantal verenig./bedrijv.

aantal ligplaatshoud.

totaal

totaal

in steekproef

0-50
51 -100
101 -200
201 -500
500

totaal

20

25
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in steekproef

292
577
302
1.741
1.189

107
172
81
368
248

4.101

976

Postenqueteonder sportvissers
De onderzoekspopulatie
Devoor hetonderzoek gebruikte onderzoekspopulatie bestaat uit alle
sportvissers,die lid zijn van een hengelsportvereniging welkeaangesloten isbijeen vandevier sportvisfederaties inLimburg,teweten
FederatieNoord-Limburg,Midden-Limburg,Combinatie Juliana enFederatie Oostelijke Mijnstreek. Intotaal gaat het hier om 24.293sportvissers, wat blijkt uit de ledenlijsten van deze federaties (juni 1987).
Voor andere sportvissers ishetnietmogelijk om opde Maasplassen te
vissen.Dag-,week-en jaarkaarten worden niet verkocht en deplassen
zijn niet opgenomen indegrote vergunning.Alleen de sportvissers die
lid zijn vaneen vereniging dieaangesloten isbijeenvan defederaties, kunnende looprechtvergunning vanAqua Terra viadedesbetreffende vereniging kopen.Daarmee vallen dusslechts de zwartvissers
buiten hetonderzoek.Volgens De Milliano enVan Sambeek (1986)vormt
dezegroep inLimburg slechts 5%van het totaal aantal sportvissers.

Ook hier isvoor een postenquête gekozen,omdat hierdoor zowelsportvissersdiewelalssportvissersdieniet ofniet meer opde Maasplassen vissen,worden meegenomen.Via eenenquête terplaatse,een
objectenquête,zoudenalleendesportvissers die wel opde Maasplassen
vissen,benaderd worden.De resultaten zouden een verkeerd beeld geven
vanhethuidige gebruik van de Maasplassen door debijhengelsportverenigingen aangesloten sportvissers.
Nederlandse leden hebben een uitgebreide enquêtegekregen (zie Bijlage
5). Dezeenquête isinde laatste week van augustus 1987naar 577
sportvissers verstuurd.Dit isaan het eind van de zomervakantie in
Limburggebeurd.Opdit tijdstip hebben devissersde mogelijkheid
gehad kennistemaken meteenaantal concrete beheersmaatregelen van
Aqua Terra (zie Paragraaf 4.3).Omdat er veel buitenlandse sportvissers lid zijn vande Limburgse hengelsportverenigingen, isereen
beperkte versie vandeaanNederlanders verstuurde vragenlijst aan 100
Duitse en 100 Belgische leden verstuurd (Kugel e.a., 1988).
De steekproef
Desteekproef voor deenquête isgetrapt getrokken.Eerst zijner om
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onderzoektechnische redenen (Kugel e.a., 1988)20 verenigingen uitgekozen, verdeeld over de verschillende groottecategorieën enfederaties. Uit allegroottecategorieën van verenigingen zijn ledengeënquêteerd (Tabel 5).Daarna is aan de hand van verhoudingsgetallen
bepaald hoeveel leden van elke vereniging geënquêteerd zouden worden.
Het aantal van 600verstuurde enquêtes isgebaseerd op praktische
haalbaarheid endegewenste statistischebetrouwbaarheid vandeuitkomsten bijeen responsvan 60%.De keuze van desportvissers uit de
adresbestanden van de verenigingen isaselect gebeurd.

Tabel 5. Aantal hengelsportverenigingen en leden inde steekproef tenopzichte van hetwerkelijk aantal
grootte categorie
verenigingen (in
aantal leden)
0-50
51 -100
101 -200
201 -300
301 -1000
1000
totaal

aantal
HSV *)

aantal
HSV in
steekproef

aantal
leden

aantal leden
in steekproef

23
31
31
18
14
5

4
5
5
3
2
1

813
2.188
4.621
4.396
6.259
6.016

20
54
114
108
204
100

122

20

24.293

600

r

)HSV = hengelsportvereniging

De representativiteit vandegegevens
De responsvan depostenquête onder de watersporters is 53%.Dit
voldoet ruimschoots aan degestelde eis van50%.
Uit Tabel 6blijkt,dat verdeling van de respondenten naar bedrijven/
verenigingen, Nederlanders/Duitsers en zekerheid/geen zekerheid vrijwel gelijk isaandeverdeling inde steekproef. Bijalle categorieën
schommelt de responsom de 53%.Indien we deverdeling over deze
categorieën indeontvangen enquêtes vergelijken met deverdeling in
de moederpopulatie (hetwerkelijke aantal ligplaatshouders)valtop,
dat degestratificeerde steekproef geleid heeft toteen oververtegen-
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Tabel 6. Overzicht van de respons bij watersporters
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woordiging vande ligplaatshouders ineenjachthaven met weinigzekerheid.Van het totaal aantal huurders van eenvaste ligplaats ineen
Midden-Limburgse jachthaven werd intotaal 13%ondervraagd.
Degroep zeilers onder de 519 respondenten isiets oververtegenwoordigd ten opzichte van de groep motorbootvaarders (zie Paragraaf6.2).
De respons vandepostenquête onder desportvissers voldoet niet
geheel aan degestelde eisvan 60%.InTabel 7isvoor dedrienationaliteiten de respons gegeven.

Tabel 7. Overzicht vande respons bij sportvissers
Nederlanders
verstuurde enquêtes
ontvangen enquêtes
onbestelbaar
afgemeld (brief, telefoon)
niet ingevuld
respons in%

Duitsers

Belgen

577
295
13
5
3

100
60
2
3

-

-

777
395
17
8
3

51

60

40

51

38

100
40
2

totaal

De respons van dedrienationaliteiten isverschillend. Van deNederlandse enquête zijn er uiteindelijk 577verstuurd. Er zijn 295enquêtes terugontvangen. De respons komt derhalve op 51%.De respons van
Duitse enBelgische sportvissers is resp. 60 en 40%.Van alle 24.293
leden werd aldus 1,6% ondervraagd.
Alleen de respons van deDuitsers voldoet aan de eisen.Het totaal
aantal van 395voldoet wel aangestelde steekproeffractievan360
ingevulde vragenlijsten. Degegevens vandebuitenlandse sportvissers
dienen echter met enige voorzichtigheid teworden geïnterpreteerd,
gezien het geringe aantal van 60en 40vragenlijsten. De door Nederlandse sportvissers ingevuldegegevens mogen representatief geacht
worden.

3.6 Werkwijze indebuiten Midden-Limburguitgevoerde deelonderzoeken
Er isgetracht deopzet van debuiten Midden-Limburg uitgevoerde
deelonderzoeken naar andere privatiseringsvarianten (zieParagraaf
3.1)zoveel mogelijk af testemmen op deopzet van het deelonderzoek
inhet Maasplassengebied. Tijdens de uitvoering van de verschillende
deelonderzoeken isechter gebleken,dat deopzetvan het MiddenLimburgse onderzoek niet altijd geschikt was voor despecifieke problematiek van deandere deelonderzoeken.Vooraf was van de teonderzoeken privatiseringsvarianten weinig bekend. Indepraktijk isgebleken,dat bijdeverschillende deelonderzoeken telkens andere relevante
aspecten naar voren zijngekomen.Dit heeft er uiteindelijk toegeleid,dat de verschillende deelonderzoeken niet strikt vergelijkbaar
zijn (zieook Paragraaf9.1).
Indeze Paragraaf zal niet uitvoerig worden ingegaan opdeopzeten
werkwijze van debuiten Midden-Limburg uitgevoerde deelonderzoeken.
Daarvoor wordt verwezen naar deverschillende deelrapportages (Knijnenburg, 1988;Lengkeek en De Jong, 1989;DeWilde, 1988).Om tocheen
indruk tegeven vande onderzoekslocaties,de toegepaste onderzoeksmethoden,deinformanten endeomvang van hetonderzoek volgt nu een
kortebeschrijving van dedriebuiten Midden-Limburg uitgevoerde deelonderzoeken. InTabel 8zijn de deelonderzoeken ineen overzicht
afgezet tegen het Midden-Limburgse onderzoek.
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Tabel 8.Overzichtvandeelonderzoekingen naar opzet

Deelonderzoekingen

1.Privatisering
grootschalig
watersportgebied
a.watersport

b. hengelsport

2. Privatisering
kleinschalige
watersportaccommodatie

onderzoek
locatie

Midden-Limburg

Midden-Limburg

Nederland

methodevan
onderzoek

ondernemers/
verenigingen 1)
postenquête watersporters
(vaste ligplaats)
postenquête sportvissers
(ledenHSV)

Nederland

4.Publiek Private
samenwerking

Brabant/
Gelderland

aantal

interviews

interviews

veldenquêtes

3.Privatisering
kleinschalige
hengelsportaccommodatie

soort informant

interviews

interviews

500
400

ondernemers/
verenigingen/
gemeente
watersporters
(in jachthaven)

90

ondernemers/
verenigingen/
overheid2)

15

ondernemers/
verenigingen/
overheid

12

1)idemmetdirektie Aqua Terraenwatersport-collectief Limburg
2) idem m e t natuurorganisaties

InBijlage 6isde ligging van deonderzochte water-enhengelsportaccommodaties aangegeven.

Privatisering kleinschalige watersportaccommodaties

Deindit deelonderzoek gehanteerde onderzoeksmethode ishet best
afgestemd opde inMidden-Limburg gevolgde werkwijze.Erheeftonderzoek naar zowel effecten ophet aanbod alseffecten ophetgebruik van
watersportaccommodaties plaatsgevonden.

Hetonderzoek naarhetaanbod vanwatersportaccommodaties isgericht
opdrie jachthavenexploitaties. Bijelkecase isdebetrokken gemeentelijke overheid en departiculiere exploitant geïnterviewd.
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15

3

Ten behoeve van het onderzoek naar hetgebruik van kleinschalige
watersportaccommodaties zijn circa 92huurders van een vaste ligplaats
indrie jachthavensonderworpen aaneencombi-enquête (hierbijwordt
eengedeeltevan deenquête inde jachthaven zelf afgenomen eneen
ander gedeelte later door de respondent thuis ingevuld ennaar de
onderzoekers teruggestuurd).Twee vandeze jachthavens corresponderen
met de jachthavens uit het onderzoek naar hetaanbod. Dederde is
speciaal voor hetgebruikersonderzoek geselecteerd. De vragenlijst,
die aande respondenten vande drie jachthavens isvoorgelegd is
grotendeels identiek aandeinhet Midden-Limburgse onderzoek gebruikteversie.Enkele vragen zijn weggelaten,omdat zevoor devergelijkingmet deMidden-Limburgse privatiseringsvariant niet zinnig
zijn.

Privatisering kleinschalige hengelsportaccommodaties
Inhetonderzoek naar kleinschalige hengelsportaccommodaties zijnde
gebruikers nietonderzocht.Dit isom praktische redenen onmogelijk
geweest. Het onderzoek heeft zich derhalvegeheel gericht op het
opsporen van potentiële effecten van privatisering ophet aanbod.
Ondanks het feit,dat privatisering indesportvisserijbeslist geen
nieuw verschijnsel is,konden nauwelijks recentegevallenvanprivatisering worden opgespoord. De effecten ophetaanbod zijn derhalve voor
eengroot deel ingeschat opbasis van eenvergelijking vanbeheersvoeringskenmerken enhengelsportmogelijkhedenvancases,waarbijniet
daadwerkelijk sprake geweest isvan privatisering. Intotaal zijn11
cases inhetonderzoek betrokken, waarvan bij4casesdaadwerkelijk
sprake isgeweest vanprivatisering. In4andere cases isvergeefs
getracht privatisering tot stand tebrengen of isdeprivatisering in
voorbereiding. De 11casesvertonen eengrote variatie inde mate van
overheidsbetrokkenheid enqua taakverdeling tussenpublieke en private
organisaties.
Er zijn diepte-interviews gehouden meteigenaren,beheerdersen
huurders vanvisrecht vanviswateren.Deuitkomsten van deze interviewszijnvergeleken metalgemene informatieover viswaterbeheer en
vismogelijkheden inNederland (literatuurstudie, informanten)enmet
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een voorbeeld van recente privatisering vanviswater inhetMiddenLimburgse Maasplassengebied.
Publiek private samenwerking
Ook het onderzoek naar de totstandbrenging vanpubliek privatesamenwerking inhet Brabantse enGelderse Maasoevergebied is uitsluitend
gericht ophet aanbod enniet ophetgebruik.Ook hier was ditom
praktische redenen onmogelijk.
Inhet kader vandit deelonderzoek zijn intotaal 7bedrijven en5
verenigingenonderworpenaaneendiepte-interview.Om devergelijkbaarheid te waarborgen, isdelijstvan interviewtopics zoveelmogelijkafgestemd opdeinMidden-Limburggebruikte vragenlijst voor
kleinschalige ondernemers enverenigingen.Naast deaanbieders zijn in
ditonderzoek tevenseennegental diepte-interviews gehouden met
instanties,diebijdepubliek private samenwerking zijnbetrokken.

Door studenten zijn inhetkader vanhet doctoraalexamenvak Recreatiekunde diepte-interviews afgenomen bij aanbieders van watersportvoorzieningen
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TOERISTISCH-RECREATIEVEONTWIKKELINGVANHETMIDDEN-LIMBURGSE MAASPLASSENGEBIED

4.1 Geschiedenis totdeprivatisering in1986
Hetontstaanvanhetwatersportgebied inMidden-Limburg isonlosmakelijk verbonden met degrindwinning, dieinLimburg vanaf hetbeginvan
deze eeuw plaats heeft gevonden.Deverschillende inhetgebied werkzamegrindproducenten waren aanvankelijk verplicht deafgegraventerreinen zelf inte richten.In 1969 werd dezeplicht,tegen eengeldelijke afdracht per tongrind en zand,door deprovincie Limburg overgenomen. Deprovincie gebruikte het langsdeze weggevormde 'grindfonds' voor deherinrichting van deontgronde terreinen. Aanvankelijk
washetdebedoeling dedoor grindwinning ontstaneplassen geheel aan
tevullen tenbehoeve van delandbouw.Daarin kwam wijziging naeen
periode,waarinduidelijk werddat hetvolledig aanvullen vande
plassen zowel fysiek als financieel niet mogelijk zou zijn.Er ontstond hierdoor eentotaal nieuwgrootschalig waterlandschap, met duidelijke toeristisch-recreatieve potenties (Provincie Limburg, 1983).
Reedsbegin jaren 60begonnen recreanten open aanhet water een
steedsgrotere aanspraak te maken opde plassen en deoevers.Het
bedrijfsleven speeldealsnel inopde toegenomen vraag naar watersportvoorzieningen. Een particuliere werf,die vroeger opdebinnenlandsetransportscheepvaart wasgericht,kreeg er een markt bijen
richtte zichsteeds meer opdepleziervaart;eenwerknemer vaneen
baggerfirma,dieomwille vanzijnwerk plaatselijk eenwoonark bewoonde, startte met het exploiteren vaneensteigeraccommodatie;enz.Ook
de watersporters ensportvissers zelf begonnen,in georganiseerde
verbanden,belangrijke randvoorwaarden voordeMidden-Limburgse wateren hengelsport tescheppen.Dewater-enhengelsportverenigingen ontstonden uiteen localebehoefte,waren aanvankelijk zeer kleinen
bezateneenminimum aanfaciliteiten. Hetbedrijfsleven en hetverenigingsleven droegen aldusbijtotdeontwikkeling vanhetwatersportgebied, toendeoverheid hieromtrent noggeenbeleid voerde.
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Door hetWatersportcentrum Midden-Limburg,eenin1965inhetkader
vandeWetGemeenschappelijkeRegelingopgericht samenwerkingsorgaan
van enkele bijde watersport betrokkengemeentes,zijndeeerste
publieke watersportprojecten opgezet.Voorbeelden van deze projecten
zijn:de jachthavens Hatenboer,deRosslag en Stevensweert ende
watersportcampingsHatenboer ende Maasterp. Zefunctioneerden aanvankelijk slecht.Deoverheid werd geconfronteerd met een nadelige
eigenschap vanbeginnende recreatiebedrijven: hoge.startinvesteringen
incombinatie met lageomzetten.Dezefinanciële lastenblekente
zwaar voordesamenwerkendegemeentes.Nadegrindwinning zijn devan
deprovincie gekochte recreatieterreinen in 1973weer aandezeprovincieovergedragen.

Het beheer vanhetMidden-Limburgse Maasplassengebied isvervolgens
door deprovincie inhanden gegeven van deStichting De Maasplassen,
waarin Gedeputeerde Staten van Limburg endebetrokkengemeentesuit
hetgrindwinningsgebied afgevaardigd waren.De stichting had tot taak
de (inpotentie)commercieel rendabele projecten teexploiteren,die
doorhetWatersportcentrum Midden-Limburg warengecreëerd,entevens
het gehele gebied tebeheren.
Desnelle ontwikkelingen inhet Maasplassengebied maakten eenbezinning opde inrichting ervan door de provinciale overheid noodzakelijk.
Debelangen van toerisme en recreatie enerzijds en denatuuranderzijdszoudengoed opelkaar moeten worden afgestemd. Hiertoe verscheen
in1978denota "Het inrichten vandegrindwinningsgebieden in
Limburg". De doelstelling vandeze nota luidde als volgt (Provincie
Limburg, 1983):
"Hetbevorderen van eenevenwichtige funktietoekenning vandegebieden binnen destructuurvisie,rekening houdend met dedraagkracht van het milieu en debelangen vande lokaleen regionale
bevolking".
In 1982,verschijnen hetnieuweStreekplanNoord-enMidden-Limburg en
hetToeristisch Recreatief Overall Plan (TROP)voor Limburg.
Inhet TROPwordteenontwikkelingsperspectief voorde Maasplassen
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beschreven, waarbijhetgebied wordt aangewezen als speerpuntlocatie
voor deontwikkeling van toerisme en recreatie.Speerpunten zijn
volgenshetTROP (TDC,1981):
"geconcentreerde impulsen vooreentoeristischeontwikkeling,gericht opeen specifieke doelgroep uit de toeristische groeimarkten,
met eenvoorzieningenniveau dat ook buiten het hoogseizoen attractief is".
De speerpunten krijgen inhet beleid extra aandacht en zouden op korte
termijn moeten wordenontwikkeld waardoor zealstrekkersvoor een
toeristisch promotiebeleid kunnen dienen.Nagegaan wordt hoeontwikkelingen inde toeristische sfeer kunnen bijdragen aan de verbetering
vande werkgelegenheidsstructuur en het regionale inkomen.
VolgenshetTROPwashet Midden-Limburgse Maasplassengebied in1982
nog nauwelijksvanbetekenisalsvakantiebestemmingsgebied. Destuwpanden inde Maasbeperken demogelijkheden voor toervaren ende
capaciteit van deafgewerkte zand-engrindwinningsplassen isgering
inverhouding tothet landelijk watersportareaal.Voorts werd opgemerkt, dat er van Duitse zijde (hetRoergebied)een sterkebelangstelling voor de Maasplassen bestaat.InhetTROP werd aangegeven,dater
in Limburg zeker nog extra behoefte isaan 3.000ligplaatsen indeperiode1980- '85en2.000voordeperiode 1985- '90.Eenzeergroot
deel daarvan zal inMidden-Limburg moeten wordengerealiseerd.Daarvoor zou,volgens hetTROP tevenseen uitbreiding van de capaciteit
van de Maasplassen noodzakelijk zijn (TDC, 1981). Voorts wordt inhet
TROPtenaanzienvande watersport geconcludeerd, dat ergoedeontwikkelingskansen zijn voor eenop de watersportgeoriënteerd veelzijdig
verblijfs-enattractiepunt.

In hetTROP wordt geen aandacht geschonken aan dehengelsport.
InhetStreekplan Noord-enMidden-Limburg,wordtdaarentegen wel
ingegaan opde hengelsport.Hierin wordt het aantal sportvissers
geraamd, dat opbasis vande ter beschikking staande hoeveelheid
viswater envisoever opdeNoord-enMidden-Limburgse wateren zou
kunnen vissen (zieTabel 9).De vraag naar hengelsportmogelijkheden in
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Midden-Limburg wordt inhetStreekplanNoord-enMidden-Limburggeschat op 3.200personen.Volgens het streekplan is er derhalve in
Noord-en Midden-Limburg kwantitatief voldoendecapaciteit.

Tabel 9. Hengelsportmogelijkheden in relatie totde oeverlengte inNoord- en
Midden-Limburg

deelgebied

Gewest Noord-Limburg
Stadsgewest Roermond
Streekgewest Weert
totaal

totale
oeverlengte
inkm
295
345
130
770

voorhengelsport geschi kte
oeverlengte
inkm
70 70
90 90
45 45
205

aantal visplaatsen
bij zitafstand:
25meter 10meter
2.800
3.600
1.800
8.200

7.000
9.000
4.500
20.500

Bron: Streekplan Noord- enMidden-Limburg, 1982

Opbasisvan hetTROP en het streekplan wordt in 1983deherzienenota
"Het inrichtenvan degrindwinningsgebieden inLimburg"door Provinciale Staten van Limburg vastgesteld (Provincie Limburg, 1983). Hierin
krijgt desociaal-economische betekenisvantoerisme en waterrecreatie
meer accent, zoalsblijkt uit dedoelstelling vandezenota:
"Hetvergrotenvanwerkgelegenheid en inkomen inde regiodoor
bevordering van toerisme en recreatie,meer inhetbijzonder de
watersport,met inachtneming vandewoon-,werk-en recreatiebehoeften vandeeigen bevolking endebelangen van landbouw,
natuur,landschap en communicatie.Bijhet inrichten enbeheer zal
gestreefd worden naar budgettaire neutraliteit voor deprovincie".
Deze herziene nota iseen uitwerking van het streekplan.Van alle
plassen wordt beschreven welke functie zezullenkrijgen,hoeze
ingericht zullengaanwordenen wanneer zeopgeleverd worden.Indeze
nota zijn reedsaande verschillende onderscheiden deelgebieden een
hoofdfunctie enbelangrijke nevenfuncties toegekend. InTabel 10 zijn
deze functies afgebeeld.
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Tabel 10.De toegekende functies per deelgebied van hetMidden-Limburgse Maasplassengebied
deelgebied
Rijkel
Asselt
Roermond
Oolerveld
Osen
Molengreend
Pol
Panheel
Thorn
Stevensweert
Ohé enLaak

hoofdfunctie
natuur
hengelsport
intensieve dagrecreatie
watersport
natuur
plankzeilen
landbouw
spaarbekken
natuur
intensieve dagrecreatie
watersport

belangrijkste nevenfunctie
landbouw/hengelsport
natuur/watersport
watersport/hengelsport
hengelsport/dagrecreatie
hengelsport/landbouw
landbouw
hengelsport
landbouw/natuur
hengelsport/landbouw
landbouw/hengelsport
hengelsport/natuur

Bron:Herziene nota:Het inrichten van de grindwinningsgebieden inLimburg,
1983

Indenotavan1983wordt omschrevenwatmenonderdebegrippen hoofdfunctieennevenfunctie verstaat.Dehoofdfunctievaneengebied geeft
aanopwelke functiehetbelangrijksteaccent ligt.Dezeisinfeite
bepalend voordehoofdlijnen vandeinrichtingenstelt daarmee randvoorwaarden aanhetgebruik vanandere functies.Dieandere functies
behoeven echter niet altijd ondergeschikt tezijnaandehoofdfunctie
omdat zijvaak naast elkaar (elkaar niet storend)kunnen worden uitgeoefend (Provincie Limburg, 1983).

Tabel 11.Vraagcijfers voor verschillende recreatievormen inMidden-Limburg
recreatievorm

vraag

intensieve dagrecreatie *)
zeilen enmotorbootvaren **)
plankzeilen ***)
hengelsport *)
Bronnen:

23.600 personen
9.500boten
17.600 planken
3.200personen

*) Streekplan Noord- en Midden-Limburg
**) Inrichtingsnota 1978
***) BasisplanOpenluchtrecreatie Stadsgewest Roermond, 1982
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Om de inrichtingvanhet Maasplassengebiedgoed aftekunnen stemmen
opdevraag naar verschillende recreatievormen,isdeze vraag ten
behoeve van de herinrichtingsnota (1983)geraamd (zieTabel 11).De
vraagbepaling heeft zich vooral opdie functies gericht,waarbijdit
kwantitatief mogelijk was,zoalsbijintensievedagrecreatie,watersport, hengelsport.Voor andere functies zoals natuur, verblijfsrecreatie,extensieve dagrecreatie en landbouw isdit niet zinvol.Bij
defunctienatuur isgesteld dat deze inelk deelgebied een optimale
kans dient te krijgen (Provincie Limburg, 1983).

De inhet kader vande herinrichting aan tebrengen recreatieve voorzieningen zijn in twee groepen teverdelen.De eerstegroep vanvoorzieningen zijn voorzieningen die voor alle recreanten zijn bestemd,
zoals toegangswegen,parkeerterreinen,groenvoorzieningen,natuurgebieden,attractiepunten.De tweedegroep voorzieningen worden voor een
specifieke gebruikersgroep aangelegd, zoals zandstrand-oevers en
groene recreatie-oevers voor intensieve dagrecreatie en visoevers voor
sportvissers.Voor zeil-en motorboten moetenerjachthavens met bijbehorende voorzieningen enaanlegoevers komen.Voor de hengelsport
worden dit visoevers enaanlegplaatsen voor visboten.Verder iserin
het inrichtingsgebied plaatsgemaakt voor voorzieningen voor deplaatselijke bevolking zoals sportvelden, terreinen voor deschutterij,
culturelecentra.
Aan acht Maasplassen werd eenhoofdfunctie watersport toegekend (zie
Tabel 10enFiguur 4):deDilkensplas endeSchroevendaalse Plas in
het deelgebied OhéenLaak,Koeweide,Polderveld,Oolerveld,de Zuidplas endeAsseltse Plassen (deLeeuwerhorst). Het is opvallend, dat
voor 6van deze 8plassen eennevenfunctie hengelsport isvastgesteld.
Indeandere tweegevallen iseencombinatiegemaakt met intensieve
dagrecreatie.
Specifieke hengelsportvoorzieningen, indit geval beschoeide enonbeschoeidevisoevers,komen inhetalgemeenaanplassen voor met
functies voor niet oevergebonden recreatievormen,zoals zeilen en
motorbootvaren.Daarnaast zijn er enkele plassen waar zowel de functie
hengelsport alsde functienatuur voorkomt.Twee plassen,de Teggerse
plas inhet deelgebied Ohé enLaak endeVispias Stevensweert inhet
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deelgebied Stevensweert, hebben a l s hoofdfunctie h e n g e l s p o r t . Deze
plassen worden omringd door gronden met een landbouw en/of n a t u u r f u n c t i e . Dit g e l d t overigens ook voor de gronden waaraan de v i s o e v e r s
grenzen.
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Figuur 4.Ligging van deverschillende Haaspiassen inMidden-Limburg
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NR.

De inFiguur 4afgebeelde plassen vormen samerrhet onderzoeksgebied.
Voor eenoverzicht van deverschillende water-enhengelsportvoorzieningen per project wordt verwezen naardeinrichtingsplannen behorend
bijde herinrichtingsnota (Provincie Limburg, 1983)
Omdat de meesteplassen (75%)ophet moment van deprivatisering in
1986 nog niet volledig waren ingericht (zeker niet op detailniveau)en
de inrichting ook daarna langzaam isuitgevoerd,warenerophet
moment vanhet veldonderzoek nog weinig specifieke voorzieningen voor
sportvissers aanwezig. Erwordt oponafgewerkteplassen echter wel
reedsgevist.Ook de watersport speelt zich afopplassen,waar door
baggermachinesnogvolopgrind wordt gewonnen.Enkele jachthavens,die
beheerd wordendoor watersportverenigingen,hebben noggeendefinitievelocatie ingebruik kunnennemen.Tweecommerciële watersportcampingswachtenopverplaatsing vande steigeraccommodatie (zieook
Hoofdstuk 5).

4.2 Verkoop vanhetMaasplassengebied
De laatste regel uit dedoelstelling vandeherinrichtingsnota isvoor
deverdereontwikkeling vanhet Maasplassengebied vancruciaal belang
geweest: "Bijde inrichting enhet beheer zal worden gestreefd naar
budgettaire neutraliteit voor deProvincie".Deze regel is indenota
uitgewerkt toteenvoorstel betreffende de toekomstige beheersstructuur vande ingerichte gebieden binnen het structuurvisiegebied
(deMidden-Limburgse Maasplassen).
Deprovincie maakt tenaanzien vanhetbeheer onderscheid ineen
publiekrechtelijk beheer eneen privaatrechtelijk beheer.De publiekrechtelijke beheerstaken zullen in Paragraaf 4.4 aande ordekomen.
Over hetprivaatrechtelijke beheer, zoalsdeexploitatie vandagstranden,plankzeilaccommodaties,attractiepunten,hengelsportgebieden,
jachthavensencampings wordt het volgendegezegd (Provincie Limburg,
1983):
"Er wordt gestreefd hetbeheer (eneigendom)van samenhangende
delenvanhet structuurvisiegebied zoveel mogelijk ineenhand te
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brengen teneinde eengoede afstemming teverkrijgen tussende
verschillende exploitaties indatgebied,zodat dedaarin aanwezige
exploitabele objecten elkaar opde juiste wijze kunnen aanvullen
danwelondersteunen engeen onderlinge concurrentiestrijd ontstaat".
Het indenotavastgestelde beleid isdoor een krappe meerderheid in
Provinciale Staten gesteund. Erbestond binnen deprovincie grote
verdeeldheid over de wijze waaropdeprivatisering vande Maasplassen
gestalte zou moeten krijgen.
Reeds inde tweede helft vande zeventiger jaren werd doordeProvincieLimburgaan het afstoten van het beheer van toeristisch-recreatieve (deel-)exploitaties naar de private sector gedacht.Hetdagelijksbeheer vanen toezicht opdepublieke jachthavens en campings
door provinciale ambtenaren bleek totdusdanig hoge kosten teleiden,
datdeStichtingDeMaasplassen niet instaat was het Maasplassengebied met eenbatig financieel saldo totontwikkeling tebrengen.Het
Watersportcentrum Midden-Limburgiseerdermet dezelfde problemen
geconfronteerd (zie Paragraaf 4.1).De stichting heeft daarom opdracht
vanhetProvinciaal Bestuurgekregen om tezoeken naar mogelijkheden
voor het verhuren van deze (deel)exploitaties aanparticuliereondernemers.

Deze pogingen totprivatisering haddenom meerdere redenengeen
succes:
a)dedoor deprovincie voorgestelde huurvoorwaarden boden teweinig
exploitatiemogelijkhedenvoordeondernemers;zozou een ondernemer
deboekwaarde van het door deprovincie geïnvesteerdekapitaal in
een keer moeten betalen,deondergrond zou hij inerfpacht krijgen
tegen eenaanzienlijke pachtcanon per jaar endaarbijwerd hij
verplichtom binneneen termijn vanvijf jaar voor een fiksbedrag
te investeren;tegendeze condities envanwege het feit dater
sprakewasvaneengeringeomzet vandeaccommodaties, zijnbanken
niet bereid gevonden om denoodzakelijke kredieten teverlenen;
b)onduidelijkheid bijdeprovincieomtrent dedefinitieve omvang en
defunctievanhet Midden-Limburgse Maasplassengebied; indetweede
helftvande zeventiger jaren isdoor deprovincie noggewerkt aan
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deopstelling vande nota "Het inrichten vandegrindwinningsgebieden in Limburg" (1978);
c)gebrek aanbesluitvaardigheid bijde Stichting De Maasplassen:de
stichtinghadgeen mandaat en moest telkens terugkoppelen naar het
College vanGedeputeerde Staten,deinstantiewaarde wezenlijke
beslissingen overhet overlaten van exploitaties aan derden werden
genomen;binnen dit college bestond indie tijd noggeen eenduidige
visieomtrent eengewenstebeheersstructuur voor het Maasplassengebied.

Feitelijk werden ertweemogelijkebeheersvarianten overwogen.
Deeerste variant werd door PvdA-gedeputeerde Kockelkorn voorgesteld.
Er zoueenbestuurscommissie inhetlevengeroepen moetenworden,
waarinpolitici enbestuurders vanprovincie engemeente verenigd
zouden worden.Dezecommissie zoutottaak hebbende commercieel
interessante deelexploitaties uit hetgebied teprivatiseren enverantwoordelijkheid tedragen voor het beheer enonderhoud vandeonrendabelegebieden.Degemeentes,verenigd inhet stadsgewest Roermond
(nuStreekgewest Midden-Limburg),deelden dezevisie.
De tweede variant was van CDA-gedeputeerde Verhagen.Bijdeze optie
zouden debeheers-en exploitatietaken vandeprovinciale overheid met
betrekking totrendabele énonrendable deelgebieden afgestoten moeten
worden naaréénprojectontwikkelaar, teneindeeengoede afstemming
tussen deverschillende exploitaties inhet gebied teverkrijgen ente
zorgen datgeen onderlinge concurrentiestrijd zou ontstaan.Tevenszou
budgettaire neutraliteit voor deprovincie gewaarborgd zijn.

Nadat deportefeuilleontgrindingen,endaarmeedewatersportontwikkeling, in1982overging vangedeputeerde Kockelkorn naar gedeputeerde
Verhagen isde tweede beheersoptie uitgangspunt geworden vanbeleid.
Nadat meerdere kandidaat-kopers (degrindproducenten, de particuliere
watersportexploitanten endegrindgemeentes waren o.a. inbeeld)om
uiteenlopende redenen waren afgewezen, werd het ca.3.000hagrote
gebied verkocht aanAqua Terra,een vennootschap,dat speciaal voor
beheer enexploitatie vanhet Maasplassengebied werd opgericht.Inde
terminologie van Edwards (zieParagraaf 1.3)ishier sprake vanprivatisering inde vorm vanafstoten.Dedoor deprovinciale overheid op
een collectieve wijze beheerde voorzieningen worden nubeheerd door
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eenprojectontwikkelaar onder condities vaneen vrije markt.Deverkoopsom bedroeg 6,5 miljoen gulden.De lage verkoopprijs heeft te
maken met het feit,dat AquaTerra nu dehogebeheers-en inrichtingskostenvoordeonrendabele delenvan het Maasplassengebied op zich zou
moeten nemen.
Inhet koopcontract (1986)werden o.a. de volgende zaken vastgelegd:
- de koopster (AquaTerra)isbereid dedoor de provincie inde
herziene nota "Het inrichten vandegrindwinningsgebieden in
Limburg" (1983)opgestelde beleidsvisie te realiseren en in stand
te houden;
- hetonderhoud met betrekking totde instandhouding vandevoorzieningen zalplaatsvinden doorof vanwege dekoopster conform een
door de koopster opgesteld endoor deprovincie goedgekeurd onderhoudsplan;
- de koopster legt aan deprovincie een plan voor metbetrekkingtot
devoorzieningen die de koopster zal realiseren enmet betrekking
tot het beheer dat de koopster voornemens istevoeren;de koopster
isgehouden aan het investeringsplan uitvoering tegeven; indiende
koopster echter aannemelijk kan maken dat,alsgevolgvanexterne
omstandigheden waaronder economische alsmede schadealsgevolg van
deontgrondingen en inrichting door deprovincie,degeplande
investeringen onrendabelofonverantwoord zouden zijn is koopster
nietgehouden deze teverrichten;de koopster isdan wel verplicht
metdeprovincie inoverleg tetreden en zomogelijk alternatieve
voorstellen tedoen;
- de koopster erkent het bestaansrecht van de watersportverenigingen,
waarbijhetnietdebedoeling isdat deze zich als commerciële
exploitanten manifesteren;bijde uitvoering vandebepaling zalde
koopster overlegplegenmethet Koninklijk Nederlands Watersport
Verbond;
- de koopster verplicht zichom deregionalewerkgelegenheid zoveel
mogelijk tebevorderen door inschakeling van regionaal gevestigde
en werkzame bedrijven voor deuitvoeringvanhetonderhoudsplan en
het investeringsplan;daarbijzalde koopster zoveel mogelijk langlopende contracten afsluiten; bijdeuitvoering van deze bepalingen
zalhetadviesvandeKamer van Koophandel en Fabrieken van MiddenLimburg teRoermond worden ingewonnen.
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Het door Aqua Terra voor teleggen investeringsplan zou35miljoen
guldenmoetenomvatten enbinnen 5 jaar gerealiseerd moeten worden.
Het contract biedt Aqua Terra echter ruimemogelijkheden hieronder uit
tekomen. Het bestaanrecht van de kleinschalige aanbieders (bedrijven
enverenigingen)is,volgens woordvoerders vanhet Watersportcollectief enhet Koninklijk Nederlands Watersport Verbond,door hetverkoopcontract eveneens niet afdoende beschermd.
Eenprojectorganisatie van deprovincie draagt zorg voor dedaadwerkelijke uitvoering vande indenota vastgelegde inrichtingsvoorstellen.Binnen dezeprojectorganisatie werken eenprojectteam, belast
met beleidsmatige,financiële enadministratief-juridische aspecten,
eneenbouwteam,voorde concrete besteksvoorbereiding en uitvoering
van de inrichting. De inrichting gebeurt viabestekken en tekeningen
die inoverleg met provincie engrindproducenten zijn vastgelegd.De
daadwerkelijkeuitvoering gebeurt door FASEIIBV,eensamenwerkingsverband vangrindproducenten.De kosten van deherinrichting mogen de
220miljoen nietoverschrijden.Dit ishet bedrag dat sinds 1969in
hetgrindfonds isgestort.AquaTerra heeft zitting inhet projectteam
en het bouwteam (G.S.Limburg, 1986).
Deinrichting vanhet Maasplassengebied isduseengedeeldeverantwoordelijkheid vandeprovincie enAquaTerra.Deprovincie heeft
daarbijde taak degrond te 'modelleren'en de noodzakelijketoegangswegen aan te leggen.Dekosten worden betaald uithetgrindfonds.Aqua
Terra moet hetgebied exploitabel maken.Hiertoe heeft zeeeninvesteringsverplichting opgelegd gekregen van 35miljoengulden.
Tijdensdeontgrinding warendeMidden-Limburgse Maasplassenende
omliggende oevers inhanden vandegrindexploitanten. Zijverhuurden
hetvisrecht niet,maar machtigden deverenigingen welom vergunningen
uit tegeven. Deprovincie heeft dezebestaande situatie, toen zijde
gebieden overnam vandegrindexploitanten, voortgezet.Nog net voor de
verkoop van degronden aanAqua Terra isdoor de Stichting SportvisserijLimburg 1983 (SSL '83)met deprovincie de huur van het
visrecht geregeld. De huurder beheert devisstand engeeft tevens
vergunningen uit.Looprechten zijn daarbijniet met de provincie
geregeld.
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Ook enkele kleinschalige jachthavenexploitanten enwatersportverenigingen kregenvandeontgrinders toestemming om opde Maasplassen
ligplaatsen te verhuren.Ofschoon debetreffende exploitanten zonder
gemeentelijke vergunningopereerden werden deactiviteiten oogluikend
toegestaan.Andere aanbieders van watersportvoorzieningen haddeneen
pachtcontract metdeprovincie.Deze watersportverzorgende ondernemers
enverenigingen wisten eveneens bijdeprovincie tebedingen,datde
bestaande huurcontracten enandere consessies bijverkoop vande
Maasplassen,door denieuwe eigenaar zouden worden overgenomen.

4.3 Huidigeactiviteiten enplannen van projectontwikkelaar Aqua Terra
Indezeparagraaf zalallereerst worden ingegaan opdeactiviteiten,
dieAquaTerrasindsdeovername vanhet Maasplassengebied in1986
heeft ontplooid.Daarna zalaandacht worden besteed aandetoekomstplannen vandezeprojectontwikkelaar. Daarbijzullenook de knelpunten
aan deorde komen,die volgensdedirectie vanAquaTerra hebben
geleid totvertraging bijde realisering van deze plannen.

Huidige activiteiten
Indeperiode,datAqua Terra eigenaar isvande Midden-Limburgse
Maasplassen (1986-1988)heeft zehaar activiteiten op de volgende
zaken gericht:
a)uitvoering van achterstallig onderhoud à5,5 miljoengulden;
b)vervanging vanondeugdelijke voorzieningen;
c)begeleiding van deprovinciale herinrichting;
d)verkoopvande landbouwgronden;
e)schepping van randvoorwaarden,die heffingen mogelijk maken.
ad a)
Volgens dedirectie vanAqua Terra heeft deprovincie,bijdeoorspronkelijke inrichting van het Maasplassengebied,veelgeld bespaard
opdeduurzaamheid van voorzieningen,voorzieningen met een geringe
duurzaamheid vereisen over een langere periode intensievere onderhoudswerkzaamheden dan voorzieningen met eenhoge duurzaamheid.Volgensdedirectie isdeprovincie met betrekking totdezeonderhouds-
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werkzaamheden nalatig geweest,waardoor Aqua Terra direct nadeprivatisering door debeheerders van de diverse (deel-)exploitaties is
overstelpt met verzoeken om achterstallig onderhoud uit tevoeren.
ad b)
De jachthavens inOhéen Laak, Herten (deRosslag)enStevensweert
(alledrie voormalig publieke jachthavens)zijn,volgensdedirectie,
door AquaTerra geheel gerenoveerd;alle toiletten zijn vernieuwd en
er isstroom enverlichting aangelegd met devereiste capaciteit.
ad c)
AquaTerra'sgrootste belang ligt momenteel,volgens dedirectie,bij
de provinciale herinrichting (het 'modelleren')van het Maasplassengebied.Deze moet opeen zodanige wijze geschieden,dat de lasten voor
deprojectontwikkelaar opdelangetermijnworden geminimaliseerd.
ad d)
Dedirectie vanAquaTerra wond ergeen doekjes om,datdeaankoopvan
het Maasplassengebied juist interessant was vanwege degrondhandel.
Alleen daar bestond op korte termijn winstperspectief.Derecreatieprojecten leveren de eerste jaren alleen verliezen op.Deze objecten worden pasopdenduur rendabel.Daarom investeert Aqua Terra
momenteel uitsluitend induurzame goederen.Aldus worden deonderhoudskosten opde lange termijn intoom gehouden,waardoor deinvesteringen oplange termijn kunnen renderen.
ad e)
Om de jaarlijkse kosten voor inrichting enbeheer tedekkeneneen
winstgevendebedrijfsvoeringtegaranderen heeftAquaTerra eentweetal nieuwe heffingen geïntroduceerd c.q. trachten te introduceren:
- de verkoop vaneen looprechtvergunning aan sportvissers à fl. 2 5 , —
perjaar;
- de verkoop van een vaarvergunning aan bootbezitters à fl.3 0 , —per
jaar;
Zoals reeds inParagraaf 4.2 werd gesteld, heeft Aqua Terra dehuurovereenkomsten metbetrekking tothet visrecht met de hengelsportverenigingen bijdeoverdracht vande Maasplassen overgenomen.Het visrechthoudtechternietautomatisch het recht in,om deoeverste
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mogenbetreden. Dit heet het looprecht.Deeigenaar van een water en
vandeaanliggende gronden -inditgeval AquaTerra -kan bepalen wie
ergebruik mag maken vanhetlooprecht.Inhetalgemeen wordthet
looprecht tesamen met het visrecht aandezelfde huurder verhuurd.In
Midden-Limburg was dit looprecht echter nietgeregeld.Deoverheid was
immers eigenaar vande meeste oevers en huldigde het beleid,dat
recreatief medegebruik (vissen,wandelen, fietsen)van haar oevers
zonderextra toestemming of financiële bijdrage mogelijk moetzijn.
Aqua Terra besloot de Stichting SportvisserijLimburg 1983 (SSL '83),
waarin devier Limburgse hengelsportfederaties zijnverenigd,aante
slaan voor eenbedrag van 3ton.HierbijgingAqua Terra uit vaneen
aantal van 30.000sportvissers.Elke sportvisser zou dus 10gulden
moeten betalen.De SSL '83ging hiermee nietakkoord, waarna Aqua
Terra overging totde instelling vaneen individuele looprechtvergunning,die25guldenper jaarkost.
Daarnaast wasAquaTerra vanplan een vaarheffing intestellen.Elke
bootbezitter (zeilers,motorbootvaarders,maar ook bootvissers)zou
door deaankoop vaneenvaarsticker à fl. 3 0 , —het recht kopen,om
een jaar langopde Maasplassen tevaren.Door de sticker opdeboot
teplakken zou men aangeven betaald tehebben.De invoering vande
vaarheffing stuitte echteropveelweerstanden,omdatde Maasplassen
openbaar vaarwater zouden zijn.Openbare wateren zijn wateren, welke
debestemming hebben tedienen voor hetopenbaar verkeer.Deopenbaarheid van vaarwegen isniet (wettelijk)geregeld. Door de jurisprudentiewordt echter bepaald datereenuitdrukkelijkebestemming ter
openbare nutte moet zijndoor de (vroegere)eigenaar van het desbetreffende water (het Rijk). Inanderegevallen issprake van openbaar
water alsde wateren gerangschikt kunnen worden onder de 'bevaarbare
envlotbare stromen en rivieren'enals zeals zodanig gedoogd worden
(Art. 577 B.W.,Onnen 1984).Uit antwoorden op de kamervragen over de
openbaarheid vande Maasplassen wordtgeantwoord datAquaTerradetot
haareigendom behorende vaarwateren nietaandeopenbare bestemming
mag onttrekken zonder medewerking vandebevoegde overheidsinstanties.

"Depubliekebestemming vaneenopenbaar vaarwater brengt meedat
departiculiere eigenaar moet dulden dat hetgewone verkeer vandit
vaarwater gebruik maakt.Bijdit normale gebruik pastgeentoe-
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gangsprijs.AquaTerra NV dient derhalve niet bevoegd te worden
geachtom voornormaalvaargebruik vanhaar ineigendom toebehorende vaarwateren een toegangsprijs teheffen.Een vraagteken kan
echter worden geplaatst bijwat onder 'normaal vaargebruik'dient
teworden verstaan,d.w.z.welke vormen van recreatief gebruik moet
deeigenaar vaneenopenbaar vaarwater meteenopenbare bestemming
dulden? ....Uit de rechtspraak blijkt dat het dikwijls moeilijk is
degrenslijn te trekken tussen het normale vaargebruik,dat zonder
meer moet worden toegelaten,en hetbijzondere gebruik,datverbodenkanwordenbehoudenseventueel eenspeciale overeenkomst met de
gegadigde(n)." (Ministerie van Verkeer enWaterstaat,1987)

Debetalingblijktmoeilijk teliggen,omdat eengroot aantal plassen
inopen verbinding metdeMaasstaanendaarmeedusopenbaar vaarwater
lijken.Het isnude vraag,oferopde Maasplassen sprake isvan
'normaal verkeer'.Uit jurisprudentie blijkt dat pleziervaart hierondernietgerangschikt magworden,waardoor AquaTerra eentoegangsprijs zou mogen heffen (Brunenberg, 1987).
Dediscussieomtrent deopenbaarheid vanhetvaarwater is momenteel
nog invollegang.Bovenstaande uitspraken moeten gezien worden als
een weergave van dehuidige stand van zaken.
Plannen voor de toekomst
Inhet toekomstmodel,datAquaTerra voorogenheeft,moet hetbeheer
én deexploitatie van het Maasplassengebied inéén hand zijn.Volgens
dedirecteur vanAqua Terra ishetondenkbaar,dateen commerciële
projectontwikkelaar zichuitsluitend bezighoudt met het beheer van
onrendabele projecteenheden,terwijl kleinschalige ondernemersen
verenigingen debedrijfseconomisch rendabele eenheden exploiteren.De
verkoop van deze exploitabele delen aan kleinschaligeondernemersof
verenigingen pastderhalve niet inde toekomstvisie van AquaTerra.
Over de toekomstige rol vande kleinschalige bedrijven enverenigingen
inhetgeprivatiseerde gebied merkte dedirectievanAquaTerra het
volgendeop:
- debestaande verenigingen inhet Maasplassengebied zullen inde
toekomstwordengetolereerd; voordeprojectontwikkelaar zoueen

gebied zonder verenigingen echter de meest ideale situatiezijn;
hetfeit,datdeverenigingen er ophet moment van de privatisering
al waren,heeft geleid tot deze acceptatie;daarnaast exploiteren
deverenigingen volgensAquaTerra slechts 5à 10%vanalle ligplaatsen inhetgebied; met alle verenigingen zaldaarom een (erf-)
pachtcontract van5of10 jaar worden afgesloten, telkens met een
aantal optiejaren;
- de kleinschalige watersportverzorgende bedrijven kunnen,volgens de
directie vanAqua Terra,niet apart inhetgeheel functioneren;een
ondernemer mag eenexploitabele eenheid vanAquaTerra pachten,
maardeprojectontwikkelaar wilbepalen,water indie eenheid
wordt gebouwd enopwelkewijzedatwordtonderhouden;AquaTerra
isimmersverantwoordelijk voorhetaanzien vanhet Maasplassengebied als totaliteit.
Ook tenaanzien vandegebruikers kijktAqua Terra duidelijk door een
commerciële bril.Volgens dedirectie vanAqua Terra kaneen projectontwikkelaar zichniet,zoalsdeoverheid,bemoeien met het aanbieden
vanveelzijdige,betaalbare enopenbaar toegankelijke recreatievoorzieningen voor alle lagen vandebevolking.Eenondernemer moet uitgaan vaneen rendabele en winstgevende bedrijfsvoering. Dat betekent,
dat elke recreant naar draagkracht gebruik kan maken van dedoorAqua
Terra aangeboden voorzieningen.Daarbijmoet een recreant,volgensde
directeur, niet vergeten,dat veel kosten tijdens het provinciale
beheerviadebelasting werden verrekend, terwijl degebruiker nu
direct voor deonderhoudskosten van 1,5 à2miljoengulden per jaar
wordt aangeslagen. Deverenigingen kunnen, volgens dedirectie van
Aqua Terra,wellicht een rol vervullen voor de minder draagkrachtigen.
Zijkunnende leden immers naar draagkracht contributie latenbetalen,
als zijdedoor AquaTerra gemaakte beheers-enonderhoudskosten (via
depacht/huurprijs)maar vergoeden.AquaTerra richt zichdusop het
draagkrachtige deelvandewatersporters,maar verwacht weinig uitwijkers en uitvallers door prijsstijgingen.

AquaTerraheeftmomenteel weinigvastomlijnde investeringsplannen
voor de middellange en lange termijn.Dedirectiegaf aan dater,mede
gelet ophet achterstallig onderhoud endebegeleiding van deherinrichting,momenteel weinigtijd rest voor inrichtingsplannen:
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"Eenondernemer heeft tijd nodig om plannen teontwikkelen. Ideeën
veranderen ook met de tijd.Je leert veel vanervaringen. Het is
bovendien niet zinnig om overhaast veelgeld inhetgebied te
pompen.Je moet jevooral concentreren op het feit,dat jehet geld
erook weer uit moethalen.Demarktontwikkelingen gaansnelen
daar heb jealsondernemer rekening mee tehouden".

Na deprivatisering isAquaTerra echter met eenbelangrijk knelpunt
geconfronteerd.Bijdeverkoop van het Maasplassengebied isAqua Terra
een investeringsverplichting van 35miljoen gulden over 5jaaraangegaan.Dedirectie vanAqua Terra gaf tijdens het interview tekennen
volledig bereid tezijn hieraan tevoldoen.Devereiste gemeentevergunningen worden haar echter steedsgeweigerd.Deverschillende gemeentes liggen,volgensdedirectie, dwars bijelk investeringsplan.
Zelfsvoordeaanleg van toiletten wordt vaak geen vergunning verstrekt.
Volgens dedirectie zijn degemeentelijkebezwaren terugtevoerenop
twee oorzaken:
principiële weigeringom meetewerkenaanprojectenvanAqua
Terra;
- gebrek aanoog voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen,die
boven het locale niveau uitgaan;degemeentes gaan bijde planning
uitsluitend uit vandebelangen van deeigen bevolking;men vraagt
zichnietaf ofdeprojecten rendabel zijn of ineen overall-plan
voor het gehele gebied passen.
Deweigering om vergunningen teverstrekken kan,volgens dedirectie,
een sneeuwbaleffect hebben.Zoheeft Aqua Terra plannen voor verblijfsrecreatieprojecten enhorecavoorzieningen. Deze plannen waren
aanvankelijk afgestemd opde uitbreiding van jachthavencapaciteiten.
Nu deze uitbreidingen niet mogelijk zijn,moet mendezeplannen bijstellen enbijvoorbeeld een kleiner restaurant bouwen.
Dedirectie vanAqua Terra verwijt de provincie indit verband,dat ze
deverkoop van het Maasplassengebied onvoldoende heeft voorbereid.De
provincie had ervoor moeten zorgen,datdegemeentelijkebestemmingsplannen vóórdeprivatisering waren vastgesteld enafgestemd op
de uitgangspunten van de herziene nota "Het inrichten vandegrindwin-
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ningsgebieden inLimburg" (1983).Nu moetAqua.Terra met 14gemeentes
afzonderlijk onderhandelen.

4.4 Opstelling vandeoverheid nade privatisering
Hetoverleg tussenAqua Terra endeverschillende gemeentes over de
inrichtingsplannen met betrekking totdeverschillende projectgebieden
verloopt zeermoeizaam. Indezeparagraaf zalgepoogd worden tebeschrijven hoedeze situatie isontstaan.Om een volledig beeld te
kunnen schetsen vandeveranderde overheidsrol nadeprivatisering en
de mening diedaarover bijdeverschillende betrokkenoverheidsinstantiesbestaat,zoudenmeerderegesprekken met vertegenwoordigers
van deprovinciale engemeentelijkeoverheid noodzakelijk zijn.Door
hetgebrek aanmedewerking vande zijdevandeprovincie endoor het
feitdatuittijdsoverwegingenslechtstweeburgemeesters vanMiddenLimburgsegemeentesgeïnterviewd kondenworden,ishetslechtsmogelijk een globale beschrijving tegeven.

Zoals inParagraaf 4.1 isbeschreven, is de herziene nota "Het inrichten vandegrindwinningsgebieden inLimburg"het uitgangspunt voorde
wijze van inrichting van de verschillende projectgebieden. Deverschillende gemeentes zijn nauwbetrokkengeweestbijdeopstellingvan
de herinrichtingsnota.Volgens degeïnterviewde burgemeesters zijn
alle betrokken gemeentes het nog steeds voor 90%met deinhoudvande
nota eens.Toch waren de indenota vastgelegde beleidsuitgangspunten,
ophet moment vandeprivatisering in1986,doordemeestegemeentes
nogniet ineenbestemmingsplan vastgesteld, ofschoon daar indenota
wel op isaangedrongen.
Door deprivatisering werden degemeentes metbetrekking totdedetailinrichting vandeprojectgebieden geconfronteerd met een nieuwe
onderhandelingspartner: projectontwikkelaar Aqua Terra.Uitde interviewsmetdeburgemeesters bleek,dat er inelk geval drie redenen
zijn,waarom degemeentesgeenbestemmingsplan vaststellen datruimte
biedt voor de uitvoering van deprojectvoorstellen van Aqua Terra:
a)detoeristisch-recreatieve ontwikkeling voltrekt zich ineente
sneltempo;totaandeontgrindingen waren allegemeentes inhet
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Maasplassengebied agrarisch georiënteerdegemeentes;metdeontgrindingen werd aandezegemeentes eerst een industriële functieen
vervolgens inhet kader van het TROP eenbelangrijke toeristischrecreatieve functie toebedacht;volgens deburgemeesters isde
mentaliteit van een localegemeenschap nietvanvandaagopmorgen
teveranderen;ofschoon er wel geleidelijk een kenteringplaatsvindt,isde localebevolking nog nieterg watersport-minded;de
watersportvereniging is zeker niet debelangrijkste vereniging voor
deplaatselijke gemeenschap; zewordt omdezelfde redenookniet
door degemeente gesubsidieerd,integenstelling tot veleandere
verenigingen;
b)deprojectvoorstellen vanAquaTerra zijn instrijd metdebelangen
vaneen sterke fractie indegemeenteraad;de toeristisch-recreatievebelangen worden afgewogen tegen debelangen vannatuuren
landschap,landbouw envolkshuisvesting,maar ook van deleefbaarheid indedorpskernen;voor eendeel isdezebelangenafweging in
het kader vandeherinrichtingsnota (1983)reedsgemaakt; volgens
eenburgemeester heeft Aqua Terra aanenkelegemeenteseenaantal
malensterk van deherinrichtingsnota afwijkende visiesopgedrongen;om de verliezenoponrendabelegebieden tecompenseren wilde
AquaTerra bijvoorbeeld grootschalige verblijfsrecreatieveprojecten realiseren en decapaciteit van jachthavens enhet vaarwater
vergroten;dit stuitteo.aopbezwaren van demilieubeweging ende
bevolking van nabijgelegen dorpskernen;
c)AquaTerradoetgeen opening van zaken met betrekking tothaar
plannen opde middellange en lange termijn;inParagraaf 4.3 werd
reedsopgemerkt,datAquaTerra slechtsopkorte termijn plannen
maakt om voortdurend alert tezijnopnieuwe marktontwikkelingen;
delocaleoverheid daarentegen wenst hetbestemmingsplan juistafte
stemmen opgewenste ontwikkelingen opmiddellange enlangetermijn.
Degemeente vervult momenteel eenzeercruciale rolbijde bepaling
vande toekomstige ontwikkeling vanhet Maasplassengebied. Infeite
heeftdegemeentesindsdeprivatisering het meest doeltreffende
publieke middel inhanden om invloed uit tekunnenoefenenopde
ontwikkelingen inhet watersportgebied: het bestemmingsplan.De provincie rest nude taak deonder haar verantwoordelijkheid vallende
herinrichtingswerkzaamheden uit tevoeren,debeleidsvisie tebewaken,
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zoals die indenota "Het inrichten van degrindwinningsgebieden in
Limburg"isvastgelegd, en tecontroleren of het verkoopcontract met
Aqua Terra wordt nageleefd.
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"
Er bestaat een grote diversiteit inwensen envoorkeuren van recreanten:
bepaalde tyoen recreanten wensen specifieke voorzieningen voor hun
recreatie-activiteiten enhebben geenbezwaar tegen drukte

andere typen recreëren graag opplaatsen,die niet specifiek voor
deze activiteit zijn ingericht en zoeken vooral rustigeplekjes op
(foto:Stichting Recreatie)
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EFFECTENVAN PRIVATISERINGOPKLEINSCHALIGE AANBIEDERSVAN
WATERSPORTVOORZIENINGEN

5.1 Kenmerken vanwatersportverzorgende bedrijven en verenigingen
Inhetonderzoek onder dekleinschalige aanbieders zijn 7bedrijven en
8 verenigingen onderzocht (zieParagraaf 3.5).Deze kleinschalige
aanbiedersvanwatersportvoorzieningen zijnover hetgehele MiddenLimburgse Maasplassengebied verspreid gelocaliseerd. Achtereenvolgens
zullen enkele kenmerken vandezeaanbieders worden behandeld.Op
verzoek vandegeïnterviewde respondenten isdeanonimiteit vande
bedrijven ende verenigingen zoveel mogelijk gewaarborgd.Bepaalde
gegevens zijndaarom niet perbedrijf genoemd.
Debedrijven
InTabel 12iseenoverzichtgegeven vandebelangrijkstekenmerken
van de onderzochte bedrijven.

Tabel 12. Kenmerken van Midden-Limburgse bedrijven

. ...bedrijf

t

type

buiten/
, ....
aantal
,,
.
looptijd
jaar
,.
- bezet- percene
c
J
binnen
grondlig-of .
•
v •i
grondpachtvan
Z
t m g s - vtage
r
gepriva- gebruiksstaan.
;
,.
.
..
eigenaar contract oprich- , L graad Duitse
tiseerde regeling
'
f.
plaat- ,, .. ,,
r
...
(injaren)
ting
** (in%) klanten
J
gebied
'
sen

A

jachtwerf

buiten

eigendom

B

camping

binnen

eigendom

C

camping

binnen

eigendom

-

D

watersportondernemer

binnen

pacht

Aqua Terra

E

jachtwerf

buiten

eigendom

-

1976

-

F

watersportondernemer

binnen

pacht

Aqua Terra

1973

70lp

G

jachthavenexploitant

buiten

pacht

gemeente

500lp

90

95

20

25

1983*

25lp

50

40

1957

90st

100

95

1893

135st

90

95

1960

200lp

100

80

-

90

100

95

1983*

* bedrijfsovername, onderneming bestond reeds langer
**lp- ligplaatsen; st- staanplaatsen

Demeestebedrijven inhetMidden-Limburgse Maasplassengebied zijn
begin jaren 60ontstaan.Met hetontstaan vangrotere wateroppervlak-
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tesdoor degrindwinning kwam het recreatiefgebruik langzaam opgang.
Erontstond eenvraagnaar watersportvoorzieningen, waarop enkele
particulieren begonnen intespelen. Zesvan de zeven onderzochte
bedrijven zijnopdezewijzegeleidelijk ontstaan,waarbij aangetekend
moet worden, dat éénbedrijf (C)al sinds 1893 bestaat enéén bedrijf
(E)pas in1976 is gestart. Het zevende bedrijf (F)exploiteert een
deelvaneendoor hetWatersportcentrum Midden-Limburgopgezette
jachthaven en ontstond in 1973 (zie Paragraaf4.1).

Inhetonderzoek zijntweekampeerbedrijven,twee watersportondernemers (hoofdaccent op verkoop bootaccessoires, daarnaast o.a. verhuur
ligplaatsen en reparatiefaciliteiten),twee jachtwerven annex bootdealersenéén jachthavenexploitant (hoofdaccent op verhuur ligplaatsen)
onderzocht.
Alle onderzochte bedrijven zijn familiebedrijven.Het gemiddelde opleidingsniveau van de bedrijfshoofden islaag.
Deomvang vande verschillende bedrijven loopt sterk uiteen.De kampeerbedrijvenverhuren beide rond de 100standplaatsen. Eenwatersportondernemer verhuurt ca.200 ligplaatsen van uiteenlopende grootte
en deandere verhuurt ca. 70ligplaatsen aan bezittersvan grote
motorboten. De jachthavenexploitant verhuurt ca.500 ligplaatsen aan
bezittersvanvoornamelijk grotemotorjachten.Qua vermogenspositie
bestaan er grote verschillen tussen de 7onderzochte bedrijven.
Bij6vande7bedrijven ismeer dan 80%van de klanten afkomstig uit
Duitsland. Slechts een zeer gering percentage isafkomstig uitBelgië.
Het gemiddelde bezettingspercentage van de ligplaatsen is zeerhoog:
90-100%.Ter vergelijking: hetgemiddelde bezettingspercentage van
jachthavens inNederland is 82%(CBS, 1985). Het gemiddelde inkomen
vande klanten isvolgensdeondernemers boven modaal.
Van de zeven bedrijven liggen er vier inhet gebied van AquaTerra.
Twee daarvan (dekampeerbedrijven)hebben degrond ineigendom, de
twee andere pachten degrond vanAqua Terra.Deoverige bedrijven
hebben indirect te maken metAqua Terra.Hunklanten makengebruik van
plassen en terreinen in het geprivatiseerde gebied.
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De verenigingen
InTabel 13zijn debelangrijkste kenmerken van deonderzochteverenigingen afgebeeld.

Tabel13.KenmerkenvanMidden-Limburgseverenigingen

eniging

d

°

el

r

9 oep

buiten/
binnen
geprivatiseerde
gebied

grondgebruiksregeling

grondeigenaar

looptijd
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(injaren)
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van
oprichting

aantal
leden

bezettingsgraad
(in%)

percentage
Duitse
leden

A

zeil-en
motorboten

buiten

pacht

particulier

5

1975

80

100

50

B

zeil-en
motorboten

binnen

geen

Aqua Terra

-

1956

220

100

40

C

plankzeilers

binnen

pacht

Aqua Terra

1

1976

160

-

D

zeil-en
motorboten

binnen

pacht

Aqua Terra

20

1909

650

100

30

E

zeil-en
motorboten

binnen

pacht

Aqua Terra

5

1972

100

90

50

F

zeilboten

binnen

geen

Aqua Terra

-

1969

70

90

5

G

motorboten

binnen

pacht

Aqua Terra

1

1977

65

90

5

H

zeil-en
motorboten

binnen

pacht

Aqua Terra

10

1967

74

80

40

Inhet onderzoek zijn zeven watersportverenigingen enéénwindsurfclub
geïnterviewd.Deverenigingen ontstonden vrijwel allemaal indezestiger en zeventiger jaren.Eén vereniging is reeds in1909opgericht.De
verenigingen ontstonden alle uiteen locale behoefte,waren aanvankelijk zeer klein enbezaten eenminimum aanfaciliteiten.Indemeeste
gevallen werdpasnaverloop van tijd eendefinitieve locatieverworven. Vier verenigingen hebben totophedengeen vaste locatie.Drie
verenigingen exploiteren momenteel eengedeelte vaneen door het
Watersportcentrum Midden-Limburgaangelegde jachthaven.
Vijfvande zeven watersportverenigingen hebben tussen de 50ende 100
ligplaatsen.Deoverige twee verenigingen hebben respectievelijk 200
en 650 ligplaatsen.De tweegrootste verenigingen zijnbinnen de
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onderzochte verenigingen tevens deoudste. Deverenigingen zijn in
tegenstelling totde ligplaatsverhuurbedrijven voornamelijk gericht op
zeilboten. Slechts één vereniging (G)isgeheel ingericht voor grote
motorboten.Ook tussen deverenigingen bestaan onderling grote verschillen qua vermogenspositie.
De verenigingen hebben een duidelijk regionaal verzorgend karakter.
DaarbijmoetdeDuitsegrensregioechter nadrukkelijk worden meegerekend.Ook bijde verenigingen iseengroot deel vande leden afkomstig
uit deBondsrepubliek,namelijk gemiddeld 30%.Dit isechter een
beduidend lager percentage danbijdebedrijven. Drie verenigingen
nemen uitprincipegeen Duitse leden aan.Ook bijde verenigingen
treffen we nauwelijks Belgenaan.
Van de acht verenigingen liggen er zeven inhetgebied vanAquaTerra.
Zesvande zeven verenigingen pachten degrond vanAqua Terra,terwijl
degrond vande zevende binnenkort overgaat vandeontgrinders viade
provincie naar Aqua Terra.

5.2 Wensen en knelpunten ten aanzien van de ontwikkeling van het
watersportprodukt vande kleinschalige aanbieders
Indezeparagraaf wordt een algemeen overzichtgegevenvandevoornaamstewensen vanbedrijven enverenigingen inhet Midden-Limburgse
Maasplassengebied, die uitbeleidsdoelstellingen voortvloeien ende
knelpunten,waarmeedezeaanbiedersbijde uitvoering van hun beleid
worden geconfronteerd. In Paragraaf 5.3 zullen de met deprivatiseringsoperatieverband houdende knelpunten vervolgens nader worden
uitgewerkt.
Wensen vanwatersportverzorgendebedrijven en verenigingen
Debevordering vanhetwatersportgebeuren inMidden-Limburg kan alsde
meest fundamentele doelstelling vandeonderzochte bedrijvenenverenigingen worden beschouwd. Zoals uitHoofdstuk 4blijkt,hebben kleinschalige familiebedrijven enverenigingenaanmerkelijk bijgedragen tot
deontwikkeling vaneennieuw watersportgebied in Midden-Limburg.
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Debedrijven streven indeeerste plaats naar het creëren van gunstige
produktievoorwaarden ten behoeve vande exploitatie van watersport.De
continuïteit vanhet bedrijf opde korte,middellange enlange termijn
speelt daarbijeen belangrijke rol.Door middel van investeringen
tracht men dit doel tebereiken.Eenbedrijf doet uitbreidings-of
vervangingsinvesteringen, ze investeert m.a.w.in uitbreiding en verbetering vanaccommodaties.Devraagontwikkeling isdaarbijrichtinggevend.InMidden-Limburg biedt degrote vraag naar ligplaatsen in
jachthavens (metname voor grotere boten)en standplaatsen opcampings
uitbreidingsmogelijkheden voor 6van de 7onderzochte bedrijven.
Slechtséénondernemer kreeg hiertoe eengemeentevergunning.Vier
ondernemers zagen hunuitbreidingsplannen totnu toestranden op
gemeentelijkebestemmingsplannen. Deondernemers hebbenvaak eeneigen
voorstelling vande uitbreidingen,die niet strookt met devisie van
de betrokken gemeente.Debedrijven verwijten deoverheid,dat zete
veelwil reguleren envaak te sterk ingrijpt inhet vrijeondernemersschap.Daarnaast vinden ze,dat ergeen samenhang bestaat tussende
verschillende bestemmingsplannen;degemeentesbezitten samengeen
eenduidige beleidsvisie metbetrekking totdetoekomstige ontwikkeling
vanhet Maasplassengebied en kunnen ook niet refereren aaneendergelijke visie ophoger beleidsniveau. Zokanhetgebeuren, dat een
ondernemer opdeenehelft van zijn sinds de jaren 50bestaande camping, volgenseenbestemmingsplan legaalexploiteert,terwijl hijop
deanderehelftnietsmagondernemen,omdat degrond nog steedseen
agrarische bestemming heeft.Eénondernemer breidtniet uitvanwege
financieringsproblemen.Een jachtwerf zougraaggrond kopen vanAqua
Terra,maar weigert fl.3,50p/m tebetalen voor grond welke deze
ondernemer voor fl.0,24 p/m van de provincie kocht.

Alle onderzochte bedrijven inhet Maasplassengebied strevenbinnende
bestaandeomvang naarverbetering vandeaccommodaties:uitbreidingsinvesteringen indevorm vanscheppen vanparkeeraccommodaties,licht
en stroom opde steigers,e.d.; vervangingsinvesteringen in de vorm
van modernisering vansanitairevoorzieningen enhethoogwaterbestendigmaken vansteigersengebouwen;afstemming vande aangeboden
Produkten opde heersende marktontwikkelingen;etc. Deeigendomssituatievande bedrijven bepaalt inbelangrijke mate ofdeverbeteringsplannen worden uitgevoerd.Vooral de tweebedrijvenmetgrond in
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pacht ondervinden ofondervonden totvoor kortbelemmeringen met
betrekking tot accommodatieverbetering.Een kortlopend pachtcontract
of het ontbreken vaneenpachtcontract biedt deondernemers teweinig
bestaanszekerheid, waardoor investeringen uitblijven.Dit geldt niet
voor de grondeigenaren.
De investeringen hangen voorts sterk samen met dekostenenbatenvan
eenbedrijf.Deprijzen die deondernemer voor deaangeboden producten
endiensten stelt,bepalen voor eenbelangrijk deel de netto opbrengst
endaarmee debereidheid om te investeren.Uit hetonderzoek blijkt,
datondernemers bijhunprijsstellingrekeninghoudenmetdekwaliteit
endekwantiteitvandewatersportaccommodatie,deprijzenvande
concurrerende bedrijven ende ligging inhet Maasplassengebied (de
prijzenopeen locatie waar nogontgrindingen plaatsvinden zijn lager
dan de prijzen op plaatsen die reedsvolledig zijn heringericht).
De8verenigingen vertonen onderling aanmerkelijkeverschillen qua
wensen endoelstelling.Door 75%vande verenigingen wordt dekwantiteitendekwaliteit vandeaangeboden watersportaccommodaties belangrijk gevonden.Eenaantal daarvan streven,evenals de commerciële
bedrijven,naar uitbreiding enaccommodatieverbetering.Vijftig procent vande verenigingen ondervindt problemen bijdeuitvoering van
uitbreidingsplannen.Ook hier.spelen gemeentelijkeenprovinciale vergunningen en interne financieringsproblemen eenbelemmerenderol.
Daarnaast hebbenverenigingen,meer dandebedrijven, temaken met een
afwijkende visie vanAqua Terra. Een vijftal verenigingen isniet in
staatdegeplandeaccommodatieverbeteringen uittevoeren vanwege
onzekere toekomstige ontwikkelingen. Zezijnalleopeenniet-permanente locatiegevestigd en hebbengéén ofeen kortlopend pachtcontract
(zie Paragraaf 5.3).Bijtwee verenigingen, die wel een langlopend
pachtcontract hebben,zijndemeesteplannen met betrekking tot accommodatieverbetering uitgevoerd.

Twee verenigingen (eensurf-eneen zeilclub)wensen hetaantal voorzieningen juist nadrukkelijk tebeperken.Hetgaat henom deactiviteitendieuit de mensen zelfvoortkomen.Voorzieningen makende
watersport duurder endat wordt door de leden niet op prijs gesteld.
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Het merendeel vandeonderzochte verenigingen stelt zich tendoelde
regionalebevolking watersport-minded temaken tegenbetaalbare prijzen.Eenalgemeen door verenigingen toegepast middel om deonderhoudsen investeringskosten tedrukken,endaarmee tevens deprijs voor de
watersport,is zelfwerkzaamheid vande leden.Enkele verenigingen
hebben zelfs inde statuten vastgelegd, dat leden een x-aantaluren
per jaar werk moeten verschaffen tenbehoeve vandevereniging.Inde
meestegevallen isdit een vanzelfsprekendheid.Uit het onderzoek
blijkt, dat deprijzen vande liggelden inverenigingsjachthavens,
sindsde verkoop vande Maasplassen aan Aqua Terra,aanzienlijk zijn
gestegen.Er issprake vaneen stijging met minimaal 12%.Daarnaast
heeft AquaTerra voorstellen gelanceerd,om de liggelden vanverenigingsjachthavens te koppelen aan die van commerciële havens (zie
verder Paragraaf 5.3).Dit zou in het uiterste geval voor bepaalde
boottypen een vervijfentwintigvoudigingvandeprijs kunnen betekenen.
Deprijsstijgingen zullen inverenigingshavens zo drastisch zijn,
omdat dezeprijzen inde meeste havensdooromstandigheden langetijd
bijzonder laagwaren:het Maasplassengebied heeft sinds het ontstaan
vande waterrecreatie indeze regioeendubbele functiegehad:recreatie-éngrindwinningsgebied. Deverenigingen die lastondervinden van
grindwinningsactiviteiten, opereerden enopereren inenkele gevallen
nogsteedszonder contract of met een tijdelijk huur-ofpachtcontract. Inbeide gevallen iser sprake vangeenof zeer lage pacht-of
huurprijzen.Volgens deverenigingen heeft de lageprijs voor watersport, zeker omdat deze vaak meer dan10jaarwerd aangehouden,een
omvangrijkegroep low-budget watersportersgeschapen,waarvanhet zeer
de vraag isof zedeverwachte drastische prijsverhogingenopzal
kunnenvangen.

Drie vande acht onderzochte verenigingen sluiten bewust Duitse leden
buitenenrichten zich uitsluitend opde regionale Limburgsebevolking. Eenverenigingssecretaris merkte indit verband op:
"VeelNederlanders vinden het hinderlijk,wanneer ze ineigen land
dewatersport beoefenen,maar ergeenwoord met iemand kunnen
wisselen,omdatereenvreemde taalgesproken wordt,we willen een
kleine vereniging waar iedereen elkaarkent".
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Voor andere verenigingen behoren de bewoners vanhetDuitsegrensgebied totde regio.Degroepsbinding inde vereniging staat voorop:
"Onzevereniging iseenechtegemeenschap.Iemand die niet aanstaat
inons klimaat,die moet vertrekken.Er wordt geen onderscheid
gemaakt tussen Nederlanders, Belgen enDuitsers".
De sfeer endegezelligheid vaneen vereniging isvolgens deonderzochte verenigingen voor watersporters heel vaak het doorslaggevende
argument om voor een vereniging te kiezen.Het kan daarbijbest om
kapitaalkrachtige recreanten gaan.
Conclusies
Tenaanzien vande wensen endoelstellingen kanworden geconcludeerd
dat:
zowel de bedrijven alsdeverenigingen hetbevorderen vanhet
watersportgebeuren inMidden-Limburgalsmeest fundamentele doelstelling hebben;daarbijgaat het zowel om uitbreiding (kwantiteit)
alsom accommodatieverbetering (kwaliteit);
dedoelstelling vandebedrijven daarbijhet creëren van gunstige
produktievoorwaarden tenbehoeve vandeexploitatie van watersport
is; om decontinuïteit van hetbedrijf tewaarborgendoeteen
bedrijf uitbreidings-en vervangingsinvesteringen;
het merendeel vandeonderzochte verenigingen zich tendoelstelt
deregionalebevolking watersport-minded temaken tegen betaalbare
prijzen;door middel vanzelfwerkzaamheid vandeledentracht men
de tarieven laag tehouden;deverenigingen onderscheiden zichvan
commerciële ligplaatsverhuurbedrijvendoor het regionaal verzorgend
karakter eneensterkebetrokkenheid van de leden met elkaar (sfeer
en gezelligheid); elke vereniging heeft daarnaast haar eigenspecifieke (sociale)doelstellingen, waardoor inhet verenigingsaanbod
een grote diversiteit isontstaan.
Metbetrekking totdeverwezenlijking vangenoemde doelstellingen zijn
zowel bijdebedrijven alsde verenigingen de volgende belangrijke
knelpunten (belemmeringen) geconstateerd:
- deaard van de huur-enpachtovereenkomsten bepaalt deinveste-
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ringsbereidheid van bedrijven en verenigingen;
een korte looptijd van degrondgebruiksrechten (huur-en pachtcontracten)kan een belangrijk knelpunt zijn voor verbeteringsplannen;
- gemeentelijkeenprovincialevergunningen werkenvaak belemmerend
(reguleren te veel)voor de vrije ondernemer;
tussendebestemmingsplannen vandeverschillendegemeentes bestaat
vaak geen samenhang en door deprivatiseringsoperatie zijndiverse
bestemmingsplannen nog niet herzien;
- door deprivatisering iseen stagnatie opgetreden bijdeproduktontwikkelingen indewatersport,zowel bijpubliekeals private
produktaanbieders.

5.3 Effecten vanprivatisering opaanbiedersvanwatersportvoorzieningen
In Paragraaf 5.2 zijneenaantal knelpunten onderscheiden, waardoor
hetbereikenvandoelstellingen van kleinschalige watersportverzorgende bedrijven en verenigingen wordt belemmerd. Indezeparagraaf zal
wordenbesprokenopwelke wijzedeinMidden-Limburguitgevoerde
privatiseringsoperatie verband houdt met deze knelpunten en zalopeen
aantal effecten uitvoeriger worden ingegaan.
Vooraf dient echter tewordenopgemerkt,datde privatiseringsoperatie
nogvolopinontwikkeling is,waardoor eenaantal gesignaleerde effecten van tijdelijke aard zouden kunnen zijn.Ook ishet niet uitgeslotendat bepaalde effecten inde toekomst op zullengaan treden.Derhalve zijn niet alleen deactuele effecten geïnventariseerd,maar
tevensdedoor deaanbieders inde (nabije)toekomst verwachteeffecten (potentiële effecten).
Uit het onderzoek isgebleken dat de effecten vandeprivatiseringsoperatie zichniet uitsluitend hebben beperkt totveranderingen als
gevolg vaneenwijziging indebeheerssituatie.Metnamehetbesluitvormingsproces,dat voorafging aan deuiteindelijkeverkoop vande
Maasplassen door deprovincie aanAquaTerra NV endat eind zeventiger
jarenlangzaam opgang kwam,heeftverstrekkende gevolgen gehad voor
deontwikkeling vande bedrijven enverenigingen inhet Maasplassenge-
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bied.Derhalve zullen zowel de effecten vóór alsdeeffecten nade
privatisering in 1986 hierna worden besproken.
Effecten van het besluitvormingsproces
Aard en looptijd qrondqebruiksrechten
Om teverduidelijkenopwelkewijzehuur-enpachtovereenkomsten
effecthebbenopde investeringsbereidheid vanondernemers enverenigingen zal allereerst kort worden ingegaan ophet grondgebruiksrecht.
Het rechtvaneigendom bestaat in feite uit twee onderdelen:
het beschikkingsrecht;
- hetgenotsrecht.
Indieneen rechtspersoon beide kan latengelden isersprake van
volledig eigendom.Het isechter mogelijk,dat deeigenaar hetgenotsrecht overdraagt door huur,pacht of erfpacht.Hem rest dannog
slechts hetbeschikkingsrecht,deblote eigendom.In Midden-Limburg
komen beide situaties veelvuldig voor.
Deoverdracht vanhetgenotsrecht kanopverschillende wijzen geregeld
worden: door middel vaneenhuur-ofpachtovereenkomst ofmiddelseen
erfpachtcontract. Eenerfpachtcontract onderscheidt zichvan een
pacht/huurcontract door haar zakenrechtelijke karakter. Dit houdt in
dateenerfpachter het recht heeft om hetpachtrecht vrijelijk over te
dragen enhet erfpachtsrecht met een hypotheek kanbelasten.Vooral
hetlaatsteverruimt deinvesteringsmogelijkheden van een particulier
aanzienlijk.
Zowel bijhuur/pacht alsbijerfpacht isal hetopdegrond gebouwde
ofgeplante eigendom vandegrondeigenaar enniet van de (erf-)pachter.Bijdebeëindiging vanhet erfpachtcontract mag de erfpachter de
bouwsels wegnemen.Laat hijzeechter staan,dan heeft hijgeen recht
opvergoeding.Het recht opnatrekking regelt,dat alles wat aande
grond wordt toegevoegd,aandegrondeigenaar toekomt.Aan de werking
vande natrekkingsregel kunnen belanghebbenden slechts ietsafdoen met
behulp van het recht vanopstal.Door middel vanhet recht vanopstal
staat degrondeigenaar dehouder vanhet recht vanopstal toe degrond
tebebouwen en tebeplanten.Aan het einde van zo'novereenkomst gaan
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degebouwen enandere door deopstalhouder aangebrachte zakenover
naar degrondeigenaar.Deze isdan wel verplicht dewaarde hiervan uit
te kerenaan deopstalhouder.Deopstalhouder kan zijn rechten met
hypotheek bezwaren.Hetopstalrecht kan volgens dewet pasna 30jaar
door de eigenaar worden opgezegd (Bongers, 1987).

Naast deaard isook de looptijd van de (erf-)pachtovereenkomst van
groot belang voor deondernemer ende vereniging. Een langlopend
contract geeft eenparticulier bestaanszekerheid op langere termijn.
Buiten het feit dat heteen belangrijk psychologisch effect heeft,is
eenlanglopend contract een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen
vanbancaire kredieten endaarmee voor het doen van investeringen.De
regeling vanhetgrondgebruik vande 15onderzochte bedrijven en
verenigingen is afgebeeld inTabel14.

Tabel 14.Grondgebruiksregelingen van bedrijven enverenigingen inhetMiddenLimburgse Maasplassengebied
bedrijven:
- 4bedrijven met grond in eigendom (A,B,C enE)
- 2bedrijven met eenpachtcontract met Aqua Terra
* 1bedrijf met eenvijfjarigpachtcontract (F)
* 1bedrijf met een twintigjarig pachtcontract met recht van opstal (D)
- 1bedrijf met eenvijfentwintigjarig erfpachtcontract met recht van opstal
met eengemeente (G)
verenigingen:
- 5verenigingen met eenpachtcontract met Aqua Terra
* 1vereniging met een twintigjarig pachtcontract (D)
* 1vereniging met een tienjarig pachtcontract (H)
* 1vereniging met eenvijfjarigpachtcontract (E)
* 2verenigingen met een eenjarige beheersovereenkomst (cenG)
- 1vereniging met eenvijfjarig contract met een agrarisch ondernemer (A)
- 2verenigingen zonder contract
* 1vereniging opeen locatie,die pas inde toekomst door de huidigebezitter, een ontgrinder, aan Aqua Terra zalworden overgedragen (B)
* 1vereniging die nogniet met Aqua Terra totovereenstemming isgekomen (F)

Uitbovenstaande tabelblijkt overduidelijk,datdecontinuïteitvan
deonderzochtebedrijven inhetMidden-Limburgse Maasplassengebied
juridisch beter gewaarborgd isdandievandeverenigingen.
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Eenviertal bedrijven heeft degrond ineigendom en isderhalvevoor
haar toekomstige ontwikkeling slechts indirect afhankelijk vanAqua
Terra:de klanten maken gebruik van degeprivatiseerde plassen en zijn
daarmee gebonden aan hetdaar door Aqua Terra aangeboden produkt ende
door dezeprojectontwikkelaar vastgestelde prijzen en reguleringen. Zo
gebruiken deklanten vandetweeonderzochte kampeerbedrijven (BenC)
degeprivatiseerde plassen enoeversalszwemwater,ligstrand en
aanlegplaats voor boten.Om deafhankelijkheid van hun klanten van
AquaTerra teminimaliseren, richttenbeidecampingbedrijveneenverenigingop,dieaaneigen klanten een dagstrand en steigeraccommodaties
aanbiedt.De vereniging huurt water enoevers vanAqua Terraenondertekent daartoe jaarlijkse huurovereenkomsten.Deoprichting van deze
vereniging in 1980was eendirecte reactie opdedreigendeprivatiseringvan het Maasplassengebied.Qua doelstelling isdeze vereniging in
Midden-Limburg een unicum.
Tweeondernemers (DenG)hebben een langlopendepachtovereenkomst met
recht vanopstal,zodat beide ondernemers daardoor bijde uitvoering
van plannengeen belemmeringen ondervinden.Slechtsdewatersportondernemer dieeengedeelte vaneendoor deoverheid aangelegde jachthaven exploiteert (F),heeft eenonzekere toekomst. Het huidige vijfjarigepachtcontract stamt nog uit de tijd van het provinciale beheer.
Aqua Terra,dehuidige eigenaar van de jachthaven,heeft noggeen
uitgewerkte plannen voor beheer enexploitatie van dehaven.Het is
derhalve ook onduidelijk welke roldezekleinschalige ondernemer hierinmoetgaanspelenenopwelke wijze deze rolcontractueel vastgelegd
zal worden.Het kortlopende contract had duidelijk effect opdeaard
vande investeringen.Zokocht dezeondernemer een schipals werkplaats.Bijzekerheid op lange termijn zou hijeen vast gebouw opde
walhebbengebouwd.Desteigeraccommodatievan zijn bedrijf heeft
slechts een provisorisch karakter.
Depacht/huurovereenkomsten vandeverenigingen bieden veel minder
houvast voor de toekomst.Slechts twee van deacht verenigingen (Den
H)hebben een langlopend contract met Aqua Terra NV.Geen enkele
vereniging heeft recht vanopstal of eenerfpachtcontract.Ten minste
tweeverenigingengaven tekennen,dat deze contractvoorwaarden werden
gemist met het oog op het verkrijgen vaneen hypotheek (o.a.voor een
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kantine of verenigingsgebouw).Daarnaast krijgen eenviertal verenigingen indenabijetoekomst zeer waarschijnlijk temaken met een
herlocatie vandeaccommodatie.Slechtecontractvoorwaarden werkenin
dezegevallen remmend opdewaarde van deaangebrachte voorzieningen.
Voortsbestaat bijdeze verenigingen angst,datAqua Terra bijherlocatie het recht opnatrekking zalgebruiken,aangezien meerdere voorzieningen op de huidige locatie illegaal zijn gerealiseerd.

Het isopvallend, dat alleverhuurders van ligplaatsen gebonden zijn
aan eenpacht/huurovereenkomst. Wellicht heeft dittemakenmethet
water-enoevergebonden karakter vandezeactiviteit: in tegenstelling
tot bijv.campings en jachtwerven,die opprivate grondstukken tot
ontwikkeling kwamen,ontstonden ligplaatsverhuurbedrijvenmeestalop
het water,waarbijdegebruiksrechten voordesmalleoeverstrook van
deoverheid (en ineen enkel geval vaneenparticulier)moesten worden
gehuurd.
Bezien we dehuur/pachtovereenkomsten vandebedrijvenenverenigingen
inhistorisch perspectief (Figuur 5),dan vallen de volgende zakenop:
- 5van de 8verenigingen en 2vande 3bedrijven waarbijsprakeis
vanpacht/huurovereenkomsten,hebben nadeoprichting langetijd
zonder enig contract inhet Maasplassengebied geopereerd;debelangrijksteoorzaak wasdebestuurlijke onduidelijkheid over de
toekomstige ontwikkelingen inhet Maasplassengebied; daarnaasthad
het Maasplassengebied tevens een functie als grindwinningsgebied;
de locatie vande verenigingen enbedrijven wasderhalve niet
definitief; indien eengrindexploitant ofdeprovincie (alseigenaar)eenpachtcontract af zou sluiten, zou zebijverplaatsing
verantwoordelijk zijn voor de kosten;een belangrijke consequentie
daarvan was,dat men ook geen huurprijs kon vragen,hetgeeneen
prijsverlagend effect had;dit had ophaar beurt weer totgevolg,
dat dewatersport ook voor minder draagkrachtigen langetijd
betaalbaar was;
inde eerste helft van de tachtiger jarenwerd door demeeste
bedrijven enverenigingen voor het eerst eencontract met deprovincie afgedwongen;deplannen voor verkoopvanhetgehele Maasplassengebied aanéénprojectontwikkelaar werden indeze tijd
steeds concreter,waardoor de druk vanuit de kleinschaligeparti-
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culierenom dewatersportactiviteit telegaliseren enorm toenam
(o.a.via juridische procedures); inopéén naallegevallen werden
daarop door deprovincie kortlopende pachtcontracten zonder recht
van opstal afgesloten;
- in een viertal gevallen (bij2verenigingen en 2bedrijven)werd
bijdeverkoop vandeplassen het contract door AquaTerra vande
provincie overgenomen.

Gemeentelijke vergunningen
In Paragraaf 5.2werd reedsgesignaleerd, dat 4bedrijven en4verenigingenbijhetverwezenlijkenvanhundoelstellingen belemmeringen
ondervinden door hetontbreken vaneen voor hunhuidige of geplande
activiteiten vereiste vergunning. 2Bedrijven (Ben C)en 2verenigingen (Ben F)daarvan opereren opdit moment illegaal.
Voorhetnietverlenenvan eengemeentelijke vergunning werden door de
aanbieders de volgende redenen genoemd:
- onduidelijkheid bijdegemeenteoverdegewenste toekomstige ontwikkeling vanhetbestemmingsplangebied; meerderegemeentes inhet
Midden-Limburgse Maasplassengebied hebbengeenvastgesteld bestemmingsplan;opmeerdere locatieszijnwatersportaanbieders gevestigd
opgrondgebied meteenagrarischebestemming;deprivatiseringsoperatieheeft zeker bijgedragen totdevertraging bijde vaststelling
vandebestemmingsplannen;deMidden-Limburgse gemeenteshebbentot
ophedengeen inzicht inde toekomstplannen vanAqua TerraNV;bij
hetformulerenvanhetruimtelijk beleid moeten deactiviteiten van
kleinschalige aanbieders afgestemd worden opdievanAquaTerraen
afgewogenworden tegenanderegrondgebruiksvormen,alsnatuur en
landschap,landbouw enwoningbouw;
- inenkelegevallen werd door degemeente geen vergunning afgegeven,
omdatRijkswaterstaatuitwaterstaatkundig oogpuntbezwarenheeft
tegen een toeristisch-recreatieve gebruiksvorm;enkele aanbieders
zijngevestigd ineen uiterwaardengebied, oplocatiesmeteenoverloopfunctie; éénbedrijf (A)isgevestigd opeenplaats,waar inde
toekomst een Maasbochtverlegging gerealiseerd zalworden;
- verschil vanmening metdewatersportaanbieders over deaard vande
te realiseren voorziening;volgens enkele ondernemers stelt de
overheid teveeleisenaande inrichting vaneenaccommodatie en
wordt teweinig rekening gehouden met de visie vandeexploitant.
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Ontwikkeling vanhet totaalproduktwatersport
Vanaf de tweede helft van de zeventiger jaren,toen deprovincie de
Stichting De Maasplassen opdracht gaf tezoeken naar mogelijkhedentot
privatisering vandeelexploitaties,isdeproduktontwikkeling inhet
Maasplassengebied gestagneerd. De stagnatie vond zowel bijdepublieke
alsdekleinschalige endegrootschalige private produktaanbieders
plaats.Deprovinciale overheid trok zichbewust alsproduktontwikkelaar terug.Aan de kleinschalige watersportverzorgende bedrijven en
verenigingen werd teweinig bestaanszekerheid oplangetermijngegarandeerd,waardoor ook zijgeenoptimaalgebruik konden maken vande
marktkansen.Ook de vanAqua Terra NV verwachte produktontwikkeling
heeft tot op heden niet plaatsgevonden.
Op zichzelf bleek deze stagnatie eenbelemmerende factor voorde
ontwikkeling vandeonderzochte bedrijven enverenigingen inhet
Midden-Limburgse Maasplassengebied. Inhet licht vandeconcurrentiepositietenopzichte vanandere (wel inontwikkeling zijnde)watersportgebieden zijn met namedebedrijvenbangom prijsverhogingendoor
tevoeren,diede investeringsmogelijkheden zouden kunnen verruimen.
Resumerend kangesteld worden dat het tevervoertom degeschetste
effectenvanslechte contractvoorwaarden enhet niet verlenen van
vergunningen uitsluitend tewijten aanprivatisering.Hetbesluitvormingsproces hadook temaken metdeonzekerheden over de toekomstige
ontgrindingen. Ook indien uiteindelijk door Provinciale Staten beslotenwasom niet teprivatiseren,warendegenoemde effectenopgetreden.Vast staat echter, dat deprovincie hoe danook eenbesluit zou
moetennemen;eenbesluitvormingsproces iseenonvermijdbaar verschijnsel bijeenprivatiseringsoperatie. InMidden-Limburg wasdit
besluitvormingsproces langdurigenondoorzichtig, waardoor de genoemde
(negatieve) effecten optraden.
Effecten naar aanleiding vandeveranderde beheerssituatie
Effecten ophet aanbod van voorzieningen
Uitdeinterviewsmetdebedrijven enverenigingen bleek,datde
privatisering tot opheden weinig concrete effecten heeft gehadopde
produktontwikkeling van de kleinschalige aanbieders.Twee uitzonderingen kunnenwordengenoemd:
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inde jachthaven vanéénvereniging zijn nadeprivatisering door
Aqua Terra voorzieningen aangelegd; deprovincie,die de jachthaven
vóór 1986beheerde,stond de vereniging niet toeopbasisvan
zelfwerkzaamheid voorzieningen te realiseren; devereniging diende
daartoe wel plannen in;deprovinciale overheid schiep echter zelf
ook geen voorzieningen; tot tevredenheid van devereniging voerde
AquaTerra NV eenander beleid enwerden deplannen vandeclub
uitgevoerd;voor deaangelegde voorzieningen wordt nu door Aqua
Terra een stevige huurprijs gevraagd;daarnaast werd echter een
tienjarigepachtovereenkomst afgesloten metvijf optiejaren; indit
geval heeft dehogere huurprijs weinig negatieve effectengehadop
het functioneren van devereniging, aangezien de leden reedsten
tijde vanhet provinciaal beheer een hogeprijs betaalden;de
vereniging heeft invergelijking totandere verenigingen koopkrachtige leden,diegraag eenprijs betalen voor goede voorzieningen;
het iso.a.om deze reden niet opmerkelijk, dat juist dezevereniging metAqua Terra NV tot zaken isgekomen,hetgeenalseenpositiefactueeleffect kan worden beschouwd;
eenandere vereniging vanvoornamelijk minder draagkrachtigeoudschippers voelde zichgenoodzaakt naar aanleiding van deprivatisering een investeringsstop intestellen;dit houdt verband methet
feit,dat dezevereniging totophedengeenpermanente locatieen
slechtseenéénjarige beheersovereenkomst heeft;de leden hebben
weinigvertrouwen indetoekomst oplangere termijn; inditgeval
is sprake van een negatief effect.

Omtrentdeverwachtingen voordetoekomstigeproduktontwikkeling spraken de meeste ondernemers zichvooralhoopvoluit;daarentegenverwachten de meeste verenigingen minder positieve effecten.Dit hangt
wellicht samen met deverwachting,datAquaTerrabijhet afsluiten
vannieuwecontracten meer invloed zal trachten te krijgen bijde
inrichting van deaccommodaties.Aqua Terra zouhogere eisen stellen
aandeaard ende kwaliteit van de voorzieningen eneen hogere prijs
willen zien.Eenaantal bedrijven vindt dat dande scheve concurrentieverhoudingen eindelijk verdwijnen.De verenigingen vrezen voor een
aantasting van hun identiteit.Voor eenaantal verenigingen staat
juisteenlageprijsvoorop,waarbijmen minder hogeeisen stelt aan
de kwantiteit ende kwaliteit vande voorzieningen.Indie zin iser

geen sprake vanconcurrentie met bedrijven.Daarnaast vindt men,dat
deinrichting vandejachthavensbepaald moet worden door de wensen
van de leden enniet door de wensen vaneen projectontwikkelaar.
Tot slotverwachten deaanbieders inhetalgemeen, dat het Maasplassengebied door een intensiever aanbod inde toekomst drukker zalgaan
worden.Zowelbedrijven alsverenigingen verwachten daardoor wijzigingenbinnen de klanten-enledenkring: de rustzoekers zullen verdwijnen endeactievere watersporter zal zijnplaats innemen.
Effecten opde kwaliteit vande voorzieningen
Volgensdeonderzochte aanbieders heeft deprivatisering minder invloed opde kwaliteit van devoorziening danophet kwantitatieve
aanbod.Demeeste aanbiedersgaven aanbijfinanciële encontinuïteitsproblemen eerder geneigd te zijn tebesparen opuitbreidingsinvesteringen danopvervangingsinvesteringen.Veldwaarnemingen wezen
daarentegen uit,dat het onderhoud vanenkele bedrijven enverenigingen tewensen overlaat.Wellicht ishetonderhoud door deprivatiseringnietbeïnvloed en moet hetachterstallige onderhoudgezien worden
alseeneffect van het besluitvormingsproces.

Voor detoekomst wordt door enkele kleinschaligeaanbiedersverwacht,
datAquaTerra eenpositief effect zal hebben opde kwaliteit vande
voorzieningen. Indiende bestaande voorzieningen echter beter worden
onderhouden levert dit voorAquaTerra hogere beheerslasten op. Enkele
aanbieders met eenpachtcontract verwachten datAquaTerradehogere
onderhoudskosten,via hoge huursommen,door zalsluizen naar de kleine
exploitanten,hetgeen een negatief effect heeft opde hoogtevan de
tarieven van watersportvoorzieningen.
Effecten opde prijsvorming
Om de huidige enverwachte effecten vanprivatiseringopdeprijsvormingduidelijk temaken,ishetoverzichtelijk om vier groepenaanbieders te onderscheiden:
a)deondernemers met grond ineigendom (zowelbinnenalsbuitenhet
geprivatiseerde gebied);
b)de ondernemers diegrond pachten vanAquaTerra;
c)de verenigingen buiten hetgeprivatiseerde gebied;
d)de verenigingen diegrond pachten vanAquaTerra.
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ad a)
Bijdeondernemers met eigengrond isslechtssprakevan indirecte
invloeden opdeprijsvorming.AquaTerra heeft geen directe invloed op
het prijsniveau. Deprijsverhogingen, dieAqua Terra inhetgeprivatiseerdegebied heeft doorgevoerd en inde toekomst wil doorvoeren,
kunnen eenpositief effect hebben opde vraag naar hetprodukt van
dezeondernemers.Deprijsvandeconcurrent gaat immers omhoog en
veel produktverbetering staat daar opdit moment niet tegenover.De
algehelestagnatie inde produktontwikkeling van ende negatieve
publiciteit over het Maasplassengebieddwingt echter totvoorzichtigheidbijeventueleprijsverhogingen.Met name deDuitse watersporter
ismobielgenoegom uittewijken naar concurrerende watersportgebieden inNederland enBelgië.Derhalve iserbijdeze ondernemers,
ondanks eengeleidelijke toename vandekwantiteit endekwaliteit van
de voorzieningen,nauwelijks sprake geweest van prijsveranderingen.

ad b)
Debeide watersportondernemers diegrond pachten vanAquaTerra (Den
F ) , zijnquaprijsstellingafhankelijk vandit bedrijf.Aqua Terra
heeft voor deverschillende jachthavens standaardtarieven opgesteld,
waarbijhetprijsniveau afhangt van deaard ende kwaliteit vande
aangeboden voorzieningen.Het gemiddelde prijsniveau voor ligplaatsen
indeze jachthavens ligt momenteel tussen de fl. 4 0 , —ende fl. 4 5 , —
per m (incl.BTW).Daarentegen ligt hetgemiddelde prijsniveau in
Nederlandse commerciële jachthavens momenteel op ca.fl.3 5 , —per m
(NRIT, 1988a). Opbasis van ditprijsniveau enhet aantal klanten
berekent AquaTerra deglobale opbrengst.Opbasis hiervan wordt
vervolgens depachtprijs vastgesteld. Bijbeide ondernemers isde
prijs tussen 1985en 1987 gestegen (met respectievelijk 30%en18%).
Bijondernemer Dging deprijsstijginggepaard metdeondertekening
van een langlopend pachtcontract (met recht van opstal), waardoor deze
ondernemer instaat was forse uitbreidingsinvesteringen tedoen.Volgensdezeondernemer blijktuit de toegenomen vraag,dat er voldoende
klanten bereid zijn een hogereprijs tebetalen voorvoorzieningen met
eengoedekwaliteit.Metnadruk dient teworden opgemerkt,datdit
bedrijf pasnade havenrenovatie opeen metdebedrijven met zekerheid
op lange termijn vergelijkbaar voorzieningenniveau isgekomen.Het
produkt van deanderewatersportondernemer ontwikkelde zichindeze
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periodenauwelijks.Aangezien desteigers vanAqua Terra in dezelfde
jachthaven welwerdenverbeterd,verloor dezeondernemer klantenaan
Aqua Terra.Deopengevallen plaatsen werden echter ingenomen door
andere watersporters,zodat debezetting van zijn ligplaatsen 100%
bleef.
ad c)
Bijdezevereniging wasgeensprakevannoemenswaardige prijsstijgingen (contributiegelden).Enkele verenigingen buiten het geprivatiseerde gebied (erisook navraaggedaan bijeenvereniging buitende
onderzochte groep aanbieders)kregen vlak nadeverkoop van de Maasplassen in 1986plotseling temaken meteensterk toegenomenvraag
naar ligplaatsen.Detoenamewerd voornamelijk veroorzaakt dooruitwijkers uit verenigingenbinnen hetgeprivatiseerde gebied,dievertrokken uit angst voor enormeprijsstijgingen.Uit ideële motieven de vereniging moet klein enbesloten blijven -isdetoegenomenvraag
nietbeantwoord meteenuitbreiding vande ligplaatsen, waardoor het
werkelijk uitwijkgedrag indepraktijk wellicht niet zoomvangrijk zal
zijn.
ad d)
Bijde verenigingen diegrond pachten vanAqua Terra, issindsde
privatisering sprakegeweest vaneen prijsstijging van minimaal12%.
Vrijwel alleverenigingen verwachten met ingangvaneen nieuw
pacht/huurcontract een forseprijsverhoging.AquaTerra is,volgens
deze verenigingen,van planom deprijzenvanallewatersportverenigingen te koppelen aan de tarieven inhaar commerciële havens.In
principe zouAquaTerra uit willen gaan vanhetzelfde tarief.Een
verenigingheeftechter het voordeel dat zegeen BTW hoeft afte
dragen.Daarnaast zouAquaTerra kortingen willen verlenen voor zelfwerkzaamheid: 8%voor een eigen havenmeester;5%voor onderhoud van
groenvoorzieningen; voorts zouden er kortingen zijn voor inzetvan
eigen materieel enaanleg vanelectriciteit enwater opdesteigers.
Voor eenvereniging met minder dan100ledenmoetvooreenbetaalde
havenmeester echter meer dan50%vanhet jaarlijkse budget worden
weggeschreven.Deze luxe kan zich alleen eengrotevereniging permitteren. De 5%korting voor onderhoud vangroenvoorzieningen isvoor een
kleinevereniging ook erg weinig,aangezienAquaTerrawilbepalen wat
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ditonderhoud inmoet houden.AquaTerra plaatst de verenigingen
daarmee voor enorme prijs-en lastenstijgingen. Bijéén vereniging,
waar oud-schippers boten hebben liggen vanca.25m lengte,kanhet
ligplaatsentarief stijgen van fl. 150,—naar fl. 4.000,— per jaar.
Bijeenandere vereniging stijgt dehuurprijs van dehaven,diede
vereniging jaarlijksaanAqua Terra moet betalen,dan wellicht vanfl.
2.000,— totfl.22.000,-- per jaar.
Door demeestegeïnterviewdeondernemers wordtdekoppelingvande
verenigingstarieven aanhetcommerciële prijsniveaupositiefbeoordeeld.
Een nieuwe rol voor debedrijven en verenigingen
Uitdecontractbesprekingen dieondernemers en verenigingsbesturen met
dedirectie vanAqua Terra NVvoerden bleek,datde projectontwikkelaareennieuwe inhoudwil geven aan de taak van bedrijven enverenigingen bijdeontwikkeling van het totaalprodukt watersport.
Volgenseenwoordvoerder vanhet watersportcollectief, eenbelangenorganisatievanMidden-Limburgse watersportondernemers,zietAquaTerra
eenondernemer liever niet alseen zelfstandige envrije ondernemer,
maar als een soortzetbaas:
"het isiemand met een beheerscontract,dievooreenvastgesteld
bedrag (deopbrengst, opbasis vaneendoor Aqua Terra vastgestelde
prijs,minus dehuursom)exploiteert,voor dat bedragpersoneel in
dienstneemt,werk moet uitvoerenenkostenmoetdekken endaar
zijn winst uitbepaalt".
Gezien deaard vande contractvoorstellen vanAqua Terra NVaande
verenigingen,wordt aan deverenigingen een soortgelijke functie
toebedacht,waarbijdevereniging opnon-profit basis werkt.Verder
moet hetprodukt,integenstelling tot voorheen,aan commerciële
normen voldoen enwordt eendaarmeeovereenstemmende prijsbepaald.
Slechtsbinnendeze randvoorwaarden kaneen vereniging haar ideële
doelstellingen bepalen.
Zowel ondernemers als verenigingen ervaren deze rolalseennegatief
effect van privatisering.

Houding tenaanzien van privatisering
Aan dehand vandedoor deonderzochte bedrijven en verenigingen
gemaakte uitspraken isde houding van deze aanbieders tenaanzien van
het beleid vandegemeente,deprovincie enAqua Terraglobaal ingeschat.Bezien we Tabel 15,dan valt opdat de kleinschalige watersportverzorgende bedrijven eenveel minder negatieve, wellicht een
gematigd positieve houding hebben ten aanzien vanhet beleid vanAqua
Terra dan deverenigingen. Daarentegen zijn deverenigingen inhet
algemeen positiever ten aanzien van het door degemeente endeprovinciegevoerde beleid dan de bedrijven.

Tabel 15.Houding van ondernemers en verenigingen ten aanzien van de gemeente,
de provincie en Aqua Terra
ond'ernemers

verenigi ngen

houding
gemeente

provincie

Aqua T erra

gemeente

provincie

Aqua Terra

negatief
neutraal
positief
n.v.t.

3
2
0
2

4
0
1
2

0
5
1
1

2
1
3
2

2
3
2
1

5
0
2
1

totaal

7

7

7

8

8

8

Inhetalgemeen vinden zoweldeondernemers alsdeverenigingen,dat
privatisering op zichzelf eengoede beleidskeuze isgeweest.Deoverheid werkt niet effectief,omdat alles indeambtelijke sfeer terecht
komt.Deaanbieders hebben vooral kritiek opde wijze vanprivatisering.Unaniem ismenvanmening,datdeprovincieLimburg de Maasplassennooitaanéénprojectontwikkelaar had mogen verkopen,omdat zo
een monopoliepositie ontstaat.Deprivatisering zou kleinschaliger
plaatshebben moeten vinden.
Alleonderzochte bedrijven zouden het liefst zelf degrond vande
provincie hebben gekocht.Deoverheid had met deopbrengst uitde
verkoop van de (potentieel) rendabele projecten hetonderhoud vande
onrendabele gebieden kunnen betalen.Twee van deacht verenigingen
zouden ook vóór koop zijn.Deandere verenigingen zouden het liefst
langlopende contracten afsluiten.Er zoualleen eenovereenkomst afgesloten moeten worden voor de 'kale'oppervlakte. De inrichting enhet
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beheer zou ineigen handen moeten zijn,zodat elke vereniging zijn
eigen identiteit kan ontwikkelen.
Zesvan de zevenbedrijven vindt,dat menonder dehuidige omstandighedeneenpositieve toekomstverwachting heeft.Omtrent de doorgevoerde
wijze vanprivatiseren heerst vooral eengevoel vanberusting. Men zal
moeten trachten het beste vandegegroeide situatie temaken.Alleen
het bedrijf Fgeeft aaneenonzekere toekomstverwachting tehebben.
Slechts de verenigingen D en Hgeven aan een positieve toekomstverwachting te hebben. De overige verenigingen zien de toekomst,
vooralopmiddel-lange enlange termijn,met bezorgdheid tegemoet.
Conclusies
Metbetrekking tot deactuele enpotentiële effecten van privatisering
opde kleinschalige aanbieders kanworden geconcludeerd,dat:
- de effecten vandeprivatiseringsoperatie zichniet uitsluitend
hebbenbeperkt totveranderingen alsgevolg vaneen wijziging inde
beheerssituatie,maar dat vooralhetbesluitvormingsproces dataan
deprivatisering voorafging,verstrekkende gevolgen heeft gehad
voor deontwikkeling van kleinschalige aanbieders;
- de provinciale overheid tijdens het besluitvormingsproces t.a.v.
het toekomstige beheer van deMaasplasseneneventueleprivatiseringzominmogelijk ontwikkelingen vastheeft willen leggen;
- ditvoor de kleinschalige aanbieders betekende,datergeenof
slechtskortlopendecontracten met weinig juridische bescherming
werden afgesloten engewenste uitbreidingen nietdoor middel van
eenbestemmingsplan werden gelegaliseerd;
- totopheden weinig actueleeffecten zijnopgetreden met betrekking
totdeproduktontwikkeling door kleinschalige aanbieders;
- deondernemers inhetalgemeeneenpositieve verwachting hebben
over hetpotentiële effect vanprivatisering opdie produktontwikkeling;
- de meeste verenigingen lage eisen stellen aan dehoeveelheid ende
kwaliteit vanvoorzieningen endaardoor ongelukkig zijn met het
beleid van AquaTerra datvooralgericht isopverbetering daarvan;
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beide aanbiedersgroepen verwachten,dathetkwalitatieve aanbod van
voorzieningen door deprivatisering minder beïnvloed wordt danhet
kwantitatieve aanbod,daar eerder bespaard wordt op uitbreiding dan
op vervanging;
deaanbieders daarnaast verwachten datde toeristisch-recreatieve
drukte inhet Maasplassengebied inde toekomst sterk zal toenemen,
waardoor rustige plekjes moeilijker tevinden zullenzijn;
75%vandeverenigingen de toekomst met bezorgdheid tegemoet ziet,
vooral gelet opde forseprijsverhogingenwaardoor de verenigingen
zullenwordengetroffen indien AquaTerra de ligplaatstarieven in
verenigingsjachthavens gaat koppelen aanhetprijsniveau incommerciële jachthavens;
de ondernemers metgrond ineigendom dezepotentiëleprijsaanpassingen positief ervaren,daar hun concurrentiepositie indat geval
zal verbeteren;
deprivatisering tot opheden slechts totprijsstijgingen heeft
geleid injachthavens waardegrond vanAquaTerra wordt gepacht
(gem.ca.15%intwee jaar);
zowel deondernemers alsdeverenigingen deprivatisering opzichzelfalseengoedebeleidskeuze beschouwen; opde wijze vanuitvoering werd veel kritiek geuit;met namedegrootschaligeaanpak,
waarbijéénbeheerder eenmonopoliepositie wordt gegeven,past
minder goed inhunvisie;inde meestegevallen iser echter sprake
van berusting in desituatie.

6. EFFECTEN VAN PRIVATISERING OPGEBRUIKERSVAN WATERSPORTVOORZIENINGEN

6.1 Inleiding

InHoofdstuk 4en 5isbeschreven opwelkewijze deprivatisering van
deMidden-Limburgse Maasplassen effectenheeftgehad ophetaanbod van
watersportvoorzieningen door de grootschalige aanbieder (AquaTerra)
ende kleinschalige watersportvoorzienende bedrijven en verenigingen.
Indit hoofdstuk zal worden bekeken of veranderingen indevoorzieningswijze van dit toeristisch-recreatieve aanbod effecten hebben op
verschillende gebruikersgroepen.Op twee manieren isgetracht inzicht
te krijgen in de effecten van privatisering.
Allereerst zijn de wensen envoorkeuren vanwatersporters tenaanzien
van de jachthaven enhet vaargebied geïnventariseerd.Door deze wensen
tevergelijken met dedoor projectontwikkelaar AquaTerra aangekondigdeontwikkelingen inhet Maasplassengebied kunnen verschillen enovereenkomsten worden aangegeven.Opbasis hiervan kunnen conclusiesgetrokken worden over potentiële effecten vanprivatisering.De wensen
envoorkeuren hebben echter vele complexe dimensies,o.a. ten aanzien
vande aard ende kwaliteit van voorzieningen,de betalingsbereidheid
ende sociale contacten.Door middel vande constructie vaneentypologievanwatersporters isaangegeven hoeverschillende dimensies bij
bepaalde typen watersporters samenhangen.Dewensenvandezeverschillendetypen zijn eveneens vergeleken met deplannen vanAqua Terra.De
wensen worden besproken in Paragraaf 6.4 en 6.5.

Opdetweedeplaats isonderzocht,opwelkewijze watersporters totop
heden daadwerkelijk gereageerd hebben opactuele veranderingen inde
aard endeprijs van het watersportprodukt. Denadruk isdaarbij
gelegd op het opsporen van relaties tussen veranderingen enreacties.
Opbasishiervan ishet mogelijk voorspellingen tedoen omtrent potentiëleeffecten vanprivatisering,indienbekend istot welke veranderingen inhet watersportprodukt eenprivatiseringsvariant zal leiden.
De onderzoeksresultaten hiervan staan in Paragraaf 6.6.
Vooreerst zalechter eenoverzicht wordengegeven van depersoons-en
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groepskenmerken van watersporters (Paragraaf 6.2)en het huidige
gebruik van het Maasplassengebied (Paragraaf6.3).
Ten aanzien van de variabelen over gebruik,wensen,veranderingen en
reacties istelkens bekeken inhoeverre er een statistisch significant
verband bestaat met persoons-engroepskenmerken.Alleen indiener
sprakeisvaneensignificant verband met een statistische betrouwbaarheid groter dan 95%,ishet verband inde tekst besproken.

6.2 Persoons-en groepskenmerken
Indezeparagraaf worden depersoons-engroepskenmerken vandewatersportersbesproken.Aan deorde komen hierbijdeherkomstplaats,de
afstand woonplaats -vaarwater,de leeftijd,het inkomen,hetboottype, devaarfrequentie, hetvaargezelschap en de organisatiegraad.
Alleen die kenmerken worden besproken,diebepalend (kunnen)zijn voor
het recreatieve gedrag van watersporters.Depersoonskenmerken kunnen
vanbelang zijnbijhet beoordelen van wensen envoorkeuren vanwatersporters en de effecten van privatisering.
Voor zover mogelijk wordendepersoons-engroepskenmerken vergeleken
met gegevens uitandere onderzoekingen.Daarmee kunnen eventuele verschillen ten opzichte vanhet landelijk beeld worden aangegeven.
Helaasisermomenteel nauwelijks recentvergelijkingsmateriaalover
persoonskenmerken van zeilers en motorbootvaardersbeschikbaar.
Herkomstplaats
Debelangrijksteherkomstgebieden vande huurders van eenvasteligplaats ineen Midden-Limburgse jachthaven staan vermeld inTabel16.
Hieruit blijkt dat 63%van alle ligplaatshouders afkomstig isuitde
Bondsrepubliek Duitsland.Een zeer groot deel hiervan isafkomstig uit
het Duitse grensgebied (Mönchen-Gladbach,Aken,Viersen en Krefeld),
de rest voornamelijk uitdeagglomeraties Düsseldorf enKeulen.Het
herkomstgebied vanDuitse watersporters blijktvaneenbeperkteomvang
te zijnenomvat slechtseen klein deel van hetRuhrgebied (zieook
Figuur 6).Daarnaast is2%van alle ligplaatshouders afkomstig uit
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België.Tenslotte is35%afkomstig uitNederland,waarvan 94%uit
Limburg.
Tabel 16.Herkomst huurders vanvaste ligplaats in jachthaven Midden-Limburgse
Maasplassengebied 1987/1988
respondenten po stenquête

alle ligplaatshouders
herkomst

%

absoluut
Limburg
overig Nederland
West-Duit:Bland
overigbu: 'Ltenland
totaal

1.343
85
2.575
88

33
2
63
2

N= 4.101

100

%

absoluut

35
3
62
0*

180
17
322
0
N= 519

100

* buiten het onderzoek gelaten

Uit de tabel blijkt verder,dat deonderzochte groepwatersporters,
wat deherkomst betreft,een representatieve afspiegeling van alle
ligplaatshouders is.
Indien wedeherkomst vandevasteligplaatshouders in Midden-Limburgse jachthavensvergelijken metdeherkomst vande bootbezitters
dieopde Midden-Limburgse Maasplassen varen ( V W Roermond, 1987),dan
valtop,dater kennelijk eengroep (13%)niet uit Limburg afkomstige
Nederlanders opde Maasplassen vaart,zonder een vaste ligplaatste
huren inhet Midden-Limburgse Maasplassengebied (toervaarders).Het
gaat hier voornamelijk om bootbezitters uitNoord-Brabant,enNoorden Zuid-Holland (Tabel 17).Het verschil kanworden verklaard uit het

Tabel 17.Herkomst bootbezitters die opdeMidden-Limburgse Maasplassen
varen 1987
herkomst bootbezitters

absoluut

Limburg
overig Nederland
West-Duitsland
overig buitenland

65
31
143
1

totaal

240

Bron:V W Roermond, 1987
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27
13
60

100

feit,datbootbezitters,diegéén vaste ligplaats inhet MiddenLimburgse Maasplassengebied hebben,maar welopdeMaasplassen varen
(passanten), indit onderzoek buiten beschouwing zijngelaten.
Afstand woonplaats -vaarwater
DeDuitse zeilers en motorbootvaarders zijnbereid eengrotereafstand
af teleggen dan hun Nederlandse vaargenoten. De.Duitse ligplaatshoudersleggengemiddeld 45kilometer af,terwijlNederlandersgemiddeld
18kilometer overbruggen.InFiguur 6isaangegeven binnen welke
straal respectievelijk 25%,50%en 75%vanalleNederlandse enDuitse
ligplaatshouders woont.
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Leeftijd
InFiguur 7isdeleeftijdsverdelingvandegeënquêteerde ligplaatshouders in Midden-Limburgse jachthavens weergegeven.Het valt op,dat
de meeste watersporters totdecategorie 45-54jarigenbehoren
(36%).Degemiddelde leeftijd vande zeilersen motorbootvaarders is
48 jaar.

36%
24%

24%

8%

5%

3%
1

:24

25.34

35.44

45.54

55.64

>65

|1

jaar

N = 486

Figuur 7.Leeftijdsverdelingvan zeilers enmotorbootvaarders inMiddenLimburgse jachthavens

Indien we deze leeftijdsverdeling vergelijken metderesultatenvan
het NIPO-onderzoek 1977/78,valt eenduidelijke vergrijzing vande
zeilers en motorbootvaarders op (Figuur 8).Wellicht hangt deze ontwikkelingsamen metdeopkomstvanhetplankzeilen; deoverstapvande
grote watersport naar het plankzeilen wordtvooraldoor jongeren
gemaakt.Degemiddelde leeftijd van deplankzeiler is 24 jaar (De
Milliano e.a., 1986).

28%

27%

22%
15%
5%

3%
1
<24

25.34

35.44

45.54

55.64

>65

I
jaar

N =200

Figuur 8.Leeftijdsverdeling van zeilers enmotorbootvaarders volgens NIPO
1977/78
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Degemiddelde leeftijd van deNederlandse ligplaatshouders wijktnauwelijks af vandegemiddelde leeftijd vandeDuitse gasten (resp.48,1
jaar en 47,6 jaar). Volgens Figuur 9behoren de meeste Duitsers totde
categorie 45- 54 jarigen (40%), terwijl de meeste Nederlanders tussen
de 35en 44 jaar zijn (31%).Ook zijn zeilersen motorbootvaarders
gemiddeld ongeveer even oud (resp. 47,9 en 47,5 jaar). De leeftijdsverdelingen van zeilersenmotorbootvaarders wijken nauwelijksafvan
die van alle geënquêteerde ligplaatshouders.

40%

6%

9%

^m VÏÏ.

5%

v-7-r

<24

25.34

45.54

35.«.

55.64

6%

V77m.
>65JQor
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VZÄNederlanders
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Figuur 9. L e e f t i j d s v e r d e l i n g van z e i l e r s en motorbootvaarders in MiddenLimburgse jachthavens naar Nederlanders en D u i t s e r s (1987)

Inkomen
Het inkomen isvoor veel watersporterseendoorslaggevende factorbij
keuzesover hetgebruik vanwatersportaccommodaties. Figuur 10geeft
de procentuele verdeling vande ligplaatshouders overdeinkomenscategorieën.

22%

20%
16%

18%

3%

0.2%
r
<1000
1000-1499 1500.1999 2000.2999 3000.3999 4000.4999

>5000

gulden nel-h) per maand (excl. kinderbijslag en vakantiegeld )

Figuur 10.Inkomensverdeling van zeilers enmotorbootvaarders inMiddenLimburgse jachthavens (1987)
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N=435

De Duitse watersporters hebbengemiddeld eenhoger inkomendande
Nederlandse watersporters.Van deDuitse watersporters verdient44%
meer dan fl. 4.000,— netto per maand, tegenover 29%vandeNederlandse zeilers en motorbootvaarders (zieFiguur 11).Erbehoren meer
Nederlanders dan Duitsers totde inkomenscategorie 'minder dan
fl.2.000,— nettopermaand'(resp.18%en10%).
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Figuur 11.Inkomensverdeling van zeilers enmotorbootvaarders inMiddenLimburgse jachthavens naar Nederlanders enDuitsers (1987)

Boottype
Vanallegeënquêteerde ligplaatshouders bezit 62%een zeilboot en38%
eenmotorboot.Indienwedit vergelijken met landelijke en provinciale
cijfers,danblijkt dat degroep zeilers indit onderzoek relatief
sterker vertegenwoordigd is (Figuur 12).Van allegeënquêteerde zeilersenmotorbootvaarders bezit 75%eenbootmet kajuit.Ditkomt
aardigovereen met het landelijk beeld.
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Nederland *

Midden. Limburgse
Maasplassengebied * *

62%
52%
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zeilers
motorbootvaarders
Bron: Watersportaccornmodaties en pleziervaartuigen 1985
Bron: Postenquête eigen onderzoek.

Figuur 12.Zeil- enmotorboten op een vast verhuurde zomerligplaats inwatersportaccommodaties

Vaarfrequentie
Onder vaarfrequentiewordt hier verstaan hetaantal keren,dateen
bootbezitter per jaar opde Maasplassen vaart.Indepostenquête onder
ligplaatshouders inMidden-Limburgse jachthavens zijngeenvragen
opgenomen over devaarfrequentieopde Maasplassen.De Marketingstudie
Maasplassen van deW V Roermond (1987)biedt de mogelijkheid hierover
toch enige uitspraken tedoen. Indat onderzoek isgevraagd, hoe
regelmatig zeilersen motorbootvaardersopde Maasplassen varen.In
Figuur 13 isde indat onderzoek gemeten vaarfrequentie afgebeeld.
Opvallend isdat bootbezitters regelmatiggebruik maken vanhet Maasplassengebied.Vandeondervraagde respondenten blijkt 62%vaker dan
20 keer per jaar opde Maasplassen tevaren.
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62%
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Figuur 13.Jaarlijkse vaarfrequentie van bootbezitters die opde Maasplassen
varen (N= 240)

Inde marketingstudiewerd tevensgevraagd,welkedagen bootbezitters
meestal opde Maasplassen varen.De favoriete vaardagen bleken vooral
de weekends/zon-en feestdagen te zijnen inietsmindere matede
vakantiedagen.Opeerstgenoemde dagen vaart 70%en tijdens devakantiedagen32%.
Varen ingezelschap
Het varen met een motor-of zeilboot iseenactiviteit,diebijvoorkeur metanderen wordt uitgeoefend. Maar liefst 89%van degeënquêteerde ligplaatshouders gaat samen met anderen varen.Hiervangaat23%
samen met vrienden varen.Van alle ligplaatshouders vaart 88%in
familieverband: met partner; met hetgehelegezinofmet eendeel
daarvan (Tabel18).
Tabel 18.Vaargezelschap van dewatersporter (N= 506)
vaargezelschap*

absoluut

vaart alleen
vaartmet partner
vaartmet hele gezin
vaartmet deel van het gezin
vaartmet vrienden

57
220
155
106
103

* respondenten mochtenmeerdere categorieën aankruisen
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11
43
31
21
20

Organisatiegraad
Van allehuurders vaneen vasteligplaats inhet Midden-Limburgse
Maasplassengebied is44%aangesloten bijeen watersportvereniging. Het
gaat inhet Midden-Limburgse Maasplassengebied dusom eenveelgroter
percentage dande 5à 10,diedoor dedirectie vanAqua Terra werd
genoemd (zieParagraaf 4.3).De zeilers zijn opvallend beter georganiseerd dande motorbootvaarders.Van allegeënquêteerde zeilers is51%
aangesloten bijeen watersportvereniging envanalle motorbootvaarders
slechts26%.

6.3 Gebruik van het Maasplassengebied door watersporters
Gebruik van het vaarwater inMidden-Limburg
Door middel vandepostenquête (Bijlage 4)isaan de huurders van een
vasteligplaats ineenMidden-Limburgse jachthavengevraagd op welke
Maasplassen zijhet meest varen enwelkevandezevaarwateren zijhet
belangrijkst vinden.De ligplaatshouders konden kiezen uit 18,voor de
grotewatersport toegankelijke,vaarwateren:14Midden-Limburgse plassen, 3Belgische plassen en de rivier de Maas. Figuur 14laathet
percentage zeilersen motorbootvaarders zien,datopdedesbetreffende
plassenvaart.

2 0 %•

i o %•

Figuur 14.Hetpercentage huurders van een vaste ligplaats ineenMiddenLimburgse jachthaven datopverschillende Maasplassen vaart (N= 513)
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Deplassen diehet meest worden bevaren, zijndeZuidpiasenOolerveld,waarop resp.53%en 52%van alle ligplaatshouders regelmatig
vaart.De Zuidpias isdaarbijvoor 28%vanalle zeilers en motorbootvaarders het belangrijkstevaarwater;Oolerveld voor 16%(Tabel
19). Beide Maasplassen hebben indeherziene nota "Het inrichten van
degrindwinningsgebieden inLimburg"een hoofdfunctie watersport gekregen.

Tabel 19.Het percentage huurders van een vaste ligplaats ineenMidden-Limburgse jachthaven dat genoemde vaarwater hetbelangrijkste vaarwater
vindt (N= 513)
vaarwater

vaarwater
Zuidpias
Maas
Oolerveld
Grote Heg
Asseltse Plassen
Belgische Plas (2)
Noordpias
Panheel
Osen

27,9
18,5
15,8
9,2
8,8
8,6
5,2
4,5
3,9

Koeweide
Brandt
Belgische Plas (3)
RijkelseBernden
Bilt
Belgische Plas (1)
Schroevendaalse Plas
Polderveld
Molengreend

Vanalle Midden-Limburgse Maasplassen wordenvoortsdeNoordpias,Osen
endeGroteHegdoor meer dan 20%van de respondenten weleens gebruikt
(Figuur 14).DeNoordpias enOsen zijn echter voor de meeste ligplaatshouders van secundair belang. DeGrote Heg endeAsseltse Plassen worden beide door 9% vande respondenten hetbelangrijkstevaarwater gevonden.Opvallend is,dat indeprovinciale herinrichtingsnota
slechts aan de Leeuwerhorst (Asseltse Plassen)een hoofdfunctie
(grote)watersport istoegekend. DeGrote Heg zou juist een belangrijkenatuurfunctie moeten krijgen,maar ismomenteel voorveel meer
zeilersenmotorbootvaarders eenbelangrijk vaargebied dan denabijgelegenplasKoeweide,waaraan weleenhoofdfunctiewatersport istoegekend.Ook Osen zou inde toekomst eenhoofdfunctie natuur moeten
krijgen. DeNoordpias isinhet kader vande zonering gereserveerd
voor dagrecreatie enplankzeilen. Indepraktijk blijken echter nog
veel zeilers (16%), maar vooral motorbootvaarders (34%)van dezeplas
gebruik temaken.Dit isgedeeltelijk verklaarbaar door het feit,dat
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2,4
1,4
1,2
1,2
0,6
0,6
0,4
0,2
0,2

de steigeraccommodatiesvanenkele kampeerbedrijvenaandeNoordpias
nog steedsniet zijnverplaatst, zoalsdat gepland is indeherziene
nota "Het inrichten van de grindwinningsgebieden in Limburg" (1983).
Geconcludeerd kanworden,datveelplassen inMidden-Limburginwerkelijkheid nogniet de functie vervullen,die inhet kader vande provinciale herinrichtingsnota (1983)gewenst is.De privatisering heeft
bijgedragen tot vertragingen in de uitvoering vandeze herinrichting.
Derivier deMaaswordt door bijna de helft van alle bootbezitters
regelmatig bevaren.Vooral motorbootvaarders maken frequent gebruik
vandezevaarweg:62%.Voor veel watersporters zaldeze vaarweg vooral
gebruikt worden alsverbindingsroute tussendeverschillende Maasplassen.Voor 19%van alle respondenten isde Maas echter het belangrijkstevaarwater.Maar liefst 32%vanallemotorbootvaarders vaarthet
liefstopde Maas.

Vanalle zeilersen motorbootvaarders vaart 28%weleensopdeBelgischeMaasplassen.Voor 10%vanalle ligplaatshouders in Midden-Limburg
zijn deBelgische plassen het belangrijkstevaarwater.Aangezien het
gebruik van dezeplassen door ligplaatshouders inde daaraanliggende
Belgische jachthavens niet ismeegerekend,magditpercentageopvallendhooggenoemd worden.Het isde vraag of bepaalde watersporters
alsgevolg vandeprivatisering uitwijken vanMidden-Limburg naar
België. Dit isindit onderzoek om praktische redenen niet onderzocht.
Gebruik van dewatersportaccommodaties
InParagraaf 5.3 isbeschreven opwelke wijze privatisering heeft
geleid en inde toekomst kan leiden totveranderingen indeomvang,de
aardendeprijsvanwatersportaccommodaties.Om een uitspraak te
kunnen doenover de mate,waarin dezeveranderingen effectenhebbenop
huurdersvaneenvaste ligplaats in Midden-Limburgse jachthavens,is
inzicht vereist inhet gebruik vandeze watersportvoorzieningen.
InTabel 20ishet gebruik vaneen twintigtal watersportvoorzieningen
aangegeven.Tevens isvermeld,voor welk percentage vanalle ligplaatshouders eenbepaalde voorziening onmisbaar is.
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Tabel 20.Het gebruik vanwatersportaccommodaties door huurders van een vaste
ligplaats in eenMidden-Limburgse jachthaven 1987/1988 (inpercentages)
gebruik
watersportaccommodatie

trailerhelling
bootskraan
winterstalling
jollenberging
reparatiewerf
verkoop bootaccessoires
benzinestation
café/kantine
restaurant
vergaderruimte
telefoon
drinkwater
toilet op jachthaven
douche op jachthaven
dagstrand
openbare aanlegplaats
camping
motel/hotel/pension
bungalows
zeilschool

veel

weinig

niet

12
13
29
3
2
24
25
25
23
4
9
47
49
35
16
35
13
1
1
1

30
44
15
1
36
65
43
56
52
25
57
38
39
33
36
44
5
9
2
4

58
43
56
96
62
11
32
19
25
71
34
15
12
32
48
21
82
90
97
95

N = (min.)

391

accommodatie
is onmisbaar
32
39
25
3
18
32
38
24
19
4
28
64
67
47
13
32
10
2
1
1
N = 468

Alsonmisbare voorzieningen worden allereerstdesanitaire voorzieningen genoemd. Deaanwezigheid van (een)tappunt(en)voor leidingwater
is voor 64%van alle ligplaatshouders eennoodzakelijke voorziening.
Toiletten endouches inde jachthaven zijn voor resp. 67%en 47%van
alle zeilers en motorbootvaardersonmisbaar.Opvallend isdat huurders
vaneenvaste ligplaats incommerciële jachthavens meer gesteld zijn
opde aanwezigheid van sanitaire voorzieningen dan ligplaatshouders
van eenverenigingshaven (toilet resp.73%-59%en douche resp. 53%39%).
Inverband met deeffecten vanprijsverhogingenophetgebruik van
watersportvoorzieningen, ishet vooral interessant hetgebruik vandie
voorzieningen tebekijken,waarvoor (meestal)een directeprijsbetaald moet worden,nl.trailerhellingen,bootskranen, winterstalling
en werkzaamheden opreparatiewerven.
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Voorlagereinkomensgroepen iseentrailerhelling vakeronmisbaardan
voor hogere inkomensgroepen.Waarschijnlijk komtdit,omdat lagere
inkomensgroepen inhet algemeen inkleinere boten varen.Eenbootbezitter,die zijnboot inofuit het water wil halen kan datdoen met
eenbootskraan of een trailerhelling. Naarmate eenboot groter is
wordt hetgebruik van een trailerhelling moeilijker.Grotere boten
zullen daarom vaker eenbootskraan (moeten)gebruiken. Kleinere open
botenworden inhetalgemeen vaker inen uit het water gehaald (snellere verplaatsing; deelname aan wedstrijden).
Eenbootskraan wordtdoorzeilersvakergebruikt dandoor motorbootvaarders (resp. 64%en 42%). Een mogelijke verklaring hiervoor is,dat
motorbootvaarders deboot 'swinters vaker inhet water laten liggen
dan zeilers.Voor 50%vanalle zeilers iseen bootskraan onmisbaar.
Daarentegen vindtslechts 20%van de motorbootvaarders een bootskraan
een noodzakelijke accommodatie.
Het gebruik van een overdekte ofonoverdekte winterstalling (door30%
veelgebruikt)hangt samen met het inkomen vandebootbezitter.Ligplaatshouders uithogere inkomensgroepen makenvakergebruik vandeze
voorzieningengeven tevenseerder aan dat een winterbergplaats een
onmisbare accommodatie isdan ligplaatshouders met eenlagerinkomen.
Eenreparatiewerf wordtdoor ietsmeerdaneenderdedeelvanalle
ligplaatshouders gebruikt.Dehelft daarvan vindt het een onmisbare
voorziening. Uit hetonderzoek blijkt,dat inverenigingsjachthavens
reparatiewerkzaamheden veel minder vaakaaneenwerf worden uitbesteed
dan incommerciële jachthavens.
Verblijfsrecreatievevoorzienigen wordendoorhuurdersvaneenvaste
ligplaats ineenMidden-Limburgse jachthaven weinig gebruikt.Alleen
een camping wordt door 10%vanalle zeilersen motorbootvaarders
onmisbaar geacht.Het gaat hier vooral om watersporters uit lagere
inkomensgroepen, dieallemaal eenligplaats ineencommerciële jachthavenhebben.Hotels,motels,pensions ofbungalows worden door zeilersenmotorbootvaarders die eenvaste ligplaatshebben inhet Maasplassengebied nietgemist.Passanten zijn niet inhet onderzoek
betrokken. Deze groep (13%)hecht waarschijnlijk eengroter belang aan
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dergelijke verblijfsrecreatieve voorzieningen.

6.4 Wensen van watersporters

InHoofdstuk 5isde visie vanbeheerders van jachthavens tenaanzien
vandeontwikkeling vanhet aanbod aan deordegekomen.Tevens werd in
Hoofdstuk 4de fundamenteledoelstelling vanprojectontwikkelaar Aqua
Terrametbetrekking totdeontwikkeling van het Maasplassengebied als
geheel besproken.Indeze paragraaf wordt inzichtgegeven inde wensen
envoorkeuren vandehuurders vaneenvaste ligplaats inhet MiddenLimburgse Maasplassengebied. Tevens isgetracht vast testellen in
hoeverredewensenenvoorkeuren vanwatersporters overeenkomen met de
visie vanbeheerders vanwatersportaccommodaties.Aangezienerverschillen bestaan tussen dehuidige beheersvisie vanAqua Terra ende
visie vandeprovincie Limburg ten tijdevanhetprovincialebeheer
vandeMaasplassen,zoudematevanovereenstemming metdewensenen
voorkeuren van dewatersporters door deprivatisering veranderd kunnen
zijn.

De wensen zijn afgeleid uit deantwoorden opdevragen12t/m 15uit
devragenlijst aandehuurdersvan eenvaste ligplaats ineen MiddenLimburgse jachthaven (Bijlage 4).Daarnaast zijn de persoonskenmerken
endegegevensover hethuidigegebruik ook indezeparagraafaangewend,omdat ze inenkelegevallen indicatief zijnvoor hetwensenpatroon van de watersporters.
Achtereenvolgens zal worden ingegaan opwensen tenaanzienvan:
- kwaliteit en inrichting van de jachthaven;
- het vaargebied;
- deprijsvoor hetgebruik vanvoorzieningen envaarwater.
Tot slot zullen eenaantal conclusieswordengetrokken.
Wensen tenaanzien van kwaliteit en inrichting vandejachthavensen
het vaargebied
Reeds uitdeinterviewsmetdekleinschalige watersportverzorgende
bedrijven enverenigingen bleek,dat dekeuze voor eenbepaalde jacht-
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havenende tevredenheid over de inrichting van die haven enhet
omliggende vaargebied afhangt van eengrote verscheidenheid aan factoren. Nagegaan ishoebelangrijk deze factoren voor verschillende
(groepen)watersporters zijn.Door middel vanenquêtevraag 15 (Bijlage
4)isaanalle respondenten een 23-tal uitspraken voorgelegd, waarin
debelangrijkste factoren zijnvervat.Indezeparagraaf wordt de
mening van de watersporters tenaanzien van deze uitspraken besproken.
InTabel 21staanuitspraken over de kwaliteit van watersportvoorzieningen.Voor een zeer groot deel vanalle respondenten (63%)hangt het
gebruik van eenvoorziening afvande kwaliteit ervan.Uit hetonderzoek blijkt dat vooral de hogere inkomensgroepen hetmetdezeuitspraak eens zijn.Slechts een minderheid (11%)vindt de kwaliteit bij
het gebruik niet zobelangrijk. Toch isslechts 19%vande respondentenbereid voor de instandhouding van kwaliteit een hogere prijste
betalen.Achteruitgang van de kwaliteit van devoorzieningen wordt
daarentegen kennelijk door veel respondenten alseengroot bezwaar
ervaren,want ruim éénderde vanalleligplaatshouders geeftaanbij
kwaliteitsdaling teverhuizen naar een andere jachthaven.Dezewatersporters zijn inhet onderzoek vaker onder huurders vaneen ligplaats

Tabel 21.Mening vanhuurders van eenvaste ligplaats ineen Midden-Limburgse
jachthaven over dekwaliteit van watersportvoorzieningen
(inpercentages) (N= 519)
uitspraken over dekwaliteit
vanwatersportvoorzienxngen

.
geen
eens ertussenin oneens
, totaal
antwoord

Of ik gebruik maak van een
recreatievoorziening hangt af
van dekwaliteit vandievoorziening

63

20

9

8

100

Als dekwaliteit vandevoorzieningen inmijn jachthaven
achteruitgaat ga iknaar een
andere jachthaven

37

30

26

7

100

Dekwaliteit vanwatersportvoorzieningen isvoor mij zo
belangrijk dat ik er graag
meer voorwil betalen

19

28

47

6

100

Ik lig het liefst ineen
kleine jachthaven

62

25

7

6

100
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ineen commerciële jachthavendanonder ledenvaneenwatersportvereniging gevonden.Ook waren watersporters die nog niet zo langeen
ligplaats huren,het vaker met de uitspraak eensdanwatersporters die
reeds lang in dezelfde jachthaven liggen.
Veruit de meeste watersporters prefereren eenkleine jachthaven boven
een grote (62%). Slechts 7% ligt liever ineen grote jachthaven.
Indien we degenoemde wensen tenaanzienvandekwaliteit vande
voorzieningen ende inrichting vande jachthaven vergelijken met het
werkelijke beeld inhet Midden-Limburgse Maasplassengebied,danvallen
een aantal zakenop,die inde toekomst toteffecten kunnen leiden:
indienprojectontwikkelaar AquaTerra haar plannen uitvoert,zalde
kwaliteit van het aangeboden watersportprodukt stijgen;dit zal
door hetgrootste deel (63%)vande watersporters opprijs worden
gesteld;vooralmetbetrekking tot kwaliteitsverbetering van sanitaire voorzieningen zijnopdeenquêteformulieren veel opmerkingen
geplaatst;ook wordt door maar liefst 30%vanalle respondenten die
aangeven bepaalde voorzieningen inde jachthaven temissen,contactdozenvoor stroomafnameopdesteigersgemist;opvallend genoeg
zijn dit vooral verenigingsleden;ook met de aanleg van goede
stroomaansluitingen raaktAqua Terra dus despijker op zijn kop;
- ook de kleinschalige aanbieders staan ineersteaanleg positief ten
opzichte van kwaliteitsverbetering;
daarentegen heeft de directeur vanAquaTerra aangegeven de inrichtings-enonderhoudskosten door tewillen berekenen inde prijs
voor watersportvoorzieningen; uit het onderzoek blijkt echter,dat
debereidheid om meer voordezekwaliteit tebetalen bijeengrote
groep watersporters gering is;later indezeparagraaf wordtopde
betalingsbereidheid verder ingegaan;
- de voorkeur vanprojectontwikkelaar AquaTerragaat voornamelijk
uit naar jachthavens met eengrote capaciteit aan ligplaatsen;de
meeste zeilers en motorbootvaarders (circa 60%)liggenechter het
liefst in een kleine jachthaven.
Het begrip 'kwaliteit'is echter ruimer optevattendan de zojuist
bedoelde 'duurzaamheid', 'staat van onderhoud' of 'aanwezigheid van
uitrustingsstukken'. Deaantrekkelijkheid vaneen jachthaven wordt ook
bepaald door de sfeer endeorganisatie inde jachthaven. InTabel 22
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en 23wordt deze inhoud van kwaliteit aandehand vanuitsprakenover
'betrokkenheid'en 'sociaalcontact'verder toegelicht.
UitTabel 22blijkt,dat 44%vanalle ligplaatshouders liever ineen
verenigingsjachthavenligtdan ineencommerciële jachthaven, terwijl
slechts 26%devoorkeur geeft aande laatste.Inwerkelijkheid heeft
echter 56%vanalle zeilers en motorbootvaarderseen ligplaats ineen
commerciële jachthaven.Kennelijk ishetaanbod van ligplaatsen in
verenigingsjachthavens zoklein,datveelwatersporters moeten uitwijken naar een commerciële haven.Dit wordt nogeensbevestigd doorde
extreem hogebezettingsgraden van de verenigingsjachthavens (96%). Er
iswel een kentering waar tenemen.Uithetonderzoek blijkt namelijk,
datminder nieuwe ligplaatshouders liever ineenverenigingsjachthaven
liggen danwatersporters die reedsvele jaren een ligplaats inhet
Maasplassengebied huren.Dit kanook veroorzaakt worden door een
gebrek aan capaciteit inverenigingsjachthavens. InHoofdstuk 5is
duidelijk geworden,datdeontwikkelingsmogelijkhedenvandeverenigingen ten tijde van hetprovinciaal beheer beter warendanopditmoment, nuhet beheer gevoerd wordt door Aqua Terra.

Tabel 22.Mening van huurders van een vaste ligplaats ineen Midden-Limburgse
jachthaven over debetrokkenheid bij de jachthaven (in percentages)
(N= 519)
uitspraken over betrokkenheid
Ik lig liever in eenverenigingsjachthaven dan in een commerciële
jachthaven

geen
, totaal
antwoord

eens ertussenin oneens

44

Ikwerk graagmee aanhet onderhoud van de jachthaven

24

38

26

19

6

37

100

6

100

Ikwil graagbetrokken worden bij
beslissingen over detoekomst van
mijn jachthaven

72

17

4

7

100

Ikvind hetbelangrijk dat de
mensen inde jachthaven een
gemeenschap vormen

59

27

9

5

100

Er zijnmeerdere motievenaantevoeren,waarom bepaalde watersporters
liever ineenverenigingsjachthavenliggen dan ineen commerciële
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jachthaven.Alsbelangrijkste reden wordt vaak hetprijsverschilgenoemd.Opbasisvan hetonderzoek kunnen echter andere indicaties
worden gegeven.Er zijn duidelijk meer verenigingswatersporters bereid
zelfwerkzaam tezijndan ligplaatshouders ineen commerciële jachthaven.ZoalsuitHoofdstuk 5blijkt,is zelfwerkzaamheid eenbelangrijk middelom deprijs van watersport tedrukken.Intotaal is38%
van alle respondenten bereid mee te werken aanhetonderhoud vande
jachthaven, terwijl een vrijwel evengroot percentage (37%)dat niet
is. Het is,gezien het bovenstaande,niet verrassend dat er eveneens
eenverband tussen zelfwerkzaamheid en inkomen isgeconstateerd;
watersporters meteenhoog inkomen zijnminder bereid meetewerken
aanhetonderhoud vande jachthaven dan watersporters met een laag
inkomen.

Verenigingswatersporters verschillen voorts nog vanhuurders vaneen
ligplaats ineencommerciële jachthaven,omdat zehet belangrijker
vinden dat mensen inde jachthaven eengemeenschapvormen.Ookgeven
zevaker aanbetrokken tewillen zijn bijbeslissingen over de toekomst van de jachthaven. Met beide uitspraken (Tabel 22)zijn erg
weinig watersporters het oneens (resp. 10%en4%).
Zoweldebetrokkenheid bijhetbeleid tenaanzien vande jachthaven
alsdehechtheid vandegroep watersporters inde jachthaven dreigt
door deprivatisering terug telopen. Inhet eerstegeval,omdat Aqua
Terraeenduidelijker stempel wil gaan drukken ophet beleid vande
kleinschalige aanbieders vanwatersportvoorzieningen; inhettweede
geval,omdat het aantal ligplaatshouders per jachthaven toe zalgaan
nemen als deplannen vanAqua Terra worden uitgevoerd.

Deaantrekkelijkheid van een jachthaven wordt ook bepaald door de
wenselijkheid van sociaal contact met anderewatersportersendeaard
van hetgewenste contact.InTabel 23zijn dehierop betrekking hebbende uitspraken op een rijgezet.Hetgrootste percentage (54%)
respondenten isheteens met de uitspraak: "Ik lighet liefst ineen
jachthaven waar iedereen elkaar kent".Ook vindt een zeer groot deel
vandewatersportershetbelangrijk, datde mensen inde jachthaven
eengemeenschap vormen.Daarentegen gaat een kleiner aandeel vande
respondenten watersporten om mensen te leren kennen (29%).Eenbijna
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Tabel 23.Meningvanhuurders van eenvaste ligplaats ineen Midden-Limburgse
jachthaven over de sociale contacten door de watersport
(inpercentages) (N= 519)
uitspraken over sociaal contact

geen
_, totaal
antwoord

eens ertussenin oneens

Ik gawatersporten ommensen te
leren kennen

29

38

26

7

100

Ik lighet liefst ineenjachthavenwaar iedereen elkaar kent

54

29

13

4

100

Ikhoud ernietvanom ineen
georganiseerd verband watersport
te bedrijven
Ikvind hetbelangrijk dat de
mensen inde jachthaven een
gemeenschap vormen

40

25

59

27

27

9

8

5

100

100

even groot aandeel wil dat juist niet (26%). Je zou hieruit kunnen
concluderen,dat eengroot deel vande zeilers en motorbootvaarders
een vaste kennissenkring inde jachthaven waardeert,terwijleen
kleineregroep juistop zoek isnaar nieuwe contacten. Indeeerste
groep vinden we vooral verenigingswatersporters.
Wensenwatersporters tenaanzienvanhet vaargebied
Dewensen van de watersporters tenaanzienvanhetvaargebied zijn
onderzocht aandehand vanverschillende uitspraken (Tabel 24).Afwisseling inhet vaargebied wordt door een zeergroot deel vanderespondenten opprijsgesteld.Maar liefst 86%van alle watersporters vindt
hetpositief alser ineen vaargebied verschillende soorten aanlegplaatsen zijn.Dathet Midden-Limburgse Maasplassengebied dezeverscheidenheid aanopenbare aanlegplaatsen momenteel nietbiedt,blijkt
uithetgroteaantal respondenten dat dezevoorzieningen mist.Voorts
vindt 72%van alle watersporters,dat eenvaargebied zowel rustige,
alsdrukkeplaatsen moetbieden.Het isechter met name de rust inhet
vaargebied, die opprijs wordt gesteld.
InParagraaf 6.2 isgesignaleerd, datveelbootbezitters juist in de
weekenden graag gaan varen (70%). Voor deze watersporters zaleen
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Tabel 24.Mening vanhuurders van eenvaste ligplaats ineen Midden-Limburgse
jachthaven overhet vaargebied (inpercentages) (N= 519)
uitspraken over het vaargebied
Ikvind hetbelangrijk dat ik in
mijnvaargebied rustkan vinden
Eenvaargebied moetvoor mij
zowel rustige alsdrukkeplaatsen hebben

geen
, totaal
antwoord

eens ertussenin oneens

90

72

6

13

Ikvind hetbelangrijk dat er in
hethoogseizoen doorlopend activiteiten voor de watersporter
worden georganiseerd

1

10

11

3

5

28

100

100

55

6

100

Ikvind hetbelangrijk dat de
watersportvoorzieningen die ik
gebruik snelbereikbaar zijn

77

14

5

4

100

Ikvind hetpositief als er in
eenvaargebied verschillende
soorten aanlegplaatsen zijn

86

6

2

6

100

goede bereikbaarheid vandejachthaven hoog gewaardeerd worden.Inelk
geval vindt 77%vanalle respondentenhetbelangrijk,datdewatersportvoorzieningen diezegebruiken snel bereikbaar moeten zijn.
Eenopvallend hoog aantal zeilersenmotorbootvaarders (55%)isniet
gelukkigmeteenwatersportgebied,waar doorlopend activiteiten worden
georganiseerd. Slechts 11%isactiviteiten-gericht.Hetblijkenmet
namedelagere inkomensgroepen tezijn,diegraaggebruik makenvan
een regelmatig aanbod vanactiviteiten.
Uitdedoor respondenten gemaakteopmerkingenopdeenquêteformulieren
blijkt,datergveel watersporters hinder ondervinden vandegrindwinning inhetMaasplassengebied.Naasthorizonvervuiling doordevele
baggermachines,ontstaan erdoor grindverplaatsingen vaak plaatselijk
ondieptes inhetvaarwater.Vooral kielboten varen regelmatigopzandof grindbanken (veel opmerkingen betroffen dedrukbevaren Zuidpias).
Veel watersporters vinden,datdegrindexploitanten zeer nalatig zijn
inhetmarkerenvandeze ondieptes.
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Meningover deprijs voor hetgebruik vanwatersportvoorzieningen en
hetvaarwater

Een vandebelangrijksteveranderingen indevoorzieningswijzevanhet
produkt watersport tengevolgevanprivatisering, isde wijze waarop
deproduktiekosten worden gefinancierd.Ten tijdevan hetoverheidsbeheer werd deprijs zodanig vastgesteld,datalle lagen van debevolkinggebruik konden maken vanhet watersportprodukt.Deexploitatieverliezen werden betaald uitbelastingopbrengsten. Infeite werd het
draagkrachtige deel van deburgers extraaangeslagen om het minder
draagkrachtige deel vande bevolking te laten watersporten.Omdat
slechtseen kleindeel van debelastingbetalende burgers watersport
beoefent,werd door deoverheid eenprofijtheffing ingesteld.De
gebruiker betaalde wel een prijs,maar deopbrengstdaaruitwasniet
kostendekkend. Privatisering vanwatersportvoorzieningen naareen
commerciële exploitant leidtonvermijdelijk totprijsverhogingen,
omdat nualle kosten,inclusief deondernemerswinst,doorberekend
worden in de prijs van het watersportprodukt (zieHoofdstuk 2).Bijde
privatisering vanhetMidden-Limburgse Maasplassengebied speeltechter
een complicerende factor mee:deprovincialeoverheid heefthetgebied
tegen een zeer lageprijs verkocht,als compensatie voor dehoge
beheers-enonderhoudskosten (metname oponrendabeleprojecteenheden),waarmee AquaTerra geconfronteerd zou worden.Inditgeval is
een groot deel vande exploitatiekosten van deprivate ondernemer
reedsuitpubliekemiddelenbetaald en magAqua Terra niet allebeheers-en onderhoudskosten doorberekenen indeprijs.Opbasis vande
inParagraaf 4.3 en 5.3 besproken voorstellen vanAqua Terra ten
aanzien van dedoorberekening vanbeheers-enonderhoudskosten valt af
teleiden,dat inde nabije toekomst forseprijsverhogingenteverwachten zijn.

InTabel 25staan eendrietal uitspraken,die een indicatiegevenvan
debetalingsbereidheid vandeMidden-Limburgse watersporter.Het valt
op,dat slechts een klein deel van de respondenten aangeeft meer te
willen betalen voor extra voorzieningen,extra kwaliteit of hetvermijden van zelfwerkzaamheid. Debereidheid om extratebetalen ishet
grootst, alser sprake isvan het scheppen vanextra voorzieningen:
23% vande watersporters heeft daar extrageld voor over.Ditgeldt
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vooral voor hogere inkomensgroepen. De bijde verenigingengebruikelijkezelfwerkzaamheid blijkteengeliefd middel om deprijsvan
watersport tedrukken.De meerderheid vandewatersporters (54%)wil
nietmeer betalen vooreen jachthaven waar het onderhoud wordt uitbesteed.Het isopmerkelijk,dat huurders vaneen ligplaats ineen
commerciële jachthaven wat datbetreft niet significant van ligplaatshouders ineen verenigingsjachthaven verschillen.

Tabel 25.Mening vanhuurders van eenvaste ligplaats ineen Midden-Limburgse
jachthaven over deprijs vanwatersportvoorzieningen (inpercentages)
(N= 519)
uitsprakenover deprijs
, .
vanwatersportvoorzieningen

^
.
eens ertussenin oneens

De kwaliteit vanwatersportvoorzieningen isvoormij zo
belangrijk, dat ik er graag
meer voor wil betalen

19

28

Ikvind hetprima ommeer te
betalen voor een jachthaven
waar ik zelf niet aan het
onderhoud hoefmee te werken
Als een jachthaven meervoorzieningen biedtben ikbereid
daarvoor meer te betalen

47

21

23

33

Deprijs van eenwatersportvoorziening maaktmij niets uit

6

54

38

12

geen
.^
•"_ _, totaal
antwoord

100

7

6

100

100

77

7

100

Alsdewatersport duurder wordt
dan stop ik ermee

26

26

42

6

100

Als deprijzen van de ligplaatsen inmijn jachthaven
stijgen ga ik naar een goedkopere jachthaven

36

32

26

6

100

Opdeenquêteformulieren zijn door derespondenten veel opmerkingen
geplaatstoverdemogelijketariefsverhogingen en invoering van nieuwe
heffingen door Aqua Terra.Veel respondenten maken bezwaar tegen het
feit,datelkewatersporter ingelijkemateaangeslagen wordt voor
inrichtings-enbeheerskosten.Deze worden immers vooraluitdeopbrengsten van liggelden gefinancierd.Daarmee gaat men voorbijaanhet
feit,dat veel watersporters meebetalen aan kostbare voorzieningen,
die voor henniet functioneel zijn.Erbestaat, volgens deze respon-
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denten,eenaanzienlijke groep watersporters dietevreden ismeteen
minimaal voorzieningenpakket (vooral bezitters van open zeilboten).
Uit de interviews met dewatersportverenigingen (Paragraaf 5.3)isdit
reedsgebleken.
Het overgrote deel vande zeilers enmotorbootvaarders (77%)vindt de
prijseenbelangrijke factor.Door middel vantwee uitspraken is
getracht enig inzicht tekrijgen inde mogelijke effectenvanprijsverhogingen (Tabel 25).Ongeveer een kwart van de ligplaatshouders in
Midden-Limburggeeft aan met watersport testoppen,indiendeprijs
ervan stijgt.Een ietsgrotere groep watersporters gaat indatgeval
op zoek naar een goedkopere jachthaven (36%). Oithet onderzoek
blijkt,dathuurdersvaneencommerciële jachthaven bijprijsstijgingen vaker op zoek zullengaan naar eengoedkopere jachthaven dan
huurders van een ligplaats bijeen vereniging.

In Paragraaf 4.3 is reedsgesproken over demogelijke invoering van
een vaarheffing à fl. 3 0 , —per boot per jaar.Aqua Terra zou elke
bootbezitter willen verplichten in ruil voor het vaarrecht opde
Maasplassen eenprijs tebetalen.De mening vande zeilers en motorbootvaarders tenaanzien vandeze vaarheffing isgeïnventariseerd
(Tabel26).

Tabel 26.Mening van huurders van een vaste ligplaats over de invoering van
een vaarheffing door Aqua Terra
absoluut

mening
invoering is redelijk
tegen invoering ervan
geen mening
weetnietsvanplannen omtrent invoering

53
:91
8
60

10
76
2
12

N = 512

100

Dat maar liefst 88%vanalleligplaatshouders inMidden-Limburg opde
hoogte isvandevaarheffing,die in feitenogniet isingevoerd, zegt
op zichzelf alveel over debetrokkenheid vandezewatersporters bij
plannen vanAqua Terra omtrent devaarheffing.Hetblijkt,datdriekwart vanalle bootbezitters tegende invoering vandeheffing is.Van
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alle tegenstanders geeft 85%als redenop,dat de Maasplassen openbare
vaarwateren zijn,zodatAqua Terra juridischgezien geen rechten kan
doen gelden over deze wateren (zie Paragraaf 4.3).Van detegenstanders vindt 55%het onredelijk, datAquaTerra een vaarheffing
instelt om kapitaal tevergaren voor het scheppen vanvoorzieningen.
AquaTerraheeftdoordeprovincie contractueel immers een investeringsverplichting opgelegd gekregen;ook zonder vaarheffing zal zij
dus voorzieningen moeten scheppen.Van de tegenstanders wil 23%geen
heffing betalen,omdatAqua Terra totophedennoggeen voorzieningen
heeft geschapen,terwijl 13%van deze tegenstanders ook niet verwacht,
dat Aqua Terra die inde toekomst zalcreëren.

Slechts 10%vanallebootbezitters vindt de invoering vandevaarheffing redelijk. Dehelft daarvan vindt,datAquaTerra door deopbrengstvande heffing instaatgesteld wordt voorzieningen tescheppen.Van devoorstanders van invoering vindt 38%,dat het logisch is
dat degebruiker betaalt.
Conclusiesmetbetrekking totwensen watersporters
Deconclusies over de wensen zijn indriegroepen onderverdeeld,te
weten: wensen met betrekking totdekwaliteit vandejachthavenenhet
vaargebied;wensen met betrekking totdebetalingsbereidheid;entenslotte conclusies over de relatie tussen dewensenvandewatersporter
endeplannen van de groot-en kleinschalige aanbieders.
Wensen metbetrekking totde kwaliteit vande jachthaven enhetvaargebied
1.Hetgebruik van voorzieningen inde jachthavendoor watersporters
wordt volgenshet merendeel vande ligplaatshouders bepaald door
de kwaliteit vandie voorzieningen.Dezekwaliteit eisendewatersportersworden meer incommerciële jachthavensaangetroffendan
in verenigingsjachthavens.
2.Circa 60%vande watersporters prefereert eenkleine jachthaven
boveneengrote.
3.Van alle watersporters heeft ongeveer 45%eenduidelijke voorkeur
voor een verenigingsjachthaven. Erblijkt eengrote discrepantie
tebestaan tussen dezewensenhethuidigeaanbod;56%vanalle
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watersporters heeft momenteel namelijk eenligplaats ineencommerciële jachthaven.
4.Degemeenschapszin ineen verenigingsjachthaven,eengevoel van
verantwoordelijkheid tenaanzien van het watersportgebeuren inde
jachthavens (beleid; aanleg en onderhoud van voorzieningen, etc.)
enhetprijsverschiltussencommerciële enverenigingsjachthavens
zijnbelangrijke motieven om devoorkeur tegevenaaneenverenigingsjachthaven.
5.Ruim driekwart vandewatersporters vindt,daterafwisseling en
variatiemoet zijn inhetvaargebied, zowel met betrekking tot
soorten aanlegplaatsen als rustige tenopzichte vandrukkevaargebieden.Dedimensie rust inhet vaargebied wordt door 90%vande
respondenten belangrijk gevonden.
6.Snellebereikbaarheid vande jachthavenwordtdoor ruim driekwart
van de watersporters vanbelanggeacht.
Wensen tenaanzien vandebetalinqsbereidheid
7.Slechts een klein deel vande watersporters (circa 20%)geeft aan
tewillen betalen voor extra voorzieningen inde jachthaven,extra
kwaliteit daarvan ofhetvermijden vanzelfwerkzaamheid inde
jachthaven.Bijna de helft lijkt hiertoe niet bereid.
8.Circa 25%van de watersporters geeft aanbijprijsverhogingente
zullen stoppen.Vooral van ligplaatshouders incommerciële jachthavensgeeft 35%aan,naar eengoedkopere jachthaven tegaan
indien de ligplaatstarieven stijgen.
9.Vanalle watersporters is75%tegen de invoering vandevaarheffing, slechts 10%vindt de heffing redelijk. De tegenstanders
beargumenteren hunbezwaren vooral door tewijzenopdeopenbaarheid van het vaarwater.
Relatiewensen enplannen van aanbieders
10. Hetopkwaliteitsverbetering vanhetwatersportprodukt gericht
beleid van de grootschalige aanbieder (AquaTerra)sluit aan bij
dewensenvanhetmerendeel vandewatersporters.Aangezien het
kwaliteitsniveau vande voorzieningen van kleinschalige aanbieders
doorprivatisering inhetalgemeen eveneenseerder positief dan
negatief beïnvloed wordt, kan tenaanzienvankwaliteitookhier
over positieve potentiële effecten vanprivatisering voor het
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merendeel van de gebruikers worden gesproken (zieConclusie1).
11. Devoorkeur vanprojectontwikkelaar Aqua Terragaat voornamelijk
uit naar meer jachthavens met eengroterecapaciteit aanligplaatsen.Omdat demeestewatersporters kleinere jachthavens wensen
(zie Conclusie 2), sluit deze visie vanAqua Terra slecht aanbij
deze wensen.Daarbij komt dat de uitbreiding van het aantal ligplaatsen voornamelijk bijdehuidigecommerciële jachthavenszal
plaatsvinden.Degroep watersporters dievoorkeur heeft voor een
verenigingsjachthaven isechter bijna twee keer zogrootalsde
groepdievoorkeur heeft voor een commerciële jachthaven.
12. Bijdeverdere inrichting vanhet Maasplassengebied zalAquaTerra
zichinzijnalgemeenheid moeten houden aan de indeherziene nota
"Het inrichten vandegrindwinningsgebieden inLimburg" (1983)
vastgestelde inrichtingsvoorstellen. Indien dieoptermijnuitgevoerd zullenworden,kandit bijdragen totdedoordewatersportersgewensteafwisseling envariatie inhet Maasplassengebied
(Conclusie 5). Deverwachte toename vandrukte inhet vaargebied
kandeverwezenlijking van rustige vaarwateren inde wegstaan.
13. Deprijsverhogingen,diedewatersporters mogelijk tewachten
staan indevorm vaneen vaarvergunning enverhoging van deliggelden (dit laatste met name in jachthavens diegrondpachtenvan
Aqua Terra), strokenniet met dewensen vandewatersporter.Een
groot deel vandewatersporters istegen de invoeringvaneen
vaarvergunning (Conclusie 9), terwijl meer dan 50%niet voor extra
voorzieningen inde jachthavens endekwaliteit daarvanwilbetalen(Conclusie7).

6.5 Typologie van watersporters
Tot dusverre isgebleken,dat zeilersen motorbootvaardersopuiteenlopendemanierengebruik makenvanhetMaasplassengebied enovereenkomstig verschillende wensen envoorkeuren hebben tenaanzien vande
inrichting van de jachthaven enhetvaargebied. We hebben indit
onderzoek getracht om opbasis vaneengroot aantal variabelen (de23
uitsprakenoverdewensen envoorkeuren van watersporters,hetboottype,het type jachthaven waar meneen ligplaatshuurt,deherkomsten
het inkomen)een aantal typen watersporters teonderscheiden. Hiervoor
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isgebruik gemaakt van tweestatistische procedures:factor-analyse en
cluster-analyse. De factor-analyse reduceert hetaantal inde analyse
gebruikte variabelen toteen kleiner aantal factoren,diegeïnterpreteerd kunnenwordenalsmeerwezenlijkeachtergrondsvariabelen. Met
behulp vandeze achtergrondsvariabelen kunnendeindividuelewatersportersduidelijker vanelkaar worden onderscheiden. Decluster-analyse stelt ons instaat om groepen watersporters teonderscheiden.De
cluster-analyse isindit onderzoek uitgevoerd opbasis vande7
factoren, diede factor-analyse opleverde. Indezeparagraaf zullende
resultaten vanbeide analyses worden besproken.Voor eenoverzicht van
degevolgdewerkwijze endeuitgevoerdeberekeningen wordt verwezen
naarBijlage7.

Resultaten factor-analyse
Door middel vande factor-analyse zijn de 23uitsprakenoverwensenen
voorkeuren vanwatersporters teruggebracht totde volgende 7factoren
(zieTabelAinBijlage7 ) :
Factor 1:verantwoordelijkheid
Deze factor zegt erg veelover debetrokkenheid vaneen watersporter
bijhetwatersportgebeuren inde jachthaven.Debereidheid om zelf
bepaalde onderhoudswerkzaamheden inde jachthaven uittevoeren,inspraak tewillen hebben inhet havenbeheer,een voorkeur tehebben
voor recreatie inverenigingsverband, eneenvaste kennissenkring in
de jachthaven tewensen,blijken sterk met elkaar samen tehangen.
Uit nadere analyse vandegevonden factoren (T-test, zieBijlage 7,
Tabel Bt/m E)blijkt,dat verenigingswatersporters en Nederlanders
zich duidelijker indeze factor herkennen dan ligplaatshouders ineen
commerciële jachthaven en Duitsers.

Factor 2:comfort-qerichtheid/betalinqsbereidheid
Debereidheid om tebetalen voor een hoog voorzieningenniveau eneen
goede dienstverlening met betrekking tot hetonderhoud indejachthaven iskenmerkend voor deze factor.Het isopmerkelijk,datNederlanders het inhet algemeen meer eens zijnmetdeuitsprakendiedeze
factor verklaren danDuitsers.Minder opvallend ishet,dat vooral
hogere inkomensgroepen bereid zijn een hogere prijs tebetalenvoor
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betere voorzieningen en dienstverlening.
Factor 3: activiteiten-gerichtheid
In tegenstelling totdeverantwoordelijkheidenzelfwerkzaamheid van
Factor 1gaat hethier om een voorkeur voor passief 'consumeren'van
eenafwisselend aanbod van sociale contacten (vooralnieuwekennissen), activiteiten envoorzieningen. Huurders van een vaste ligplaats
ineencommerciële jachthaven,motorbootvaarders,Duitsersenlagere
inkomensgroepen zijnhet inhetalgemeen meer eens met de uitspraken
die deze factor verklaren,dan verenigingswatersporters, zeilers,
Nederlanders en hogere inkomensgroepen.

Factor 4:kritische instelling
Deze factor geeft aan,dat deprijs/kwaliteitverhouding hetgebruik
vanwatersportvoorzieningen bepaalt en datontevredenheid leidt tot
uitwijkreacties.Er kangeen significant meningsverschil over deze
factor worden geconstateerd tussen Duitsers enNederlanders,zeilers
en motorbootvaarders,verenigingswatersporters enligplaatshouders in
eencommerciële haven of tussen hogere en lagere inkomensgroepen.
Factor 5: compensatie-gerichtheid
Deze factor beschrijft dewens om terafwisseling vandedagelijkse,
beroepsmatige enhuishoudelijke bezigheden snel een dagof weekend
ontspanning tevinden inde watersport.Devoorkeur gaat daarbijuit
naar een rustig vaargebied eneen kleine jachthaven. Duitsers herkennen zichbeter indezegroep danNederlanders.Daarnaast zijn vooral
hogere inkomensgroepen compensatie-gericht.
Factor 6:prijsafhankelijkheid
Prijsafhankelijkheid betekent,dat een ligplaatshouder naar aanleiding
van prijsstijgingenop zoek gaat naar eenandere jachthaven of inhet
meest extreme geval stopt met watersport.Het isnietverwonderlijk,
datvoorallagere inkomensgroepen het eens zijn met deuitspraken,die
deze factor verklaren.
Factor 7:vrijheidslievendheid
Deze factor drukt dewens uit tijdenshetbeoefenenvandewatersport
vrijte zijnenniet afhankelijk vananderen (watersporters,beheer-
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ders etc.). Er is sprake van een afkeer van entreeheffing,afrasteringen en georganiseerd moeten 'meedoen'.
Het ismethodologisch niet juist om bovenstaande 7factoren teinterpreteren als typen watersporters.Elke individuele watersporter kan
zich inelke factor meer of minder herkennen.De factoren sluiten
elkaar nietuit.

Resultaten cluster-analyse:een typologie van watersporters
InhetMidden-Limburgse onderzoek iseencluster-analyse gebruikt om
een viertal elkaar uitsluitende watersporttypen teonderscheiden.In
dezeanalysewerden 399 respondenten meegenomen.Tabel 27geeft de
relatieve omvang vande viergeconstrueerde groepen.

Tabel 27.Deomvang van devierwatersporttypen (inpercentages)(N = 399)
typewatersporter

%

hetop comfort gerichte commerciële type
het individualistische opnatuur gerichte type
het op comfort gerichte verenigingstype
hetprijsafhankelijke opcontact gerichte type
restgroep

45
10
9
8
28
100

Degevonden watersporttypen kunnenalsvolgt wordenomschreven:
Type 1:hetopcomfort gerichte,commerciële type
Hetopcomfort gerichte,commerciële typehecht meer dangemiddeld
belang aanhet voorzieningenniveau van de jachthaven.Men isook meer
dan andere groepen bereid prijsverhogingen teaccepteren, indien deze
leiden tot uitbreiding vanhetaantal voorzieningen en tot verbetering
van de kwaliteit daarvan.Dit type isdaarentegen minder betrokken bij
het watersportgebeuren inde jachthaven,hetgeen vooral blijkt uitde
gemiddeld geringebereidheid aan het onderhoud van de jachthaven mee
tewerken.Devoorkeur voor eenverenigingsjachthaven isbijdit type
veel geringer dan bijdeandere.Inwerkelijkheid huurt 70%daadwerkelijk een ligplaats ineencommerciële jachthaven.Ofschoon dit type
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watersporter zichzelf,evenals het merendeel vanalleanderewatersporters inMidden-Limburg,vooralalseen rustzoeker ziet,ismen
meer dangemiddeld opactiviteiten enafwisseling gericht.Totdit
typebehoren relatief veel Duitsers.De inkomensverdeling komt sterk
overeen met dievan de totale groep respondenten.
Type 2:het individualistische,opnatuur gerichte type
Het individualistische,opnatuur gerichte type hecht duidelijk minder
dangemiddeld belang aan watersportvoorzieningen.Het wordt,integenstelling tothetopcomfort gerichte,commerciële type,gekenmerkt
door eenveel geringere betalingsbereidheid voor nieuwe voorzieningen,
kwaliteitsverbeteringen enonderhoudswerkzaamheden.Dit type zal,in
geval vanprijsstijgingenofachteruitgang vanhet voorzieningenniveau, minder snel stoppen metwatersport ofnaareenandereligplaats uitgaan zien dan anderegroepen.Het individualistische, op
natuur gerichte type isminder dananderegroepen gerichtopsociaal
contact,zowelalshetgaatomeen vaste kennissenkring alsom het
leggen vannieuwe contacten.Dit type heeft eenaversie tegenactiviteitenenhecht meerdandeandere watersporters eengrote waarde aan
vrijheid. Tot dit type behoren relatief veelverenigingsleden en
Nederlanders.

Type 3:hetopcomfort gerichte vereniginqstype
Voorgeenenkelegroep isdekwaliteit van devoorzieningen inde
jachthaven zobelangrijk als voor hetopcomfortgerichteverenigingstype.Hetkenmerkt zichdoor een relatief hoge betalingsbereidheid
voor dat kwaliteitsniveau eneennietmeer dangemiddelde betalingsbereidheid voor extra (luxere)voorzieningen en uitbesteding vanonderhoudswerkzaamheden. Dit type ishet minst gevoelig voor prijsstijgingen vanalle typen engeeft aanniet snel te zullen reageren door
op zoek tegaan naar eenalternatieve havenoftestoppenmetwatersport.Het opcomfort gerichte verenigingstype ishet meest vanalle
typenbetrokkenbijhetwatersportgebeuren inde jachthaven:100%wil
betrokken zijn bijbeslissingen over de toekomst van de jachthaven;
ondanks het feitdat dit type nietmeerenniet minderdangemiddeld
betalingsbereid is,werkt iedereengraag mee aan hetonderhoud vande
jachthaven;87%vindt het belangrijk,dat mensen inde jachthaven een
gemeenschap vormen.Dit ishet belangrijksteverschil met Type 1.Het
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op comfort gerichte verenigingstype ligt meer dananderetypengraag
ineenkleine jachthaven.Dewatersporters vandit type hebben gemiddeld het hoogste inkomen vanalle typen.Maar liefst 84%huurt een
ligplaats ineen verenigingshaven. Tot dit type behoren relatief veel
zeilers en Duitsers.
Type 4:het prijsafhankelijke,op contact gerichte type
Hetmeest kenmerkendevandit type isdegeringe bétalingsbereidheid
voor extravoorzieningen,kwaliteitsverbeteringen enonderhoudswerkzaamheden.Gemiddeld hebben de watersporters van dezegroep een laag
inkomen.Het prijsafhankelijke, opcontact gerichte type iszeer
gevoelig voor prijsverhogingen: 83%geeft aan indat geval op zoek te
gaan naar eengoedkopere jachthavenen 73%zal stoppen met watersport.
Voor geen enkel type issociaal contact zobelangrijk als voor dit
type.Men hecht relatief veel waarde aan eenvaste kennissenkring en
legtmeerdangemiddeld graagnieuwe contacten.Tot dit typebehoren
relatief veel verenigingswatersporters enDuitsers.
Derestgroepwijkt metbetrekking totde wensen en voorkeuren slechts
opéénbelangrijk punt af vande totalegroep respondenten:men isin
hetalgemeen minder betalingsbereid en iseerder geneigd prijsstijgingen tebeantwoorden met het zoeken naareengoedkopere jachthavenof
testoppen met watersport.
De waarde vande constructie van een typologie blijkt vooral,indien
dewensenenvoorkeuren vandegroepen worden vergeleken met dedoor
AquaTerra voorgestane ontwikkelingen inhet Maasplassengebied (zie
Hoofdstuk 4en 5). Aqua Terra richt haar beleid, voor zover dat nu kan
worden ingeschat,vooral ophet opcomfort gerichte,commerciële type.
Relatie typen watersporters -plannenAqua Terra
De inspanningen vandeze projectontwikkelaar ophetgebied vanverbeteringvandekwaliteit van de watersportvoorzieningen spreken hetop
comfort gerichte verenigingstype aan.Daar staat tegenover,dat deze
verenigingswatersporter eengroot belang hecht aaneen kleineen
besloten jachthaven;het beleid vanAquaTerra leidt waarschijnlijk
juist toteen uitbreiding vande capaciteit van bestaande jachthavens.
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Dewensenvan het individualistische,opnatuur gerichte type zijn
niet inovereenstemming met dehuidigeendeteverwachtenontwikkelingen in Midden-Limburg.Dat blijktonder meer uitdeopmerkingen van
meerdere watersportersopdeenquêteformulieren. Een Duitse watersporter merkte indat verband het volgendeop:
"Mehr Einrichtungen welcherArtauch immer,bedeuten weniger Natur.
Einmal vernichtete Natur istnicht mehr,odernur sehr schwer
wieder herzustellen. Ichglaube,dassdie Mehrzahl der WassersportlerRuhe und Erholung inder Natur suchen und gerneauf perfekte
Einrichtungen verzichten".
Het verdwijnen vannatuurlijke elementen endeinrichting vanhet
Maasplassengebied metnieuwe watersportvoorzieningen heeft natuurlijk
niet uitsluitend temaken met deprivatisering. Dewinning vanzanden
grindendeaard vandedoor deprovincie Limburg uitgevoerde herinrichting zijn devoornaamste oorzaken voor deopgetredenveranderingen.Deprivatisering heeft wel invloed opdeaard endeomvang vande
veranderingen. Door de toepassing van hetprofijtbeginsel (entreeheffingenende daarmee samenhangende afrasteringen)is reeds sterk in
het uiterlijk vanhet gebied ingegrepen.Het toekomstbeleid vanAqua
Terra isgerichtophet scheppen van commercieel rendabele voorzieningen, zoalsverblijfsrecreâtieveprojecten en jachthavens,waardoor een
verdere verschuiving van deverhouding voorzieningen -natuur inde
richting vandeeerste eneen toename vandedrukte inhetMaasplassengebied gebied teverwachten is.EenandereDuitse watersporter
merkte hierover op:

"Leider istder Andrang indenletztenJahren immer mehrangestiegen unddamit immer mehrReglementierung erforderlich.Nun ist die
Freiheit anund auf denGewässern leider fastgenausogering wie
inDeutschland,wo es javiel weniger Wasserflächengibt.Die
Vermarktung derGewässer mit Eintrittspreisen undhohenEinzäunungen istabschreckend!".
Het prijsafhankelijke,op contact gerichte type kanworden gezien als
depotentiële uitvaller,indien deverwachte prijsverhogingen vanAqua
Terra doorgang zullen vinden (zie Paragraaf 5.3).De mogelijke uitval-
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Iersbeperken zich echter niet tot dit type;ook eendeel vande
restgroep is zeer gevoelig voor prijsverhogingen. Een Duitse zeiler
drukte het als volgtuit:
"Kritisch beobachten wir die Weiterentwicklung ...(inhet Maasplassengebied)... und werden leider wohl den Segelsport 'Adieu'
sagenmüssen,wennwirdenEindruckbekommen,alswillkommene
Zahlergeschröpft zuwerden,ohne dafür irgendwelche besondere
Leistungen zuerhalten.Denn,dies scheint bei den Verantwortlichen
übersehenworden zusein,Segler sind zumeist anspruchslos und
mobil."

Conclusies
Het beleid vanAquaTerra metbetrekking tothet Midden-Limburgse
Maasplassengebied sluitnauw aanbijdewensen vanhet op comfort
gerichte,commerciële type.Deze vormen ca.45%vanallewatersporters.Aandewensenvan inelk geval ruim een kwart van alle watersporters wordt door AquaTerra niet (geheel)tegemoetgekomen.Op
comfort gerichte verenigingswatersporters (9%)moeten vrezen voor
aantasting van de kleinschaligheid enbeslotenheid vande jachthavens.
Aanhet individualistische, opnatuur gerichte type (10%)worden voorzieningen en diensten aangeboden,die men niet wenst.Daarentegen ziet
dittypeeen juistgewenste,natuurlijkeen rustige omgeving verdwijnen. Het prijsafhankelijke, opcontact gerichte type (8%)moet
beschouwd worden alspotentiële uitvaller bijprijsverhogingen.Binnen
de restgroep (28%)komen eveneensprijsafhankelijke watersporters
voor.

6.6 Effecten vanprivatisering opgebruikers van watersportvoorzieningen
In Paragraaf 6.4 zijn reedsenkele conclusies getrokken over demogelijke toekomstige effecten vanprivatisering.Dit was mogelijk,door
de wensen envoorkeuren vanwatersporters metbetrekking totdeinrichtingenhetbeheer vanhet Maasplassengebied tevergelijken met
hetbeleid hierover vanAquaTerra.Indezeparagraaf zal worden
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ingegaan opde wijzewaaropwatersporters totopheden veranderingen
indeaard endeprijs van het watersportprodukt hebben ervaren enin
hoeverre enop welke wijze zedaarop hebbengereageerd.Denadruk is
daarbijgelegd ophetopsporen van de relaties tussen de veranderingen
ende reacties.Opbasis van kennisover deze relaties worden voorspellingengedaanomtrent potentiële effecten vandeprivatisering van
de Midden-Limburgse Maasplassen.Allereerst zalkortworden uitgelegd
opwelkewijzedepotentiële effecten aan dehand van kennis over de
actuele effecten in Midden-Limburg kunnenwordenbepaald.Vervolgens
wordendeactuele effecten alsgevolg vanveranderingen van hetwatersportprodukt beschreven.

Bepalingpotentiële effecten
Door middel vanenquêtevraag 3 (zieBijlage 4)isallereerst aan alle
respondenten gevraagd,welke veranderingen er inde jachthaven zijn
opgetreden inde tijd dat men daar een ligplaats heeft gehuurd.Daarna
isgevraagd opwelkewijzemendaarop heeftgereageerd en vervolgens
zijn de respondenten verzocht om aan tegeven,welkespecifiekeveranderingen tot welke specifieke reactieshebben geleid.Alduswerd een
beeld verkregen van deeffecten vaneen aantal veranderingen inde
verschillende Midden-Limburgse jachthavens.Doorgesprekken met de
beheerders vande verschillende jachthavens isgetracht eenbeeld te
vormen vandeoorzaken van deverschillende specifieke veranderingen
inde jachthavens enhet tijdstip dat debetreffende verandering
plaatsvond.Opdeze wijze isgetracht deeffecten vanprivatisering te
onderscheiden van deeffecten vananderssoortige processen. Inde
praktijk isechtergebleken,dat insommige gevallen erg moeilijk
objectief isvast testellen,welke veranderingen veroorzaakt zijn
door privatisering. Zeker alshet gaat om niet-tastbare verschijnselen
als sfeer engezelligheid.Voor elke jachthaven iseenbeeld gevormd
van de relaties tussen deveranderingen ende reacties.Tot slot zijn,
opbasisvandezegegevens,de effecten vanprivatisering opgebruikersvan a)commerciële enverenigingsjachthavens enb)jachthavens
met veel of weinig zekerheid voor de toekomst ingeschat (zieParagraaf
3.5).

Uitdeanalyse van deenquêteresultaten isgebleken,datvraag 3cuit
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de verandering/reactie-vraag (zie Bijlage 4)door de respondenten niet
altijd volledig is ingevuld.Hierdoor isheterg moeilijk om deabsoluteomvang vanbepaalde effecten inteschatten.Daarentegen iswel
duidelijk inzicht verkregen inhet relatieve belang van verschillende
veranderingen en deeffecten daarop,alsmede inde relaties tussen
bepaalde (groepen van)veranderingen en bepaalde (groepen van)effecten.Opbasis vandeze relaties ishet mogelijk voorspellingen tedoen
omtrent potentiële effecten vanprivatisering, indien bekend istot
welke veranderingen inhet watersportprodukt een privatiseringsvariant
zalleiden.
Veranderingen inde jachthavens
Bijna alle respondenten hebben onderdeel a)enb)vande verandering/
reactie-vraag ingevuld. Daarvangeeft 89%aaneenverandering in de
jachthaven ervaren tehebben.InTabel 28 ishet aantal door watersporters ervaren veranderingen indeaard vanhet produktaanbod afgebeeld. Gemiddeld zijnper respondent 2,4 veranderingen indeaard van
het produktaanbod aangegeven.
Tabel 28.De door huurders van een vaste ligplaats ervaren veranderingen in
de aard van hetproductaanbod (N= 505)
verandering

absoluut

de jachthaven isdrukker geworden
de jachthaven isminder druk geworden
het aantal ligplaatsen is uitgebreid
het aantal ligplaatsen is afgenomen
er werden steeds meer voorzieningen aangeboden
erverdwenen een aantal voorzieningen
erkwamen steeds meer onbekenden inde haven
de kwaliteit van devoorzieningen is achteruit
gegaan door achterstallig onderhoud
de kwaliteit van devoorzieningen isvooruit gegaan
de sfeer ende gezelligheid indehaven is toegenomen
de sfeer endegezelligheid indehaven is afgenomen

201
13
235
9
136
11
155

40
3
47
2
27
2
31

35

7

227
86
91

45
17
18

Van alle respondenten heeft 47%een uitbreiding van hetaantal ligplaatsen ervaren.Datdecapaciteitsvergroting vooral plaats heeft
gevonden incommerciële jachthavenswordtduidelijk weerspiegeld inde
ervaringen vanderespondenten; inverenigingshavens wordt minder vaak
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%

een uitbreiding van het aantal ligplaatsen ervaren dan incommerciële
jachthavens. De vergroting van hetaanbod van ligplaatsen gaat volgens
27% vande ligplaatshouders gepaard met eentoename vanhetaantal
aangeboden voorzieningen envolgens 45%meteen toename vandekwaliteit vande voorzieningen. In jachthavens met veel zekerheid voorde
toekomst wordtvaker eentoename van hetaantal voorzieningen ende
kwaliteit daarvan ervaren dan in jachthavens met weinig zekerheid.Dit
bevestigt de conclusies van hetonderzoek onder de kleinschalige
bedrijven en verenigingen (Paragraaf 5.3):de looptijd van een (erf-)
pachtcontract isbepalend voorhet kwantitatieve en kwalitatieve aanbod vanwatersportvoorzieningen.In jachthavens zonder zekerheid wordt
nietsignificant vaker een achteruitgang van de kwaliteit vande
voorzieningen ervaren dan in jachthavens met veel zekerheid.Kennelijk
zijnde jachthavensmeteen kortlopend pachtcontract wel instaat de
noodzakelijke vervangingsinvesteringen tedoen.

Van alle respondenten vindt 40%,dat dedrukte inen rond de jachthaven indeperiode dat men daar een ligplaats heeft gehad,istoegenomen.Uit debeantwoording van deverandering/reactie-vraag blijkt,dat
het begrip 'drukte'door respondenten op een meer positieve enopeen
meer negatieve manier isopgevat:respectievelijk inde zinvan
'sfeer'en in de zin van 'hinder'.De watersporters,die de toename
van dedrukte hinderlijk'vinden,hebben vaak eveneens aangegeven dat
er steeds meer vreemden inde jachthaven komen.In totaal hebbenzo'n
30% van alle respondenten hetaantal onbekenden inde jachthaven zien
stijgen.Desfeer endegezelligheid inde jachthaven wordt wellicht
ook vooreendeel bepaald door detoename vande drukte inde jachthaven.Van de zeilers en motorbootvaarders heeft 17%een toename vande
sfeer endegezelligheid inde jachthaven ervaren eneen evengroot
aantal eenafname.De sfeer endegezelligheid isin jachthavens
zonder zekerheid voordetoekomst nietsignificant méér afgenomen of
toegenomen dan in jachthavens met veel zekerheid voor detoekomst.

Maar liefst 72%vanalle respondenten heeft prijsverhogingen inde
jachthaven ervaren.Vooral de verhogingen vande liggelden worden door
veel respondenten ervaren (67%). Een verhoging van de prijs voor het
gebruik vanandere voorzieningen (alsbootskraan, trailerhelling en
winterberging)wordt inveelmindere matedoor watersporters geperci-
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Tabel 29.De door huurders van een vaste ligplaats ervaren veranderingen in
deprijs van watersport (N= 505)
verandering

absoluut

deprijzen van de liggelden stegen
deprijzen van de liggelden daalden
het gebruik van andere voorzieningen is duurder
geworden
het gebruik van andere voorzieningen isgoedkoper geworden
de verenigingscontributie steeg
de verenigingscontributie daalde

340
4

%

67
1
72

96
3

14

19
1

pieerd (14%).Van alle verenigingsleden ervaart 41%contributieverhogingen.Vrijwel geen enkele respondent heeft prijsdalingen inde
jachthaven ondervonden. Huurders van een ligplaats ineen jachthaven
met veel zekerheid hebben vaker prijsverhogingenervaren dan ligplaatshouders ineen haven met weinig zekerheid voordetoekomst.Door
degrotere zekerheid voor de toekomst zijn indeze jachthavens meer
uitbreidingsinvesteringen gedaan dan in jachthavens zonder ofmeteen
kortlopend pachtcontract.Deze investeringen zijn meestal voor een
deel inde tarieven voor liggelden enoverige voorzieningen doorberekend (Tabel29).

Reacties vandewatersporters
Vanalle respondenten die veranderingen inde jachthaven hebbenervaren, geeft 57%aandaarop gereageerd te hebben.Voordat de relaties
tussen de ervaren veranderingen ende reacties aandeordeworden
gesteld,zalnu eerst kort ietsworden verteld over het relatieve
belang van de verschillende reacties (Tabel30).

Een vrijgroot aantal respondenten (23%)voert steeds meer onderhoudsklussen aan deboot zélf uit,inplaats van zeuit tebesteden aan een
jachtwerf.Het zijn voornamelijk de lagere inkomensgroepen,diehiertoe besluiten.
Intotaal 14%vanalle respondenten geeft aan,op zoek te zijnnaar
eenandere ligplaats.Hetgrootste deel hiervan (5%van alle respondenten)isop zoek naar een ligplaats ineen jachthavenbuiten het
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Tabel 30.De reacties vanhuurders van eenvaste ligplaats op veranderingen
inde jachthaven (N= 505)
reacties

absoluut

op zoek gegaan naar een ligplaats in eenverenigingsjachthaven inhetMaasplassengebied
op zoek gegaan naar een ligplaats ineencommerciële jachthaven inhet Maasplassengebied
op zoek gegaan naar een goedkopere ligplaats inhet
Maasplassengebied
op zoek gegaan naar een ligplaats inhet Maasplassengebied,waar betere voorzieningen worden aangeboden
op zoek gegaan naar een ligplaats buiten het Maasplassengebied
steeds minder jachthavenbezoeken
steedsmeer jachthavenbezoeken
meer vaaruren per seizoen
minder vaaruren per seizoen
steedsmeer zelfwerkzaamheid aan eigen boot
steeds meer klussen aan boot uitbesteed

16

25

25
32
58
56
78
115
10

Maasplassengebied. Eveneens 5%zoekt eengoedkopere ligplaats.Opvallendgenoeg zijn hetvooral dehuurdersvaneen ligplaats ineen
jachthaven met veel zekerheid,dieop zoek zijn naar een goedkopere
ligplaats.Het ismogelijk, datproduktverbetering tot dusdanige
prijsstijgingenheeft geleid,dat de jachthaven voor bepaalde bootbezitters teduur isgeworden.
Uithet onderzoek blijkt,dat het jachthavenbezoek onder lagereinkomensgroepen vaker toeneemt danhetbezoek onder hogere inkomensgroepen.Andersom neemt door de veranderingen het jachthavenbezoek onder
hogere inkomensgroepen vaker afdanhet bezoek onder lagere inkomensgroepen.Daarnaast blijken relatief veel watersporters uit hogere
inkomensgroepen steedsminder tegaan varen,terwijl relatief veel
watersporters uit lagere inkomensgroepen juist steeds meer gaanvaren.
Hieruit zoukunnenwordengeconcludeerd, dat dewatersport vooral voor
ligplaatshouders uit hogere inkomensgroepen minder interessant lijkt
teworden.Het isdevraag ofdoor de toegenomen drukte inhet Maasplassengebied endeparticipatie van minder draagkrachtigen inde
watersport de 'exclusiviteit'vande watersport voor de weigestelden
verloren isgegaan.Wellicht speelt ook deafname vandevrije tijd
onder hogere inkomensgroepen een rol van betekenis.
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%

6
11
11
15
23
2

Relatie tussen veranderingen en reacties:effecten
Eentoenamevanhetaantal voorzieningen ende kwaliteit daarvan leidt
ervooral toe,dat debezoekfrequentie vanwatersporters aande jachthaven toeneemt.
Daarentegen leidteenafnamevandekwaliteitvanwatersportaccommodaties toteendalend aantal bezoeken aan de jachthaven,een vlucht uit
de huidige jachthaven tijdens de vakantie enhet zoeken naar een
andere ligplaats met eenbeter voorzieningenniveau. Deze potentiële
uitwijkers zijn vooral aangetroffen incommerciële jachthavens zonder
zekerheid en inde jachthavens vanAqua Terra.Bijde verenigingen
zonder zekerheid was de kwaliteit vandevoorzieningenallaagen
wordtdoor deledenveel minder prijsgesteld opeen hoogkwaliteitsniveau.
Een toename vande sfeer engezelligheid inde jachthaven leidt,in
samenhang meteen toename van dedrukte inde jachthaven (indezin
van 'sfeerbeleving'), vooral tot een intensiever jachthavenbezoek en
debestedingvanmeer vakantiesinhetMidden-Limburgse Maasplassengebied.
Eenafname van desfeer engezelligheid indejachthavenmoetgezien
worden indecontext van toenemende hinderbelevingen,doordat steeds
meer mensen (vooral nieuwe ligplaatshouders)inde jachthavenvertoeven.Insommige gevallen issprake vaneen verlies aanbeslotenheid in
de jachthaven.Op multifunctionele waterenleidtdetoenemende drukte
ook totconflicten tussen verschillende gebruiksvormen (zeilersplankzeilers;zeilers -snelle motorbootvaarders). Deafnemende sfeer
leidt tot de volgende reactiesof combinaties daarvan:
- afname van het bezoek aande jachthaven;
- afname van hetaantal vaaruren per jaar;
- toename van hetaantal uren dat menwerkelijk vaart inverhouding
tothetaantal uren dat men inde jachthaven vertoeft;infeiteis
hier sprake vaneen vlucht uitde jachthaven naar rustigervaarwater;
- een toenemende besteding vanvakantiesbuitenhet Maasplassengebied;
het zoeken naar eenandere jachthaven;devoorkeur gaat danuit
naareenverenigingsjachthavenofeen haven buiten het Midden-
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Limburgse Maasplassengebied;uitopmerkingen opdeenquêteformulierenkonwordenopgemaakt,datook het negatieve image,dathet
Maasplassengebied door deprivatisering heeft gekregen, aanleiding
kan zijn tothet zoeken naar een ligplaats buiten Midden-Limburg.
Ofschoon maar liefst een kwart vanalle respondenten indeenquête
aangeeft metvarentewillen stoppenalsdeprijzen van watersport
stijgen,blijken deze respondenten indepraktijk toch zeer inventief
te zijnbijhetbedenken van kostenverlagende maatregelen.Eengroot
deel vande respondenten besluit de uitvoering van onderhouds-en
reparatiewerkzaamhedenminder uittebesteden aan jachtwerven. Met
enige zelfwerkzaamheid kunnendaaropkostenwordenbespaard.Om zelf
reparaties uit tekunnen voeren zijnechter voorzieningen noodzakelijk
(reparatiesteiger/loods,werktuigen).Deaanwezigheid hiervan ismede
bepalend voorde keuzeom bepaalde werkzaamheden zelf uit tevoeren.
Het isniet verrassend,datook de sfeer endegezelligheid inde
jachthaven invloed heeft opdeze keuze of juistdoor dezekeuze wordt
beïnvloed.

Eenandere kostenbesparende maatregelbetreftdewinterstalling.Meerderewatersporters halen,vanwegedetoenamevan het prijsniveau,hun
boot 'swinters niet meer uithet water of stallen deboot inde
winter onoverdekt inplaatsvanoverdekt.Door kwalitatieve verbeteringen vande haven worden de mogelijkheden om deboot 'swintersin
hetwater telatenliggen bovendien verruimd. Enkele watersporters
ontdekten,dat dewinterstalling inhet Belgische enDuitsegrensgebiedgoedkoper isdan in Midden-Limburg enstallen deboot 'swinters
daar.

Eenanderegroep zeilers enmotorbootvaarders isop zoek naareen
goedkopere jachthaven inhetMidden-Limburgse Maasplassengebied.Ofschoon geen exactegegevens bekend zijn over het aantal bootbezitters
datdaadwerkelijk naareengoedkopere jachthaven isverhuisd, moet in
elk geval wordenaangenomen,datveelpotentiële uitwijkersniet
daadwerkelijk verhuizen.Vooral de goedkope (meestal verenigings-)
jachthavens zijn volledig bezet enniet instaatofbereid om uitwijkersoptevangen.

129

6.7 Conclusies
- Het beleid van degrootschalige aanbieder (AquaTerra)inMiddenLimburg isgericht opeen rendabele enwinstgevende bedrijfsvoering. Indit kader streeft Aqua Terra naar een intensievere,commerciële benutting van het Maasplassengebied,onder andere door het
creëren vannieuwe,commerciële jachthavens enhetuitbreidenvan
decapaciteit van bestaande jachthavens.Uit het onderzoek blijkt,
dat dit leidt tot een afname van debeslotenheid (insociale zin)
vanenkelebestaande jachthavens ende komst vaneengroot aantal
nieuwe ligplaatshouders,die inhetalgemeen meer comfort-gericht
zijnenminder behoeftehebben aan eenhecht gemeenschapsleven in
de jachthaven.Circa 30%vande watersporters ervaart deze ontwikkeling positief.Daarentegen hecht 55%sterk aaneen vaste kennissenkring en heeft 10à15%een aversie vansociale contacten en
zoekt vooral rust.De toename vandedrukte kanbijde laatste twee
groepen onder andere leiden toteen afname vandebezoekfrequentie
aandejachthaven enuitwijkgedrag inderichting vaneenverenigingsjachthaven of een haven buiten het Maasplassengebied.

- Uitcommercieel oogpunt richtAquaTerra zichdaarnaast opuitbreiding en kwalitatieve verbetering vanhet voorzieningenpakket inde
jachthavens.Ongeveer de helft van dewatersporters ervaart deze
ontwikkeling positief.Een kleinere groep van vooral verenigingswatersportershecht minder belangaan extra voorzieningen, maar eist
wel een hoge kwaliteit vande voor hennoodzakelijke voorzieningen.
Circa 10%hechtweinigbelangaan watersportvoorzieningen eneen
hoog kwaliteitsniveau.
- Slechts een klein deel van de watersporters (zo'n20%)isbereid
meer tebetalen voor extra voorzieningen,extra kwaliteit ofhet
vermijden van zelfwerkzaamheid indejachthaven.Meerdandriekwart
van dewatersporters geeft aan,deprijserg belangrijk tevinden.
Ongeveer een derde vanalle ligplaatshouders dreigt uittewijken
naar eengoedkopere jachthaven indien de ligplaatstarieven zullen
stijgen.Inwerkelijkheid blijkt momenteel 5à 10%op zoek tezijn.
Degoedkopeverenigingsjachthavens inMidden-Limburg blijken echter
niet in staat (volledig bezet)ofbereid te zijnnieuwe ledenopte
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vangen.Circa 25%geeft aan te zullen stoppen met watersport alsde
prijzen nogverder zullen stijgen.Uithet onderzoek blijkt,dat
het inwerkelijkheid wel niet zo'nvaart zallopen,omdat watersporters inventief zijn inhet vinden van kostenverlagende maatregelen:minder uitbestedingvanonderhouds-enreparatiewerkzaamhedenaan jachtwerven;besparingenop winterstalling door deboot
'swinters niet meer uit hetwater tehalen;ofonoverdekt te
stallen inplaats van overdekt.
Gezien bovenstaande ontwikkelingen kandeprivatisering leidentot
eensubstitutievanwatersporters:dewatersportmogelijkhedenvoor
de opcomfort-gerichte typenmet eengrote betalingsbereidheid
zullen toenemen.Daarentegen kunnen anderegroepen uitvallen of
uitwijken,teweten:minder draagkrachtigen ofminder totbetaling
bereid zijnde watersporters;opnatuur gerichte typen (rustzoekers); en ligplaatshouders die eenvoorkeur hebben voor eenkleine,
besloten jachthavengemeenschap.
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Steigeraccommodatieskunnen
sterk inkwaliteitverschillen:omdeprijzen van ligplaatsen laagtehouden zijn
in sommigeverenigingsjachthavens slechtsvlotten aangelegd. Inandere jachthavens
isveel geld geïnvesteerd in
hoogwaterbestendige steigeraccommodaties van een hogere
kwaliteit;deinvesteringskostenworden echterbijv.
viahogere liggelden verhaald
opde watersporter

ilmi
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7.EFFECTEN VAN PRIVATISERING OPSPORTVISSERS INHET MIDDEN-LIMBURGSE
MAASPLASSENGEBIED

7.1 Inleiding
InHoofdstuk 4ismeldinggemaakt vannieuwe maatregelen vanAqua
Terra met betrekking totdesportvisserijinhet Maasplassengebied.De
Limburgse hengelsportverenigingen hebben eencontract metAquaTerra
omtrent dehuur van het visrecht.Nadeprivatisering isde openbaarheid van deoeversbeëindigd envoor hetbereiken vanhetviswater
moet nudoor de sportvissers worden betaald.Dedoor AquaTerragemaakte beheerskosten tenbehoeve vandesportvisserijworden viade
verkoopvan een looprechtvergunning verhaald opde sportvissers.Aangezien de Stichting SportvisserijLimburg 1983 (SSL'83)collectief
weigerde,tegen eenbedrag van 3ton,aangeslagen teworden voor de
looprechten inhet Maasplassengebied, worden voorlopig individuele
vergunningen aan sportvissers verkocht.Voor de toekomst wordt door
Aqua Terra weer naar een collectieve betalingswijzegestreefd.Indit
hoofdstuk zalallereerst een beeld geschetst worden van deopde
Maasplassen vissende sportvissers (Paragraaf 7.2).Daarna worden het
gebruik (Paragraaf 7.3)en de wensen (Paragraaf 7.4)van deze sportvissers tenaanzien van het Maasplassengebied beschreven.Vervolgens
wordt bekeken of de invoering vande looprechtvergunning endeveranderde opvatting over het beheer ende inrichting vande Maasplassen
effecten heeft op de sportvisserij in Midden-Limburg (Paragraaf7.5).
Afgerond wordt met enkele conclusies (Paragraaf7.6).

7.2 Persoons-en groepskenmerken
Indezeparagraaf worden depersoons-engroepskenmerken vandesportvissers inhet kort weergegeven.Voor een volledige beschrijving wordt
verwezennaarKugele.a.(1988).Aandeordehierbijkomendeherkomstplaats,afstand woonplaats -viswater,leeftijd,visfrequentie,
visgezelschap,organisatiegraad en uitgaven.Alleen die kenmerken
worden besproken,diebepalend kunnen zijnvoor het recreatieve gedrag
van de sportvissers.Dezepersoonskenmerken kunnenvanbelang zijn bij
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het beoordelen van het gebruik vande Maasplassen door sportvissers.
Doordaterslechtseenbeperkt aantal persoonskenmerken wordt beschreven, isinditonderzoek geen volledig beeld gegeven van desportvisser.Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar De Millianoen
Van Sambeek (1986),Bongers (1982), Prinssen en Kropman (1975)en
Kugel e.a. (1988).
Herkomstplaats
Van de 400 respondenten inhetgebruikersonderzoek komt 75%uitNederland, 15%uit Duitsland en 10%uitBelgië.Van deNederlandsesportvissers zijndebelangrijksteherkomstplaatsenHeerlen (15%), Roermond
(12%)en Budel (10%). De 60Duitse sportvissers komen uit 31verschillende herkomstplaatsen ende 40Belgische sportvissersuit19
herkomstplaatsen. Respectievelijk 78%en 70%van deze sportvissers
komen uit plaatsen die in de grensstreek liggen (Kugel e.a., 1988).

Afstand woonplaats -viswater
Degemiddelde af te leggen afstand bedraagt voor deNederlandsesportvisser 10kilometer (hemelsbreed), voor deDuitse sportvisser 38
kilometer en voor de Belgische sportvisser 48kilometer.Ditbetreft
deafstand tothet meest bezochte viswater.DeDuitsers enBelgen zijn
duidelijk bereid eengrotereafstand af teleggen om te kunnenvissen.
Wellicht zijn zehiertoe ook gedwongen door gebrek aan alternatieven
op kortere afstand.
Leeftijd
Degemiddelde leeftijd van deNederlandse sportvisser is39 jaar.Bij
deDuitse enBelgische sportvisser isdat iets hoger:respectievelijk
46 en45jaar.BijdeNederlandse sportvissers isde leeftijdscategorie 35-44 jarigen het sterkst vertegenwoordigd. BijdeDuitsers is
dat de leeftijdscategorie45- 54 jarigen enbijdeBelgen 55-64
jarigen.

134

©

25%
20%

19%

15% J

13%
8%

<24

25.34

35.44

45.54

55.64

>65

jaar

IN=292)

34%

12%

<24

14%

17%

14%

10%

25.34

35.44

45.54

55.64

>65

jaar (N = 60)

28%

<24

25.34

35.44

45.54

55.64

> 65

jaar (N=40)

Figuur 15. L e e f t i j d s v e r d e l i n g van de Nederlandse (A), Duitse (B) en Belgische
(C) s p o r t v i s s e r s

Visfrequentie
Aan de Nederlandse s p o r t v i s s e r s i s gevraagd hoe vaak men de l a a t s t e
j a r e n j a a r l i j k s gaat vissen (Figuur 16). Aan de D u i t s e r s en de Belgen
i s eveneens gevraagd hoe vaak men j a a r l i j k s gaat vissen zowel in
Nederland a l s in e i g e n l a n d .
28%

21%
16%

16%

11%
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<20

21.40
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61.80

81.100
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per joar {N=292)

Figuur 16.Jaarlijkse visfrequentie vandeNederlandse sportvissers
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Opgemerkt dient te worden dat hetpercentage sportvissersdatmeerdan
100 keer per jaar vist opvallend hoog ligt,en wel op21%.Hierdoor
ontstaat de hogegemiddelde visfrequentie van 58keer per jaar.Dit
ligt lager dan devisfrequentievan 80keer per jaar,die in1985in
Midden-Limburg isgemeten (DeMilliano enVan Sambeek,1986),maar
duidelijk hoger dan uitandere literatuurgegevens blijkt.Degemiddelde visfrequentie ligt inLimburg duidelijk hogerdandegemiddelde
visfrequentie inNederland (Kugele.a.,1988).
Bijzowel de Duitsers alsdeBelgen ligtdegemiddelde visfrequentie
inNederland opongeveer 32keer per jaar,ineigen land ligtde
gemiddelde visfrequentie op ongeveer 16 keer per jaar.Totaal zo'n50
keer per jaar.Debuitenlandse sportvissers die lid zijn van een
Nederlandse hengelsportvereniging, kiezen er dusduidelijk voor om
vaak inNederland te komen vissen.
Degemiddelde visfrequentieofwel het aantal visbezoekenper jaaraan
alleMaasplassen isvoor deNederlandse sportvisser 26 keer,ofwel
bijna dehelft inhet totaal aantal visbezoeken wordtaande Maasplassen besteed.Per plas zijnerverschillen,dieechter niet extreem
groot zijn (Tabel31).

Tabel 31.De gemiddelde visfrequentie van eenNederlandse sportvisser per
Maasplas (N= 155)
plas
Rijkelsebemden
Asseltse plassen
Sneppen
Doevesbeemd
Donckernack
Noordpias
Zuidpias
Rosslag
Oolerveld
Osen
Panheel

visfrequentie

plas

8
14
9
8
11
12
20
18
7
13
10

visfrequentie

Polderveld
Pol
Molengreend
Koeweide
Grote heg
Stevensweert
Brandt
Bilt
Teggerse plas
Dilkensplas
Schroevendaalse plas

Hoog scoren de Zuidpias,Brandt endeRosslag.DeTeggerse plas wordt
het minst frequent bezocht.Als men hier wel eensvist,gebeurt dat
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9
9
8
9
7
8
16
7
5
10
9

gemiddeld maar 5keer per jaar.Alsdevisbezoeken omgerekend worden
naar het aantal visbezoeken per jaar,danblijken er opde diverse
Maasplassen samen 362.300visbezoeken per jaargebracht te worden.Dit
bedraagteenkwart vanalle visbezoeken indeprovincie Limburg (Kugel
e.a., 1988).

Vissen ingezelschap
Gegevens over hetvisgezelschap van desportvissers ende activiteiten
daarvan kunnen van belang zijn voor de inrichting en het beheer van
viswateren.Aan deNederlandse sportvissers isgevraagd of zijmeestal
alleengaan vissen of in het gezelschap van anderen (Tabel32).

Tabel32.Visgezelschap van deNederlandse sportvisser (N= 155)
visgezelschap

%

vist alleen
vist met familie
vistmet familie envrienden
vistmet vrienden
vist met vismaten en clubgenoten

18
19
4
53
67

Slechts 18%vandeNederlandse sportvissers vistalleen, intotaal
gaat 82%vandesportvissers samen met anderen vissen.Hiervan gaat
meer dande helft samen met vrienden vissen.Ditpercentage ligt hoger
dan het percentage uit de literatuur.Bekend was,dat 59%vande
sportvissers ingezelschap vananderengaatvissen,waarvan tweederde
uit familieleden bestaat (Bongers, 1982).Van het gezelschap, dat met
de sportvissers meegaat,vist 88%zelf ook.Bijdeoverige 12%houdt
hetgezelschap zichhoofdzakelijk bezig met rustige,voor desportvisserijniet storende activiteiten,zoals wandelen,lezen,breien,zonnen enonderhoud aan visboten.Dezegegevens komen duidelijk overeen
met literatuurgegevens (Bongers,1982;Prinssen en Kropman, 1975).

Organisatiegraad
Deorganisatiegraad vande sportvissers inLimburg iserggroot.Uit
de literatuur blijkt dat 95%van deopeenonderzoeksobject onder-
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vraagde sportvissers lid isvaneen hengelsportvereniging (DeMilliano
en Van Sambeek, 1986).
Van deNederlandse sportvissers is 75%lid van 1hengelsportvereniging, 15%islid van 2hengelsportverenigingen en 10%islid van3
hengelsportverenigingen.Van zowel de Duitsers alsde Belgen is70%
vande sportvissers lid van 1hengelsportvereniging, 23%is lid van 2
verenigingen en 7%is lid van 3verenigingen. Hiervan is40%vande
Duitse respondenten lid vaneenDuitse vereniging en 25%van deBelgische respondenten lid vaneen Belgische vereniging. Hetblijkt,dat
hetpercentagesportvissers dat lid isvan meerdere hengelsportverenigingen in Limburg duidelijk hoger ligt dan het landelijke niveau.
Hieruit kanworden geconcludeerd dat door dezedubbeltellingen het
aantal van 24.800 leden aangesloten bijdehengelsportverenigingen te
hoog is.Gewogen naar regio'sbedraagt het absolute aantal georganiseerde sportvissers in Limburg circa 20.000.

Uitgaven
Om eenbeeld te krijgen vande jaarlijkse uitgaven vande sportvisser,
inverband met het uitoefenen van zijn hobby,isaande Nederlandse
sportvisser gevraagd wat hij jaarlijks aan kosten heeft (Tabel 33).De
verplichte uitgaven (sportvisakte, contributie en vergunningen)bedragen ongeveer 75gulden per jaar.Hierin zijnnog niet de kostenvan
een looprechtvergunning verdisconteerd.
Tabel 33.Overzicht van de gemiddelde uitgaven van deNederlandse sportvisser
(inguldens)
verplichte uitgaven:
- sportvisacte
- contributie
- vergunningen
- liggeld visboot
variabele uitgaven:
- hengelsportartikelen
- overige kosten
- geschatte vervoerskosten*)

12,-34,26
28,—
71,30
280,—
188,30
232,—

totaal

845,86

*)geschatte vervoerskosten, niet naar gevraagd
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Voor het liggeld vanvisboot, hengelsportartikelen enoverigekosten,
totaal gemiddeld 770gulden,geldt dat zedoor de sportvissers zohoog
gemaakt kunnen worden als ze zelf willen.De spreiding inbedragen die
men uitgeeft isgroot.

7.3 Gebruik vanhet Maasplassengebied door sportvissers
Indezeparagraaf zalaandacht worden besteed aan deomvang vanhet
gebruik vande verschillende viswateren en-voorzieningen doorsportvissersenhetbezit vaneen looprechtvergunning in 1987.Bijelk van
deze onderdelen zal verder ingegaan worden opdemotievenvanhet
gebruik.
Belang van deMaasplassen alsviswater
InTabel 34isaangegevenopwelke soorten wateren inLimburg sportvissersvissen.De Maasplassen zijn blijkens deze tabel niet het
belangrijksteviswater voor deNederlanders enDuitsers indeprovincie Limburg,voor deBelgen echter wel.Door 60%vande Nederlandse
sportvissers isdit jaar op de Maasplassen gevist.Bijde Belgische
respondenten zijn juist de Maasplassen ergbelangrijk (68%), gevolgd
door de kanalen (60%). Deze uitslag isverbazingwekkend omdat ook in
België Maasplassen liggen.Blijkbaar zijndevismogelijkhedenopde
Nederlandse plassen toch beter.

Tabel 34.Percentage sportvissers dat ophetgenoemde water vist
soorten water
Maasplassen
Maas
kanalen
beken
visvijvers
forellenkwekerij

Nederlanders

Duitsers

60
73
58
20
70
31

Belgen

42
73
38
7
32
3

N = 292

N= 60
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68
53
60
5
33
13
N= 40

Het gebruik vandeMaasplassen alsviswater
Vóór de invoering van de looprechtvergunning viste zo'n 60%van de
Nederlandse sportvissers opde Maasplassen.Uit het onderzoek is
echtergebleken,dat het percentage Nederlandse sportvissers datopde
Maasplassen vist sinds de invoering van de looprechtvergunning door
Aqua Terra isafgenomen van 60%tot53%.
De ene plas ismeer intrek dandeandere (Figuur 17).Deplassen die
hetmeestdoor sportvissersbezocht worden zijndeNoord-ende Zuidplas.Een kwart vande respondenten vist weleens opdezeplassen.Het
zijnbeide multifunctionele,grote plassen indenabijheid vanRoermond. Vooral deNoordpias wordt veel door windsurfers gebruikt.

S S.

IS

Figuur17.HetpercentagesportvissersdatopdeverschillendeMaaspl
vist (N=292)

Plassen diedoor meer dan 10%vande respondenten weleens bezocht
worden, zijn deAsseltseplassen,devisplasStevensweert enPanheel.
Alleen devisplas Stevensweert iseenmonofunctionelevisplasen
geheel ingericht.Opde rest vandeplassen wordt ook gevist,maar de
aantallen sportvissers die deze plassen bezoeken zijn veelgeringer.
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Redenen omopdeMaasplassen tevissen
Om uiteendiversaanbod vanviswater te kiezen zijn eenaantal redenen denkbaar. InTabel 35zijn deze redenen aangegeven.Deze hebben
uitsluitend betrekking opdeNederlandse sportvissers,die in augustus
1987 (peildatum postenquête)nogopde Maasplassen hebbengevist.De
sportvissers,diena1januari 1987niet meer opde Maasplassen hebben
gevist, zijn niet naar deze redenen gevraagd. Zijkunnenechter mogelijkafwijkende redenen hebben,waarom zijooitopde Maasplassen zijn
gaanvissen.

Tabel 35.Hoofdredenen vanNederlandse sportvissers om opdeMaasplassen te
vissen (inpercentages)
belangrijkste reden

sportvissers

1.rust
2. natuur
3. stilstaand water
4. veel vis aanwezig
5.geen ander vergelijkbaar water
6. kwaliteit van hetwater goed
7.dicht bijdewoning
8.geen andere watersporters
9. soortwater/soort vis
10. inherfst enwinter
11. aanwezige voorzieningen

20
11
6
12
13
7
5
5
11
5
5

N = 155

100

Gemiddeld geeft deNederlandse sportvisser ietsmeer dantwee redenen
op.Hetbetreffen vooral redenen diedirect opdevisen/of hetviswater betrekking hebben,met name 4,5en 9,naast deomgeving vanhet
water1en2.Derust isdebelangrijkstereden.
Uit ander onderzoek blijkt dat 86%van desportvissers de natuurlijke
aspecten vandevisomgevingbelangrijk acht.Denatuurlijke aspecten
zijn hierbij sterk verbonden met rust. De 'herschepping' (ontspanning)
vandedagelijksebeslommeringen speelt eengrote rolbijhet vissen
(De Milliano enVanSambeek, 1986).
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Per plas zijn er echter grote verschillen,mede afhankelijk vande
functie van deplasen het stadium van de inrichting.
Redenen om nietopdeMaasplassen tevissen
EenaantalNederlandse sportvissers (7%)heeft vanaf 1 januari 1987
niet meer opeenvan de Maasplassen gevist.Vanderedenendiemen
aanvoerdeom daarniet meer tevissen isde invoering van de looprechtvergunning weliswaar debelangrijkste (56%), zoals uitTabel 36
blijkt.Daarnaast spelen echter deaantrekkelijkheid van het water,de
drukteaan het water endebereikbaarheid een rol.De relatieve
achteruitgang vanhet bezoek aande Maasplassen door sportvissers is
dusniet slechts aande invoering vande looprechtvergunning te
wijten.
Tabel 36.Redenen waarom de Nederlandse sportvisser nietmeer opde Maasplassen vist (N= 41)
absoluut

reden

4
23
12
13
9
1
5

ik ben verhuisd
looprechtvergunning
tedruk bezocht
ander water aantrekkelijker
moeilijk bereikbaar
teweinig vis
verstoring

%
10
56
29
32
22
2
12

Gebruik van sportvisserijvoorzieningen
Aandewaterkant of indenabijheid daarvan zijn eenaantal voorzieningen aangelegd. Hierbijkangedacht worden aanvoorzieningen die
specifiek voor sportvissersbedoeld zijn,zoals vissteigers,envoorzieningen die dat voor meerdere gebruikersgroepen zijn.Onder de
laatstegroep kunnenbijvoorbeeld parkeerplaatsen en prullenbakken
vallen.Van welke voorzieningen deNederlandse sportvissers gebruik
maken is inTabel 37 weergegeven.
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Tabel 37.Het percentage Nederlandse sportvissers dat gebruik maakt van
voorzieningen opdeMaasplassen (N= 155)
voorziening
vissteiger
picknickplaats
prullenbakken
schuilhutten
aanlegsteiger

%

25
5
30
8
10

voorziening
parkeerplaats
toilethokjes
ligweide
trailerhelling

47
7
10
4

De meest gebruikte voorzieningen zijn parkeerplaatsen,prullenbakken
en vissteigers.Ditzijnookvoorzieningendiehetmeestopdeplassen
aanwezig zijn.Hetisaannemelijk datmenzijn keus voor eenbepaald
viswater mede baseertopdeaanwezigheid vandeze voorzieningen.
Slechts zo'n10%vandeNederlandse sportvissers vistopdeMaasplassenvanuiteenboot,hetgeeneenverklaring isvoorderelatief lage
percentages voor aanlegsteigersentrailerhellingen.
Bezitvaneenlooprechtvergunning
Vanaf 1juli1987ismenverplichtombijhetbetredenvandegronden
vanAqua Terrametdebedoelingtegaan vissen,inhetbezittezijn
vaneenlooprechtvergunning. Deze vergunning kost25guldenperjaar.
Inaugustus1987isnagegaan hoeveel sportvissers daadwerkelijkeen
looprechtvergunning hebben gekocht (Tabel 38).

Tabel 38.Hetpercentage op deMaasplassen vissende,Nederlandse sportvissers
dat een looprechtvergunning heeft gekocht (N= 155)

eenvergunning gekocht
geenvergunning gekocht
niet ingevuld

22
76
2
100

totaal

Slechts22%vandeNederlandse sportvissersdieopdeMaasplassen
vissen hebbeneenlooprechtvergunning gekocht.Hetisinteressantom
na tegaanofdesituatie in1988zalveranderen (Tabel 39).
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Tabel39. Hetpercentage Nederlandse sportvissers datzichvoorgenomen heeft
in 1988een looprechtvergunningtekopen uitgesplitst naar sportvissers die in 1987wel of geen vergunning hadden (N= 155)
koopt in 1988 een vergunning
ja
in 1987wel looprechtvergunning
in 1987geen looprechtvergunning

85
16

nee
12
82

weet niet
3
2

Zoals uitdeTabel blijkt,lijkt ereen lichte stijging tezijn inde
bereidheid om in1988een looprechtvergunning tekopen,namelijk
ongeveer 10%.Slechts een klein percentage durft hieromtrent noggeen
uitspraak tedoen.
Bijde Duitse sportvissers ligt het percentage dateen looprechtvergunning heeft lager dan bijdeNederlanders (Duitsers vissen ook
relatief weinig opde Maasplassen),bijdeBelgen ligt dit juist hoger
(zijvissen juist veel opde Maasplassen).Zowel meer Duitsers als
Belgen hebben zichvoorgenomen volgend jaar eenlooprechtvergunning te
kopen, een stijging van respectievelijk 12%en 8%.

Per federatie zijnergrote verschillen.Federatie Midden-Limburg
geeft dehoogste cijfers te zien (75%heeft een looprechtvergunning
gekocht). Tussen hetaantal uitdeenquêtegegevens berekende looprechtvergunningen en het bijde SSL '83bekende, verkochte aantal zit
een duidelijk verschil: 1.900 ten opzichte van 750 (Kugel e.a., 1988).
Ten tijde van hetonderzoek konnogniet bijAqua Terra nagegaan
worden, hoeveel ernu werkelijk gekocht zijn.
Debelangrijkste reden om geen looprechtvergunning te kopen is,dat de
sportvisser het duur vindt endus liever naar eenander nabijgelegen
viswater gaat (65%). Daarnaast vindt 17%dat het betreden van de
oeversgratis zou moeten zijn,terwijl 18%onbekend ismetdemogelijkheid of verplichting om tekopen.Opvallend isdaarnaast,dat46%
vande Nederlandse sportvissers opde Maasplassen,diegeenlooprechtvergunning hebben,tochgewoonopde Maasplassen blijven vissen
(dit is 20%van het totaal aantal sportvissers). Zekunnen danvoor de
plassen kiezen,dieniet ineigendom vanAqua Terra zijnof vissen
zwart, zodat zehet risico lopen bijeen controle van het terrein van
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AquaTerra afgezet teworden.Hierbijmoet bedacht worden,dat het een
nieuwe regeling betreft,waarbijzowel door degebruiker,alsdoor de
beheerder ingespeeld moet wordenopdenieuwesituatie.

7.4 Wensen van sportvissers
Aan deNederlandse sportvissers isgevraagd wathunwensen zijnten
aanzien vande inrichting vanhet Maasplassengebied.Hierdoor kaneen
vergelijking gemaakt worden tussen dewensenvandesportvissersende
geplande inrichtingvan de Maasplassen door deprovincie enAqua
Terra.Dewensen vande sportvissers tenaanzien vande inrichting
zijnmetname vanbelang voor het toekomstige beheer van hetgebied.
Dewensen vandesportvissershangendaarnaastsamenmethetgebruik
van de Maasplassen.

Om tekunnen toetsen inwelke matedesportvissers voorzieningen
belangrijk vinden isinde enquête gevraagd hoe zestaan tegenover
bepaalde controlemaatregelen enhoebelangrijk zedekwaliteit vanhet
viswater endeoever vinden.Daarnaast wordt ook debetalingsbereidheid van de sportvissers voor de looprechtvergunning bekeken.
Controlemaatregelen en kwaliteit
Van de controlemaatregelen endekwaliteit vanviswater envisoever is
het belang voor de sportvisser nagegaan (Tabel40).
Tabel 40.Hetbelangvan controlemaatregelen,kwaliteit en voorzieningen
volgens deNederlandse sportvissers (inpercentages)
noodzakelijk
nodig
controle vergunningen
controle materiaal
kwaliteit oevers
kwaliteit viswater
visstand
parkeerplaatsen
afvalbakken
ligweide

89
46
94
99
97
74
78
12

N = (min.) 133
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maakt niet
uit
8
17
5
1
2
18
7
23

niet nodig/
overbodig
2
37
1
0
1
8
15
65

Uit deTabel blijkt dat:
- de meeste sportvissers (89%)controle opvisvergunningen nodig
vinden; eengroot deel van de sportvissers (46%)hecht echter
weinig waarde aan controleopvismateriaal;
- de sportvisser de kwaliteit van devisoever belangrijk vindt;de
meningen ten aanzien vande inrichting vande visoever zijn echter
verdeeld;een derde deel van de sportvissers heeft geen mening over
hoedeoever er uitzoumoeten zien;graswordthet meestgenoemd
alsidealeoeverafwerking;over de helling zijn de meningen verdeeld,maar slechts 3%geeft aan eensteile helling tewaarderen;
bossagesopenigeafstand van deoever worden door de meestengewaardeerd;
vrijwel iedere sportvisser eengoede kwaliteit vanhetviswater en
eengoedevisstand noodzakelijk vindt;wanneer de kwaliteit vande
oever goed iswil ruim de helftvandesportvissersdaarwelvoor
betalen;voor schoonwater wil 70%welbetalen;
deaanwezigheid van voorzieningendoor sportvissersminder noodzakelijk wordtgevonden dankwaliteit encontrolemaatregelen; dit
geldt met name voor eenligweide;vandesportvissersvindt65%
dezeniet nodigofoverbodig;een parkeerplaats wordt door74%
gewaardeerd;dit moet gezien worden tegendeachtergrond,dat83%
vandesportvissersmet deauto naar devisstek gaat;deaanwezigheid van afvalbakken wordt door 78%van desportvissersnodig
gevonden;
- wanneer de controlemaatregelen, de kwaliteit vandeoeverenhet
viswater endevoorzieningen met elkaarvergeleken worden,met name
de kwaliteiten vanvisoever en-water hooggewaardeerd worden;dit
iseenbelangrijk gegeven voor het beheer van het viswater.
Betalingsbereidheid
Debetalingsbereidheid vande sportvissers voor een looprechtvergunning isnietgroot.Degrootste groep van 53%wil tot fl. 1 5 , —
betalen,38%isniet bereid jaarlijks voor een looprechtvergunning te
betalen.Slechts een klein deel is bereid fl.2 5 , — te betalen.De
betaling per bezoek isnog minder geliefd,66%isnietbereid per
bezoek tebetalen.De voorkeur voor de manier vanbetalen ligtduidelijk bijeen jaarlijkse betaling aan dehengelsportvereniging. Een
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directe jaarlijkse betaling aanAqua Terra wordt door slechts 6%van
degenen dievoor jaarlijks betalen kiezen als ideaal beschouwd.
De prijs van de looprechtvergunning van fl. 2 5 , — isvrijhoog alsde
verdere uitgaven vande sportvissers aan vergunningen en contributie
bekeken worden.Debetalingsbereidheid vandeNederlanders en Duitsers
isongeveer gelijk, debetalingsbereidheid van deBelgen ligt echter
hoger.

Uit deopmerkingen,diedoor sportvissersopde enquêteformulieren
zijngemaakt,valtoptemaken dat veel sportvissers zichstoren aan
hetgroteaantal vergunningen,dat jaarlijks moet worden aangeschaft.
Zevinden het huidige systeem onoverzichtelijk en moeilijk.Ditgeldt
zowel voor debuitenlanders alsvoor deNederlanders.Hetopnemen van
eenalgehelevergunningvoorLimburg of de Maasplassen indegrote
vergunning van de N W S zou hierin verbetering kunnenbrengen.
DooreenaantalNederlandse sportvissers werd opgemerkt dat debuitenlanders zich niet aande regels houden.Hetniet opde hoogte zijn van
de regelingen door taalproblemen zouhier eenoorzaak van kunnen zijn.
Misschien dat hier eentaak isweggelegd voor deverschillende federatiesofde SSL '83om voor (nog)betere informatie tezorgen.

7.5 Effecten vanprivatisering opdesportvisserij
Deoverdracht van de Maasplassen van deprovincie naar AquaTerra NV
heeft in maart 1986plaatsgevonden (Paragraaf 4.2).Het onderzoek
onder sportvissers isinde zomer van 1987uitgevoerd.Opdat moment
was nog maar ongeveer een kwart vandeplassen ingerichtenwasde
looprechtvergunning nogeenbetrekkelijk nieuw fenomeen voor desportvisser opde Maasplassen.Als zodanig ishetnietmogelijk om actuele
effecten vandeprivatisering aan tegeven.De houding vande sportvissers zoudoor eenverbeterde inrichting endoor gewenning aande
looprechtvergunning kunnen veranderen.

Er kunnen opbasis vanhet uitgevoerde sportvisserij-onderzoek in 1987
(Kugele.a.,1988)echter wel indicaties gegeven worden van potentiële
effecten van deprivatisering voor de sportvissers.Deze zullenont-
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leendworden uitdegegevensvanParagraaf 7.2,7.3en7.4.Bijde
interpretatie speelt devisie van debeheerder eveneens een rol (Paragraaf 4.3).
Bijdebeschrijving vande mogelijke potentiële effecten zullende
volgendezaken inbeschouwing wordengenomen:demotieven,de kosten
voor de sportvissers en debetalingsbereidheid vandesportvissers.
Effecten met betrekking tot demotieven vande sportvissers
De motieven hebben betrekkingopde redenenwaarom de sportvissers
nietmeeropdeMaasplassenvissen,en waarom zedat juist weldoen.
In Paragraaf 7.3 isgeconstateerd dat 7%vandegeënquêteerde Nederlandsesportvissers vóór 1 januari 1987opde Maasplassen heeft gevist
en sindsdien niet meer.Van deze sportvissers voert 56%als reden aan
dat zedaarnietmeer komen vanwege delooprechtvergunning. Ongeveer
een derdevan deze sportvissers voert aan dat zeanderwateraantrekkelijker vinden,waarbijde drukte veroorzaakt door andere recreantengroepen en de omgeving een belangrijke rol speelt (Tabel36).

Daarentegenblijkt uit de redenen diede sportvisser opvoert om juist
naar deMaasplassen tegaan (Tabel 35),dat naast de omgevingsaspecten
natuurenrust (30%)aanwezigheid van het soort/type water en daarmee
de vissoort debelangrijkste redenen zijnom daar tevissen.Zowel bij
deblijvers alsbijde wijkers speelt deaantrekkelijkheid o.a. inde
vorm vaneennatuurlijke,rustigeomgeving viswater een belangrijke
rol.De inrichting tengevolge vandeprivatisering, hekken,afrasteringen,aanwezigheid van veelborden draagt nietbijtoteenwaardevermeerdering vandenatuurlijke omgeving en kanals zodanig als
negatief effect vandeprivatisering worden beschouwd.
Hierbijdientwel tewordenopgemerkt dat dit indirecte effect als
indicatief moet wordenbeschouwd,daarhier inhetsportvisserijonderzoek nietexpliciet naar isgevraagd. Het indicatieve karakter
wordt mede ingegeven door het feit,dat bijverandering van visobject
dedrukteveroorzaakt door andere gebruikersgroepen ende daarmee
ervaren verstoring bijde sportvissers eveneens een rol speelt.Daarbij zijneen tweetal groepen sportvissers teonderkennen.Namelijk een

148

groep sportvissers die gevoelig zijn voor andere gebruikersgroepen
(dit isde kleinstegroep)eneengroep (grootste)die hier minder
gevoeligvoor is.Deeerstegroep istekleinomnategaanofereen
correlatie bestaat met depersoonsgebonden kenmerken.
Effecten met betrekking tot dekosten voordesportvisser
Eenvandedoelstellingen vanhet Sportvisserijonderzoek inMiddenLimburg was hetverkrijgen van inzicht indeonderhouds-enbeheerskosten vande terreinen vanAquaTerra ende kosten diedaarvan toete
rekenen zijn aande sportvissers.Geconcludeerd isdat 15guldenper
jaareen redelijk bedrag lijkt,ervan uitgaande dat ophet moment
10.000 sportvissers weleens opde Maasplassen vissenendeplassennog
niet volledig zijn ingericht.Indien deplassen inde toekomstvolledig ingericht zijn,lijkt een jaarlijkse betaling van circa 25gulden
reëel (Kugel e.a., 1988). Door Aqua Terra is voor de looprechtvergunning een prijs vastgesteld voor 1987van 12,50gulden voor 1/2
jaar,hetgeen overeenkomt met 25gulden opjaarbasis.

Los vanhet feitdat deze kosten opdit moment tehooglijken,betekent deze 25gulden eenaanzienlijke verhoging vande verplichte
uitgaven: 33%(tenopzichte vandetotale uitgaven,gemiddeld 845
gulden per jaar, isde verhoging gering). Afhankelijk van de betalingsbereidheid kandeze toename vandekostenmet 33%wel degelijk
invloed hebben opdebereidheid om een looprechtvergunning tekopen.
Daarbijspeelt tevens een rolofde sportvisser daarvoor rust,ruimte
en voorzieningen terugkrijgt.Dedirectie vanAquaTerra gaat ervan
uit,dater ondanks deprijsverhogingenniet veel sportvissers uit
gaan wijken naar andere wateren,daar iedereen bereid is (iets)voor
zijn hobby tebetalen. Bij toerekening vande kostenaan de SSL'83
zijndoorAquaTerraook de kosten vanschade meegenomen,diede
sportvissers veroorzaken door met hun autoopde terreinen tekomen.
Dit aspect is door de onderzoekers (Kugel e.a.,1988)eveneens meegenomen met betrekking tot de toerekening vanonderhouds-enbeheerskosten voor de sportvisser.
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Effectenmet betrekking tot de betalingsbereidheid
Uit Paragraaf 7.3 isgebleken dat ruim 60%van de Nederlandse sportvissers,dieook na 1 januari 1987opde Maasplassen vissen,bereid is
om een looprechtvergunning tebetalen.Een kleine 40%isdaartoe niet
bereid. Dit isongeveer 20%van het totaal aantal sportvissers in
Midden-Limburg.Van alleNederlandse sportvissers dieook na 1 januari
1987opde Maasplassen vissen,heeft 78%daadwerkelijkgeenlooprechtvergunning gekocht.Dit is41%vanalleonderzochte Nederlandse
sportvissers.
Ongeveer dehelft vandeNederlandse sportvissers,die in 1987geen
looprechtvergunning heeft gekocht (46%)blijft echter op de Maasplassen vissen.Dezegroep isdusafhankelijk vande intensiteit vande
controle opde vergunningen.Verwacht wordt,dat dezecontrole inde
tijd toeneemt,waardoor desportvissersgedwongen worden eenvergunning te kopen ofuit tewijken naar andere wateren.Deandere helft
vandeNederlandse sportvissers isreedsvanaf hetmoment datde
vergunningverplicht werd (1-7-1987)uitgeweken naar andere wateren of
gestopt met sportvissen.
Beide groepen, een niet onaanzienlijk deel (41%)van het totaal aantal
sportvissers inMidden-Limburg, heeftdusproblemen metdeprivatisering.Een niet teverwaarlozen effect.
Alsdebereidheid voor het tebetalen bedrag ook inbeschouwing wordt
genomen,danblijkt dat ruim 80%van deNederlandse sportvissers,die
wel ietswilbetalen,niet meer dan 15gulden per jaar voor delooprechtvergunning wil uitgeven.Slechts 10%wil meerdan20gulden
betalen.Uitgaande van 25gulden per jaar (huidige kosten van de looprechtvergunning)zalhet niet eenvoudig zijn om deNederlandse sportvissers die illegaal opde Maasplassen vissen (41%vanhet totaal
aantal onderzochte Nederlandse sportvissers)bereid tekrijgeneen
vergunning voor 25gulden te kopen.
IndienAqua Terra bereid is inte spelen opde wensen vandesportvissersendedoor henalsbelangrijk ervaren voorzieningen aanlegt bij
de plassen, zaldebetalingsbereidheid vande sportvissers toenemen.
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7.6 Conclusies
Geconcludeerd kan worden dat deprivatisering voor desportvisserij
wel degelijk effecten heeft.
Het actuele effect betreft het illegaal blijven vissen opde Maasplassen door degenendiegeen looprechtvergunning gekocht hebben. Dit
geldt voor circa 40%vanalleNederlandse sportvissers.De hoofdreden
voor het illegale sportvissen isvan financiële aard.De verplichte
uitgaven van desportvisser worden namelijk met ruim 30guldenper
jaar verhoogd.Afhankelijk vandehoogtevanhet bedrag dat uitgegeven
moet worden,valt of staat debereidheid tothet kopen vaneenvergunning.

Het tweede indirecte effect betreft de inrichting vanhetrecreatiegebied tengevolge van deprivatisering. Deze inrichting draagt niet
bij toteennatuurlijke omgeving waarineensportvisser graagvertoeft.Debeleving vandeomgeving speelt bijdesportvisserseen
belangrijke rolbijdeobjectkeuze. Inhet sportvisserij-onderzoek is
nietexpliciet opditbelevingsaspect ingegaan enals zodanig dient
dit effect als indicatief teworden beschouwd.
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Demeestvoorkomende privatiseringsvariant inde sportvisser!j ishet
verhuur van visrecht aan een hengelsportorganisatie

'Ä
ir»!

Door devrijwillige inzet van leden
van een recreantenorganisatie kunnen
veelbeheerstaken tegen geringe kosten worden vervuld (foto:NVVS)
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8.CONCLUSIES PRIVATISERING MIDDEN-LIMBURG

Deconclusies vanHoofdstuk 4t/m 7met betrekking tot het onderzoek
naar deprocessen eneffecten vanprivatisering inhet grootschalige
Midden-Limburgse Maasplassengebied worden indit hoofdstuk beschreven
aan de hand van de inParagraaf 3.4geformuleerde onderzoeksvragen. De
13onderzoeksvragen zullen indriegroepen worden besproken, namelijk
de groepen:
1.resultaten tenaanzien vandeprocessen bijprivatisering;
2. resultaten tenaanzien vandeeffecten ophet aanbod;
3.resultaten tenaanzien vandeeffecten ophetgebruik.
Deonderzoeksvragen 3,8en 9betreffen inventarisaties ten behoeve
van devoorbereiding vanhet veldonderzoek. Hierover worden indit
hoofdstuk geen conclusies getrokken.

8.1 Resultaten ten aanzien vandeprocessen bijprivatisering
Ten aanzien vanonderzoeksvraag 1:
"Welkeprocessen hebben vóórdeprivatisering gespeeld tussen overheid
en aanbieders?"
1)Deprovinciale overheid heeft tijdenshet besluitvormingsproces
tenaanzienvanhet toekomstige beheer van de Maasplassen en
eventuele privatisering (datcirca 20 jaar heeft geduurd)zo min
mogelijk ontwikkelingen metbetrekking totexploiteerbare voorzieningen vast willen leggen.Ditbetekende voor de kleinschalige
aanbieders,dat ergeen of slechts kortlopende contracten met
weinig juridische bescherming zijnafgesloten engewensteuitbreidingennietdoor middelvaneenbestemmingsplan zijngelegaliseerd.
Devolgende stappen zijngesignaleerd inhetproces vóór deprivatisering:
- het particuliere initiatief (hetkleinschalige bedrijfslevenen
georganiseerde verbanden vangebruikers)enniet de overheid
heeft alseerstegereageerd opde toeristisch-recreatieve
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vraag,die werd opgeroepen bijhetontstaan vandegrindplassen; hetgaat daarbijom de realisering van kleinschalige,
rendabele voorzieningen (steigers, kampeerterreinen);deoverheid heeft niet alseerste gereageerd,omdat hetoorspronkelijk
debedoeling was deplassen tedempenenopnieuw vooragrarischedoeleinden tegebruiken;
detoenemende toeristisch-recreatieve vraag leidt totproblemen
met betrekking totdebestaande infrastructuur (zoals toenemend
recreatief gebruik vaneen industriële haven); de overheid
neemtalsgevolg hiervan de taak op zich vorm tegeven aaneen
toeristisch-recreatieve infrastructuur (o.a.Recreatiecentrum
Midden-Limburg); hierbijricht deoverheid zich,door hetaanbieden van exploiteerbare voorzieningen,opdezelfde marktsegmentenalshetparticuliere initiatief;door middel van ruimtelijkeplanning tracht deoverheid daarnaast de verschillende
belangen in het gebied (landbouw, natuur, landschap e.d.)op
elkaar aftestemmen;
- de kapitaals-enbeheerslasten opdeexploiteerbare voorzieningen wogen voor deoverheid nietop tegen deopbrengsten,hetgeen heeft geleid totaanzienlijke exploitatietekorten;
- begin tachtiger jaren isonder invloed van debezuinigingsoperatie vande rijksoverheid een situatie ontstaan,waarin de
overheid niet meer instaat ofbereid isde tekorten teaccepteren;gestreefd wordt naar budgettaire neutraliteit;
- ditheeft uiteindelijk tot debeslissing geleid het Maasplassengebied teprivatiseren,door beheer eneigendom vanhet
gebied af testoten aaneengrootschalige ondernemer (Aqua
Terra).
Tenaanzien vanonderzoeksvraag 2:
"Wat zijn deverschuivingen indetaakgebieden vangemeentes,provincieenAqua Terra alsgevolg vandeprivatisering en wat zijnde
effecten daarvan?"
2)Door deprivatisering iser eenduidelijke verschuiving van taken
opgetreden vande provincie naar Aqua Terra.
vóór deprivatisering was deprovincieverantwoordelijk voorde
volgende taakgebieden:

154

planning en regulering, bijvoorbeeld het opstellen vannota's
enplannen opverschillende schaalniveaus (onder andere inrichtingsplannen,streekplannen eneenTROPdie hetgehele Maasplassengebied omvatten endetailplannen voordeelprojecten);
- financiering vande toeristisch-recreatieve infrastructuur;
- produktie vande toeristisch-recreatieve infrastructuur;onder
produktie moet zowel inrichting (ruwe inrichting en inrichting
opprojectniveau)als beheer (van toeristisch-recreatieve accommodaties) worden verstaan.

Door deprivatisering zijn de volgende taken overgedragen:
- planning, regulering en inrichting van de deelprojecten;
- degehele financiering,behalve van de ruwe inrichting vanhet
Maasplassengebied;
- alle beheerstaken.
3)Deze overheveling van taakgebieden enhet ontbrekenvanwaterdichtevoorwaarden inhet koopcontract (volgens betrokkenen)hebbenals negatief effect,dat decontrole-en bijsturingsmogelijkhedendoor deprovincie momenteel zeer beperkt zijn.
4)Bijdegemeentes iser tenaanzien vande taakgebiedenplanningen
regulering, financiering enproduktie (inrichting en beheer)geen
verschuiving opgetreden.
5)Vanwege het feit,dat deprovincie haar réguleringstaken met
betrekking tot dedeelprojecten heeft overgedragen aan Aqua Terra,
ishet belang vande regulerende encontrolerende taak vande
gemeente inhet kader van het bestemmingsplan sterk toegenomen.
Dit iseenbelangrijk effect vanprivatisering,dat door degemeentespositief is ontvangen.
6)De overdracht van deplannings-en reguleringstaak van deprovincienaar AquaTerra alsgevolg van deprivatisering heeft inhet
algemeen positieve effecten voor deondernemers ennegatieveeffecten voor de verenigingen.
Het negatieve effect bijdeverenigingen wordt metnameveroorzaakt door het feit,dat dedoelstellingen vande verenigingen in
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het algemeen beter aansluiten bijdebeleidsuitgangspunten vande
overheid danbijdievaneen commerciële onderneming.

8.2 Resultaten tenaanzien van deeffecten ophet aanbod
Tenaanzien vanonderzoeksvraag 4:
"Wat zijndeverschuivingen inde taakgebieden vande kleinschalige
aanbiedersvanwater-enhengelsportaccommodatiesalsgevolgvande
privatiseringvandeMidden-Limburgse Maasplassen?"
7)Uit het onderzoek isgebleken,dat deeigendomssituatie (volledig
eigendom ofpachtovereenkomst)vanaccommodatiessamenhangtmetde
taakverdeling tussen publieke en private partijen.
Indien er sprake isvanvolledigeigendom vandeaccommodatie
heeftdeaanbieder de volledige verantwoordelijkheid voor detaakgebieden financiering en produktie (inrichting enbeheer)enpartiëleverantwoordelijkheid tenaanzien vanplanning en regulering.
Deze laatste beperkt zich tot deeigen accommodatie.
Indienersprake isvan eenpachtovereenkomst heeft de aanbieder
partiële verantwoordelijkheid voor de taakgebieden planning,reguleringeninrichting en volledige ofpartiële verantwoordelijkheid
ten aanzien van financiering enbeheer.

8)Tenaanzien vande taakgebieden vande kleinschalige aanbieders
kanwordengeconcludeerd datergeenwaarneembare verschuivingen
zijngeconstateerd.
Tenaanzien vanonderzoeksvraag 5:
"Wat zijn dewensen van deaanbiedersvanwatersportvoorzieningen ten
aanzienvandeontwikkeling van het watersportprodukt?"
9)Debedrijven,evenals deverenigingen,hebben als meest fundamenteledoelstelling het bevorderen van het watersportgebeuren in
Midden-Limburg.Daarbijgaat het zowelom uitbreiding alsom
kwaliteitsverbetering vanaccommodaties.
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10)Dedoelstelling vandebedrijven isdaarbijhet creëren van
gunstigeproduktievoorwaarden ten behoeve van deexploitatie van
watersport.Om decontinuïteit van hetbedrijf tewaarborgen doet
een bedrijf uitbreidings-en vervangingsinvesteringen.
11)Het merendeel van deonderzochte verenigingen stelt zich totdoel
deregionalebevolkingwatersport-mindedtemakentegen betaalbare
prijzen.Door middel vanzelfwerkzaamheid vandeledentrachtmen
de tarieven laag tehouden.De verenigingen onderscheiden zich van
commerciële ligplaatsverhuurbedrijvendoor het regionaal verzorgend karakter eneen sterke betrokkenheid van de leden op elkaar.

Ten aanzien van onderzoeksvraag 6:
"Wat zijnde toekomstige plannen vanAquaTerra tenaanzienvanhet
Midden-Limburgse Maasplassengebied?"
12)Ter waarborging vandebedrijfseconomische rentabiliteit vanhet
gehele Midden-Limburgse Maasplassengebied streeftAquaTerranaar
het creëren vannieuwe,commerciëleprojecteenheden,zodatde
verhouding tussen rendabele enonrendabele projecteenheden gaat
verschuiven.
13)Bijdeproduktontwikkeling streeft AquaTerranaarduurzamevoorzieningen met eenhoog kwaliteitsniveau.
14)Voor deze voorzieningen zalAqua Terra eenprijs vragen,waardoor
deopbrengsten inovereenstemming zijnmetde kosten van devoorzieningen eneenondernemerswinst voorhetMaasplassengebied als
geheel zal zijn gegarandeerd.
Ten aanzienvan onderzoeksvraag 7:
"Wat zijndeactueleenpotentiële effecten vanprivatisering op
kleinschalige aanbieders?"
15)Tot opheden zijn er weinig actueleeffectenopgetreden metbetrekking tot deproduktontwikkeling van kleinschalige aanbieders.
Wel zijn er actuele effecten opgetreden met betrekking totde
prijs in jachthavens.Hetgaat hier alleen om jachthavens waar de
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grond vanAqua Terra wordt gepacht.Deprijsstijgingen hebben
betrekking opongeveer dehelft van alle kleinschalige aanbieders.
16)Deondernemers hebben inhetalgemeen eenpositieve verwachting
over hetpotentiële effect vanprivatisering opdeproductontwikkeling.
17)De meeste verenigingen zijnongelukkig methetbeleid vanAqua
Terra tenaanzienvandeproduktontwikkeling, omdat zijinhet
algemeen lage eisen stellen aande kwantiteit endekwaliteitvan
voorzieningen.Daarentegen zijn erenkeleverenigingen waar wel
veelbelang wordt gehecht aan het kwaliteitsaspect.
18)Vandeverenigingen ziet75%de toekomst met bezorgdheid tegemoet,
metname door de forseprijsverhogingendie deverenigingen zullen
treffen indienAquaTerra de ligplaatstarieven inverenigingsjachthavensgaat koppelen aanhetprijsniveauvan commerciële
jachthavens.Deondernemers metgrond ineigendom daarentegen
ervaren dezepotentiële prijsaanpassingenpositief. Hun concurrentiepositie zal inhun ogen in dat geval verbeteren.
19)Deprivatisering wordt op zichzelf door de verenigingenende
bedrijven alseengoedebeleidskeuze beschouwd. De integrale privatisering inMidden-Limburg past echter minder goed inhunvisie.

8.3 Resultaten tenaanzien van deeffecten ophet gebruik
Tenaanzien vanonderzoeksvraag 10:
"Hoeishetgebruik vandeMidden-Limburgse Maasplassendoor watersporters en sportvissers?"
20)Alle huurders van een ligplaats ineenMidden-Limburgse jachthaven
(watersporters)maken gebruik van de Maasplassen.Voor hen zijn
geenalternatieven aanwezig.De sportvissers hebben meer keuzemogelijkheden tenaanzien van het soort water; zo'n 60%van de
sportvissers vist opde Maasplassen.

158

21)De ZuidpiasendeNoordpias zijn de meestbeviste Maasplassen,
terwijlhetOolerveld ende Zuidpias door zeilersenmotorbootvaarders het meest intensief worden bevaren.
22)Defunctietoekenning aandeverschillende Maasplassen conform de
herziene nota "Het inrichten van degrindwinningsgebieden in
Limburg", komt niet overeen met het huidige gebruik.
De stand van zaken met betrekking totde inrichting kanhierdebet
aan zijn.Daarentegen lijken demultifunctionele wateren eenbelangrijkere functie voor desportvisserijtehebben dandemonofunctionele viswateren.
23)Alsonmisbare voorzieningen inde jachthavenswordenvooral sanitairevoorzieningen en tappunten voor electriciteit en leidingwater genoemd.Daarentegen hebben verblijfsrecreatieve voorzieningen
geen functie voor dehuurders van eenvaste ligplaats ineen
Midden-Limburgse jachthaven.
Ten aanzien vanonderzoeksvraag11:
"Wat zijndewensen van watersporters ensportvisserstenaanzienvan
vaar-enviswater,accommodaties envoorzieningen?"
24)Ongeveer een kwart van de watersporters endesportvissers hechten
geen belangaan voorzieningen en inrichtingselementen.
25)Erblijkt eenduidelijke discrepantie tezijn tussen dewensen
hetaanbod vanrespectievelijk commerciële en verenigingsjachthavens.
Van allewatersporters heeft ongeveer 25%eenduidelijke voorkeur
voor eencommerciële jachthaven,terwijl 56%vanallewatersporters momenteel een ligplaats ineencommerciële jachthavenheeft.
Daarnaast heeft 45%vanalle watersporters een voorkeur voor een
verenigingsjachthaven.
26)Dedoor watersportersgewenstegroottevande jachthavens komt
nietovereen met het daadwerkelijkeaanbod.
Circa 60%van dewatersporters prefereert eenkleine jachthaven
boven eengrote,terwijl ongeveer 75%van de ligplaatsen
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gesitueerd is ineen jachthaven met meer dan 200ligplaatsen.
27)Dekwaliteit vandevoorzieningen inde jachthaven isvoor het
merendeel van de ligplaatshouders bepalend voor het gebruik van
dievoorziening.
28)Hetmerendeel vandewatersporterswenstafwisseling envariatie
van rustige endrukke vaargebieden.Daarnaast worden openbare
aanlegplaatsen in het vaargebied duidelijk gemist.
29)Bijnaallesportvissers vinden controlemaatregelen opvisvergunningen nodig.Daarnaast wordt eengoedekwaliteitvanhetviswater
eneengoedevisstand door vrijwel iedere sportvisser noodzakelijk
geacht.
30)Vande sportvissers iscirca 40%niet bereid jaarlijks eenbedrag
tebetalen voor een looprechtvergunning. Daarentegen is75%van
alle watersporters tegende invoering vaneenvaarheffing.
Het verschil inbetalingsbereidheid isverklaarbaar tegen deachtergrond, dat sportvissers inhetalgemeen reedsgewend zijnaan
vergunningen,terwijl bijdevaarheffing voor de watersporters
sprake isvaneennieuw fenomeen.
31)Inhetonderzoek iseen typologie van watersporters geconstrueerd,
dieeen duidelijker beeld geeft vandesamenhang tussendeverschillende wensen en voorkeuren.
Devolgende typenwatersporters kunnenworden onderscheiden:
- hetopcomfortgerichte,commerciële type (circa 45%vanalle
watersporters behoort tot dit type);
het individualistische,op natuur gerichte type (10%);
hetopcomfort gerichte verenigingstype(9%);
- het prijsafhankelijke,opcontact gerichte type(8%);
- restgroep (28%).
Ten aanzien vanonderzoeksvraag 12:
"Wat zijn deactuele enpotentiële effecten van privatisering opde
watersporters?"
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32)De uitbreiding vandecapaciteitvanmetnamecommerciële jachthavens leidt toteenafname van debeslotenheid (insociale zin)van
enkele bestaande jachthavens.
Ongeveer de helft vande watersporters hecht sterk aaneenvaste
kennissenkring. De uitbreiding van jachthavens kanbijdeze groep
leiden toteen afname van debezoekfrequentie aandejachthavenen
uitwijkgedrag.Daarentegen ervaart eenderde vande watersporters
dezeontwikkeling positief,omdat zijgraagnieuwe contacten
maakt.

33)De tevredenheid vanongeveer dehelft vanalle ligplaatshouders is
toegenomen,omdatAquaTerrahaar beleid op uitbreiding enkwalitatieve verbetering van het voorzieningenpakket heeftgericht.
Eenkleineregroepvanvooral verenigingswatersporters hecht minder belang aan extra voorzieningen,maareistweleenhogekwaliteit vandevoor hennoodzakelijkevoorzieningen. Circa 10%hecht
weinig belang aan voorzieningen enkwaliteit.
34)Indiendedoor de kleinschalige aanbieders verwachte prijsstijgingen inde jachthavens door het beleid vanAqua Terra doorgaan,
leidt dit waarschijnlijk tot uitval-en uitwijkgedrag.
Circa 25%geeft aandan te zullen stoppenmetwatersport enongeveer een derde dreigt uit tewijken naar een goedkope jachthaven.
Het werkelijk aantaluitvallersenuitwijkers zalom twee redenen
minder omvangrijk zijn:
deuitwijkmogelijkheden naar goedkopere (verenigings-)jachthavensbinnenhetMidden-Limburgse Maasplassengebied zijn
beperkt;
- de ligplaatshouders blijken inventief tezijn inhet vinden van
kostenverlagendemaatregelen (meer zelfwerkzaamheid aaneigen
boot; goedkopere vorm vanwinterstalling).
35)Naaraanleidingvandeconclusies met betrekking totonderzoeksvraag 12kanwordengeconcludeerd,datdeprivatisering kan leiden
tot substitutie van typen watersporters.
Deopcomfortgerichte,commerciële watersporters worden inhun
wensenhetmeestdoorAqua Terra tegemoet gekomen.De kansop
uitval-en uitwijkgedrag isbijdezegroepgering.Bijinelk
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geval ruim een kwart vanalle watersporters isdekansgroter.De
opcomfort gerichteverenigingswatersporters moeten vrezenvoor
aantasting van de kleinschaligheid endebeslotenheid vande
jachthaven. Het individualistische, opnatuur gerichte type krijgt
meer voorzieningen endiensten aangeboden dan zijwenst.Deprijsafhankelijke watersporter kanworden beschouwd alspotentiële
uitvaller bij prijsverhogingen.

Tenaanzien van onderzoeksvraag 13:
"Wat zijndeactuele enpotentiële effecten vanprivatisering opde
sportvissers?"
36)Ongeveer 40%vandesportvissersdiemomenteel opde Maasplassen
vissengeeft aan,vanwege de invoering vande looprechtvergunning
inde toekomst niet meer opdeze plassen tegaan vissen.Daarnaast
vist 20%van de sportvissers zonder looprechtvergunning (illegaal)
op de Maasplassen.
37)Het invoeren van de looprechtvergunning betekent voor desportvisser eenaanzienlijke verhoging (33%)van zijn verplichte uitgaven
ten behoeve van de sportvisserij.
38)De inrichting tengevolge van deprivatisering, hekken,afrasteringen,veel borden,draagt bijtoteen waardevermindering vande
natuurlijke omgeving.
Dit kanalszodanig alseen negatief effect vande privatisering
worden beschouwd.
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9.VERGELIJKING VAN DEPRIVATISERING VAN HETMIDDEN-LIMBURGSE MAASPLASSENGEBIEDMETANDERE ECONOMISERINGSVARIANTEN

9.1 Inleiding
InHoofdstuk 5t/m 7zijn deeffecten vanprivatisering vanhet Midden-Limburgse Maasplassengebied uitvoerig besproken.Het onderzoek in
Midden-Limburg heeft aangetoond,dat dedaar toegepaste privatiseringsvariant totaanzienlijke veranderingen vanvaar-en vismogelijkheden heeft geleid. Inde (nabije)toekomst kunnen wellicht nog meer
positieveennegatieveeffecten wordenverwacht.De in Midden-Limburg
toegepaste,grootschalige privatiseringsvariant isechter voor Nederlandse begrippen (voorlopig)eenunieke variant.Om deze reden en
omdat hetonderzoek een verkennend karakter draagt isvan meetafaan
gezocht naar andere vormen vanprivatisering.Aangezien water-en
hengelsportaccommodaties reedsver vóór de tachtiger jaren zijngeprivatiseerd ener beslist geen sprake isvaneen nieuw verschijnsel,
kunnen inprincipe meerdere vergelijkingsgevallengeselecteerd worden.
Om uitspraken tekunnendoenomtrent effecten vanprivatisering zijn
echter recentegevallen vereist.Het isimmersonmogelijk om respondentenuitspraken telatendoen over ontwikkelingen, die meer dan 10
jaar geleden plaatsvonden.Aangezien de besluitvorming over kleinschaligeprivatisering op locaal niveau plaatsvindt,ishet uiterst moeilijk om viabelangenorganisaties (onder andereKNWV enN W S ) recente
gevallen optesporen.Systematisch onderzoek ishiervoor vereist.
Gezien het verkennende karakter vandit onderzoek isbesloten de
selectie vanprivatiseringsvarianten tebaseren opdebijbelangenorganisaties aanwezige informatie.Bijdeselectie van kleinschalige
privatiseringsvarianten indewatersport isgebruik gemaakt vanonderzoek van het NRIT.Deselectiemethode leverde slechts enkele bruikbare
casesvan kleinschalige privatisering op.Omdat naast de privatisering
vanhetMidden-Limburgse Maasplassengebied inNederlandgeentweede
voorbeeld vangrootschalige privatisering heeft plaatsgevonden, is
tevens een voorbeeld vanpubliek privatesamenwerking ineennaar
grootte vergelijkbaar recreatiegebied onderzocht (Brabantse enGelderseMaasoevergebied).
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Indit hoofdstuk zullen aldusdevolgendeeconomiseringsvariantenmet
elkaar worden vergeleken:
1.privatisering vaneengrootschalig watersportgebied indevorm van
afstoten;
2.privatisering van een kleinschalige watersportaccommodatie:
2a.overlaten;
2b.afstoten;
3.privatisering vaneen kleinschalige hengelsportaccommodatie:
3a.overlaten;
3b.afstoten;
4.commercialisering vaneengrootschalig watersportgebied door middel
van publiek private samenwerking.
Tijdensdeanalyse vandeonderzoeksresultaten isgebleken,datde
verschillende deelonderzoeken niet strikt vergelijkbaar zijn.Dit komt
voort uithetverkennende karakter van hetonderzoek.Vooraf was
omtrent de teonderzoeken privatiseringsvarianten weinig bekend.Er
bestond geen duidelijkheid over criteria opbasis waarvan deverschillendevarianten vergeleken zouden kunnen worden.Tijdenshet onderzoek
zijnaspecten naar voren gekomen,dieapriori niet waren verwacht.
Zoishet Midden-Limburgse onderzoek gerichtopeen kwantitatieve
inventarisatie vandeeffecten vaneengrootschalige privatiseringsvariant opaanbod engebruik van water-en hengelsportvoorzieningen.
Het isaanvankelijk debedoeling geweest om dezeeffectenopaanbod en
gebruik opeenzelfdewijzeteonderzoeken met betrekking totdeandere
economiseringsvarianten. Dit isuiteindelijk slechts bij privatisering
van kleinschalige watersportaccommodaties (variant 2)gelukt.Ten
aanzien vanvariant 3,privatisering van kleinschalige hengelsportaccommodaties,zijndeeffectenopaanbod engebruik weliswaar onderzocht, maar niet opdekwantitatieve manier alsbijdeeerste twee
varianten.Opdeeerste plaats heeft ergeen empirisch onderzoek naar
gebruikers plaatsgevonden (ditwas om praktische redenen onmogelijk)
enopdetweedeplaats zijn de mogelijke effecten vanprivatisering op
het aanbod vaak ingeschat opbasisvaneen vergelijking vanhengelsportmogelijkhedenenbeheersvoeringskenmerken van statischesituaties;
metanderewoorden,erzijngevallenonderzocht,waarbijnietdaadwerkelijk sprake isgeweest vanprivatisering. Bijdeonderzochte variant
vanpubliek private samenwerking (variant 4)zijn deeffecten op
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aanbod engebruik vooralsnog onmeetbaar,omdat hetprocesnaarpubliek
privatesamenwerking zichtotopheden nog ineen oprichtingsfase
bevindt.
Tijdensdedeelonderzoeken naar deeconomiseringsvarianten 2t/m 4
zijnandere aspecten alsdeeffecten ophetaanbod enhetgebruik naar
vorengekomen, zoalsconflicten tussen recreatie ennatuurbeheer,
organisatorische enfinanciële aspecten.Deze zijnniet met eenvooropgesteld doelonderzocht,maar kwamen uit hetonderzoek voort.Alle
aspecten,ook de effecten opaanbod engebruik,blijken een belangrijke rol tespelen bijde totstandkoming vanprivatisering ofpubliek
privatesamenwerking.Deoverheid maakt telkenseenafweging tussen
argumenten vóór en argumenten tegeneconomisering.Deargumentenen
motieven vóór zijn inHoofdstuk 2 reedsuitvoerig aande ordegeweest.
Bovengenoemde aspecten worden door deoverheid inhetbesluitvormingsprocesnaarprivatisering enpubliek privatesamenwerking afgewogen
tegendeze motieven vóóreconomisering.Deverschillende afwegingen
zijnoptevatten alsdilemma's bijde totstandkoming vanprivatisering enpubliek private samenwerking.
Deuitdeverschillende deelonderzoeken voortgekomen aspecten zijn
samengevat invier dilemma's.Deformulering van dedilemma's istot
standgekomenopbasisvan analyse vandeverschillen en overeenkomsten tussen devier onderzochte economiseringsvarianten.Om Hoofdstuk
9eenduidelijke structuur tegeven worden devier dilemma's nu reeds
genoemd.
Demogelijke effectenvanprivatisering enpubliek private samenwerkingophetaanbod enhetgebruik van water-en hengelsportaccommodatiesvormen debasisvoorheteerstedilemma:
a) iseenafbrokkeling vandeopenbare toegankelijkheid van eenrecreatievoorziening toelaatbaar,indien door economisering kostenbesparingen of inkomstenverhogingen gerealiseerd kunnen worden?
Daarnaast zijn de volgende dilemma's geformuleerd:
b)gaatprivatisering van water-en hengelsportvoorzieningen ten koste
vanniet-recreatieve belangen,zoalsnatuurbehoud en beroepsmatig
gebruik van wateren (beroepsvisserij, binnenscheepvaart)?
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c)levertprivatisering enpubliek private samenwerking hetdoorde
overheid gewenste financieel-economisch voordeel op?
d) isdeprivate kandidaat,aan wie publieke taken metbetrekking tot
eenwater-ofhengelsportvoorziening wordenovergedragen,capabel om
verantwoordelijkheid voor deovergedragen taken tedragen?
Allereerst zullen inParagraaf 9.2 de verschillende economiseringsvarianten kort worden beschreven. Daarna wordt inParagraaf 9.3 ingegaanopdemotievenvóór privatisering enpubliek private samenwerking,die inhet onderzoek naar voren zijngekomen.Vervolgens
worden inParagraaf 9.4 tot en met 9.7 de verschillende dilemma's
besproken. Inelkeparagraaf zullen, indien mogelijk, alle onderzochte
economiseringsvarianten (1t/m 4)aandeorde worden gesteld. De
varianten zijn telkens met vetgedrukte kopjes aangegeven.

9.2 Korte beschrijving vande economiseringsvarianten
Afstotengrootschalig watersportgebied (1)
Deverkoopvanhet Midden-Limburgse Maasplassengebied door deprovincieLimburg aanprojectontwikkelaar AquaTerraiseenvoor Nederland
uniek voorbeeld van dezeeconomiseringsvariant.Omdat deze variant in
dit rapport reedsuitvoerig isbesproken wordt eenbeschrijvinghier
achterwege gelaten enverwezen naar Hoofdstuk 4t/m 8.
Toch zijn twee opmerkingen hier nogop zijnplaats:
inMidden-Limburg iszowelheteigendom alshetbeheer vaneen
grootschalig watersportgebied geprivatiseerd; opvallend is,dat
daarbijnietslechts commerciële exploitaties (zoals jachthavensen
campings)zijn overgedragen,maar eveneens omvangrijke,onrendabele
terreinen (zoals natuurgebieden en visoevers);
inMidden-Limburg heeft een veranderingplaatsgevonden vaneen
collectieve voorzieningswijzenaar vrije-marktsituatie (zieParagraaf 2.3);vrijwel alle beleids-,financierings-en produktietaken
zijndoor deprovincie overgedragen;reële sturingsmogelijkheden
heeft deoverheid nog slechts door middel van de (indemeeste
gevallen nogniet vastgestelde) bestemmingsplannen.
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Overlaten kleinschaligewatersportaccommodatie (2a)
Inhet onderzoek van Knijnenburg (1988)zijn twee voorbeelden van deze
economiseringsvariant onderzocht.Bijhet overlaten van een kleinschaligewatersportaccommodatie wordtmeestaleennon-profit organisatie
ingeschakeld. Denon-profit organisatie betaalt dan, in tegenstelling
tot voorheen, eenpachtsom, int (naast contributie)liggelden enverricht onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast krijgtdeorganisatiemeer
beslissingsbevoegdheid metbetrekking tot deexploitatie vandejachthaven.Door middel van voorwaarden indepacht-of huurovereenkomst
worden dezebevoegdheden door deoverheid (deeigenaar)veelal drastisch beperkt (voorwaarden tenaanzien van onderhoudswerkzaamheden,
bouwactiviteiten,doelgroepen, tariefstelling etcetera). Door deze
beperkingen kan ernooit sprake zijn vanvrije concurrentie;er is
sprake van een verandering vaneengecollectiviseerde voorzieningswijze naar eengereguleerde marktsituatie.

Devolgende tweevoorbeelden zijn inhetonderzoek meegenomen:
- de eerste jachthaven ligt indebuurt vandeBergse Maas (NoordBrabant)en isdoor eengemeente overgedragen aan een stichting; in
de haven met een capaciteit van 80ligplaatsen liggenvooralmotorboten; de huidige ligplaatstarieven zijn laag, circa fl. 2 0 , —per
m2;
- de tweede jachthaven isgesitueerd indeHoekseWaard (Zuid-Holland);dehavenwerd door eengemeente overgedragen aan eenwatersportvereniging; deze verhuurt momenteel 70ligplaatsen tegeneen
tarief van fl.1 5 , —per m ;ook indeze jachthaven huren weinig
zeilers een ligplaats.
Beide opnon-profit basis beheerde jachthavens vervullen vooral een
functie voor de localebevolking. Het voorzieningenniveau inde havens
isduidelijk lagerdan indecommerciële jachthaven. Zelfwerkzaamheid
is inbeide jachthavens een vanzelfsprekendheid (Knijnenburg, 1988).
Afstoten kleinschalige watersportaccommodatie (2b)
Vandezeeconomiseringsvariant zijn inhet onderzoek slechts twee
voorbeelden onderzocht (Knijnenburg, 1988): één naar effecten ophet
aanbod enéén naar effecten ophetgebruik. De indruk bestaat,dat
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toepassing vandeze variant door lagereoverheden weliswaar frequent
wordtoverwogen,maar datconcrete privatisering indepraktijk
slechts sporadisch plaats heeftgevonden. Ineen koopovereenkomst
tussendeoverheid endeparticuliere exploitant worden inhetalgemeen weinig voorwaarden met betrekking tot deexploitatie vastgelegd.
Deoverheid heeft daardoor weinig sturingsmogelijkheden.Ook hier is
derhalve sprake vaneen verandering vaneen collectieve voorzieningswijze naar een vrije-marktsituatie.
Vaneencamping/jachthaven aan het Slotermeer (Friesland),die injuni
1988werdovergedragen van eengemeente naar eenparticuliere BV,
werden deeffecten ophet aanbod onderzocht.Deaccommodatieomvat90
vaste staanplaatsen voor sta-caravans en toeristisch kamperen,70vast
verhuurde ligplaatsen en 56passantenplaatsen. Deprijs vooreen
ligplaatsisfl.3 5 , — per m .
Deeffecten ophetgebruik werden aan de hand vaneenander voorbeeld
onderzocht.Hetgaat hier om eengrote jachthaven met 300 ligplaatsen
aanhet Zwarte Water (Overijssel),diedooreengemeente volledig werd
afgestoten naar eenparticuliere stichting. Indeze stichting participeren eenwatersportvereniging eneenmiddenstandsvereniging uithet
naburige dorp.Het voorzieningenniveau indeze jachthaven is duidelijk
hoger dan inde twee opnon-profit basis beheerde jachthavens (zie
variant 2a).Nadeprivatisering zijn inde jachthaven meerdere commerciële voorzieningen aangelegd om de inkomstenvandestichting te
verhogen: een kantine,winterstalling, extra steigers.Daarnaast is
eenandere methode ingevoerd voor de berekening vandeligplaatstarieven,waardoor sommige ligplaatshouders zijngeconfronteerd metprijsverhogingen.Deprijs ismomenteel fl.3 5 , —per m .De zelfwerkzaamheid inde jachthaven beperkt zich toteen kleinegroep mensen.Al met
al heeft deze jachthaven veel vanhet karakter vaneen commerciële
haven.Er liggen inde jachthaven meer zeilboten dan motorboten
(60 :40).
Overlaten kleinschalige hengelsportaccommodatie (3a)
Ofschoon inhetonderzoek slechts bestaande eigendomssituaties met
elkaar zijn vergeleken enslechts inenkelegevallendaadwerkelijke
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overdracht van eigendoms-ofvisrechten isonderzocht,ishet toch
mogelijk gebleken effecten vanhypothetische privatiseringsvarianten
op hetbeheer endevismogelijkheden in teschatten. Inhet onderzoek
zijn deverschillende situaties onderling vergeleken oponder andere
doelstelling,beheersvoering enhengelsportmogelijkheden.Opbasisvan
deverschillen ofovereenkomsten isingeschat welke mogelijke effecten
op zouden kunnen treden, indien door privatisering een situatie over
zougaan ineenandere.Om deprivatisering van hengelsportaccommodatiesgoed te kunnenvergelijken metdeandereeconomiseringsvarianten
zijnwe indit hoofdstuk uitgegaan van dezehypothetische privatiseringsvarianten.
Indien we spreken over hetoverlaten vaneenkleinschalige hengelsportaccommodatie,gaathetminimaal om hetverhuur van het visrecht
door deoverheid aaneen privateorganisatie.Het komt echter ook
voor,dat het water endeoevers worden verhuurd.Dehuurder is meestal een hengelsportorganisatie (vereniging, stichting, federatie),de
verhuurder onder andere:Staatsbosbeheer,eenprovincie,eengemeente,
een recreatieschap of een waterschap.Soms,indien hetviswater zich
ineennatuurgebied bevindt,heeft deoverheid het natuurterrein
verkocht of verpacht aan eenprivate natuurorganisatie (bijvoorbeeld
Natuurmonumenten, provinciale landschapstichtingen).Het visrecht
wordt dandoor dehengelsportorganisatie vandeze natuurorganisatie
gehuurd. Inhet onderzoek zijn uiteenlopende situaties onderzocht
(Lengkeek en DeJong, 1989). Bijde selectie vande cases is speciaal
gelet opdedoelstelling vandeverhuurder: recreatiegericht ofnatuurgericht.Van beide gevallen werden casesonderzocht.

Deeconomiseringsvariantvanoverlaten is indepraktijk de meest
voorkomende variant vanprivatisering van hengelsportaccommodaties.
Afstoten kleinschalige hengelsportaccommodatie (3b)
Bijdeze variant wordt eenheelgebied (bestaande uit water enoevers,
eventueeleenomringend gebied en toegangswegen)door deoverheid
verkocht aaneenondernemer (bijvoorbeeld een campinghouder,een
foreldorado, een uitspanning)of een hengelsportorganisatie. Inhet
onderzoek zijn slechts situaties onderzocht,waarbijsprake isvan een
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recreatiegerichte doelstelling. Indieneenvisplas volledig inprivaat
eigendom isvaneenondernemer ofeen hengelsportorganisatie, worden
meer beheerstaken door deprivate sector uitgevoerd dan ingeval van
eenhuurovereenkomst (naast visstandbeheer wordt eveneens onderhoud
verricht vanoevers,beschoeiingen, steigers en dergelijke).Alseen
hengelsportorganisatie eigenaar isvan eengebied,iser meestal
sprake van een nietgeheeloptimale inrichting.Commerciële exploitatievaneen visplas lijkt slechts rendabel te zijn,indien het water
meervoudig recreatief wordt gebruikt.Alsnevenactiviteit kansportvisserijvoor eenondernemer een interessante taakverbreding opleveren
(bijvoorbeeld deuitgifte vanvisvergunningen envisboten door een
caféhouder)(Lengkeek enDeJong, 1989).
De indruk bestaat,dat dezeeconomiseringsvariant indepraktijk veel
minder voorkomt alsde variant van overlaten.
Publiek private samenwerking ingrootschalig watersportgebied (4)
Alsvoorbeeld vandezeeconomiseringsvariant ishet totstandbrengen
vanpubliek private samenwerking inhetBrabantseenGelderse Maasoevergebied onderzocht (DeWilde, 1988).
Deoprichtingvanpubliek privatesamenwerking wordt gecoördineerd
dooreenstichting vanvijf intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
(3recreatieschappen en 2streekgewesten):de Stichting Maasoevers.In
deorganisatiestructuur vandeStichting Maasoevers zijndaarnaast een
zeer groot aantal participanten direct of indirect (adviserend)betrokken (provincies,VW's, Kamers vanKoophandel,Recron, ANWB etcetera). Destichting is in1984opgericht met het doel bestaande en
nieuwetoeristisch-recreatieve voorzieningen langsde Maasoevers
tussenWoudrichem enMook inonderling verband gezamenlijk totontwikkeling tebrengen.Men tracht de doelstelling teverwezenlijkendoor
middel vanproduktontwikkeling,produktpromotie en internepromotie.
Deaanjaag-encoördinatiefunctie van destichting zou in 1989door
hetbedrijfslevenovergenomen moeten worden.Het isdebedoeling,dat
doorplanning enfacilitaireproduktontwikkeling nieuwe toeristischrecreatieve vraag wordt opgeroepen,waarophetbedrijfslevendoor
middelvancommerciële produktontwikkeling kan inhaken.Deprodukt-
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ontwikkeling, die totopheden heeft plaatsgevonden, isvooral van
facilitaire aard geweest (infrastructuur).Deprivate inbreng inhet
Maasoeverproject istot nu toe,zowelquabesluitvorming alsqua
produktontwikkeling,geringgeweest.Momenteel beraadt de Stichting
Maasoevers zichover de vorm, waarin haaractiviteiten na1989zullen
worden voortgezet. Daarbijfungeert deomvang vandeprivate inbreng,
met name in financiële zin,alsbelangrijk criterium (DeWilde, 1988).

9.3 Motievenvoor privatisering enpubliek private samenwerking
InParagraaf 2.3 zijn reeds eenaantal mogelijke motieven vóórprivatisering enpubliek privatesamenwerkinggenoemd,die indebeschikbare literatuur vaak worden opgevoerd. Indezeparagraaf zullen de
motieven worden besproken,zoalsdie uitdedeelonderzoeken naar de
verschillende economiseringsvariantennaar voren zijngekomen.De
paragraaf zal worden afgesloten met enkeleconclusies.
InTabel 41 isvoor elkeprivatiseringsvariant envoor publiek private
samenwerking aangegeven,door welke instantie het initiatief hiertoe
isgenomen enwelkemotieven daaraan tengrondslagliggen.

Tabel 41.Initiatieven enmotieven bijverschillende privatiseringsvarianten
enpubliekprivate samenwerking

grootschalige privatisering
water- en hengelsport
kleinschalige privatisering
watersport
kleinschalige privatisering
hengelsport
publiek private samenwerking

initiatief

motief

provincie

bezuiniging

gemeente/recreatieschap +watersportvereniging
hengelsportorganisatie
recreatieschap/
gewest

bezuiniging + verruiming
gebruiksmogelijkheden
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verruiming gebruiksmogelijkheden
bezuiniging +verhoging
regionaal inkomen en
werkgelegenheid +verruiming mogelijkheden
particulier initiatief

Privatisering grootschalig watersportgebied (1)
Bijdeprivatisering vanhet Midden-Limburgse Maasplassengebied naar
projectontwikkelaar AquaTerra ishet initiatief door deprovincie
Limburggenomen.Hetdagelijksbeheer vanen toezicht opdepublieke
jachthavens encampings door provinciale ambtenaren bleek totdusdanig
hoge kosten te leiden,dat deprovincie (Stichting De Maasplassen)
niet instaat was het Maasplassengebied meteenbatig financieel saldo
totontwikkeling tebrengen.Deprovincie wilde door privatisering de
budgettaire neutraliteit waarborgen (zie Paragraaf4.2).
Afstoten kleinschaligewatersportaccommodatie (2b)
Bijprivatisering vankleinschalige watersportaccommodaties ligthet
initiatieftotprivatisering bijna altijd bijdegemeente ofhet
recreatieschap.Het zijnopdeeerste plaats bezuinigingsmotieven, die
deaanleiding vormen voor dit initiatief.Meestal bestaan ergrote
financiële tekorten opdeexploitatie van de jachthaven,diedebetreffendelagereoverheid nietmeer kanof wenst optebrengen.Soms
ontbreken de financiële middelen om nieuwe investeringen indejachthaven tedoen,dienodig zijnom hetvoorzieningenniveau vandejachthaven oppeil tehouden of teverbeteren. Inenkelegevallen wordt
door recreatieschappen tekennengegeven,dat deexploitatie vaneen
jachthaven beter enefficiënter door eenparticuliere ondernemer kan
worden gedaan.Hetgaat inditsoortgevallen om jachthavens,diedoor
deoverheid winstgevend worden geëxploiteerd.Volgens Knijnenburg
(1988)isditechter geen hoofdreden.Het financieel-economischemotief hangt hiermee samen engeeft dedoorslag.
Overlaten kleinschalige watersportaccommodatie (2a)
Inenkele gevallen heeft eenvereniging een verzoek bijdegemeente
ingediend om totprivatisering over tegaan.Hetgaat hier om verenigingen,die reeds langer bijbeheer enonderhoud van de jachthaven
zijnbetrokken (enkeleuitvoerende taken). Indeze gevallen wensen de
verenigingen een uitbreiding en/of verbetering van het voorzieningenpakket,waarvoor degemeentegeengeld terbeschikking kanof wil
stellen. Opdeze wijze worden verenigingsactiviteiten vaakgelegali-
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seerd engeformaliseerd.Deverantwoordelijkheden vande verenigingen
voor de uitvoering vanbepaalde taken worden vastgelegd.
Privatisering van hengelsportaccommodatie (3)
Eensoortgelijke reden treffen we inhet algemeen aanbijdesportvisserij. Deoverheid heeft meestal geenmotievenom totprivatisering
over tegaan.Kostenbesparing speelt bijhaar geen rol van betekenis.
De initiatieven tot taakoverdracht komen danook alle vandehengelsportorganisaties.Zestreven primair naar het verwerven van zoveel
mogelijk vismogelijkheden.
Publiek private samenwerking ingrootschalig watersportgebied (4)
Bijhetdoor onsonderzochtegeval vanpubliek private samenwerking
tracht de lagere overheid opdeeerste plaats eenwatersportgebied tot
ontwikkeling tebrengen.Deachterliggende motieven hiervoor zijn met
name eenverhoging vanhet regionale inkomen endewerkgelegenheid en,
incombinatie hiermee,eenverruiming vandemogelijkhedenvanhet
bedrijfsleven.Desubsidiemogelijkheden voor deaanleg van recreatieterreinen inhet kader vandeplanningsprocedure openluchtrecreatie
zijn de laatste jaren duidelijk verminderd (zieParagraaf 2.1).Inhet
BrabantseenGelderse Maasoevergebied blijkt,dat nieuwe subsidiestromen aangeboord kunnen worden zonder dathetbedrijfslevendaadwerkelijk indeplanning of uitvoering van recreatieprojecten wordt betrokken.

Deactiviteiten vandeStichting Maasoevers ophet gebied vanproduktontwikkeling enpromotiewordenbijnageheeluitpublieke middelen
gefinancierd.Eenderde deel hiervan komtvanhet Ministerie van
Economische Zaken indevorm van subsidie tenbehoeve van deontwikkeling vanhetprojectmanagement.Verder betalendesamenwerkingsverbanden enprovincies jaarlijks eenvastgesteld bedrag aande Stichting
Maasoevers. De bijdrage van hetbedrijfsleven (circa 5%)moet vooral
gezien wordenalseentegenprestatie voor promotionele activiteiten
vande stichting.Binnen haar begroting heeft de Stichting Maasoevers
nauwelijks middelen voor (facilitaire)produktontwikkeling. Derealisering vanprojecten wordt derhalve grotendeelsgefinancierd door
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middel van subsidies.Deze worden onder andere aangeboord viade
planningsprocedure openluchtrecreatie,middelen tenbehoeve van TROPspeerpunten,monumentenzorg enwerkgelegenheidsprojecten. Opmerkelijk
genoeg wordtprioriteit toegekend aan de realisering van dieprojecten,waarvoor opeenbepaald moment demeestesubsidie kan worden
verkregen (DeWilde, 1988). Het bedrijfsleven heeft totop heden niet
aantoonbaar gereageerd opde stimuli van deoverheid door middel van
investeringen intoeristisch-recreatieve voorzieningen.Al metal
lijkt depubliek private samenwerking inhet Maasoevergebied vooralsnogvooraleenvorm vanuitsluitend publieke samenwerking, zodat
eerder sprake is van publikisering danvanprivatisering vantaken.
Conclusies
Indien het initiatief totprivatisering bijde lagereoverheid ligt,
blijkenbezuinigingen inhetalgemeen hetbelangrijkste motief te
vormen.Debereidheid om exploitatietekorten op recreatievoorzieningen
teaccepteren, isbijde lagereoverheden,alsgevolg vandedoor de
rijksoverheid ingezettebezuinigingsoperatie,verminderd. Privatisering kan leiden totopheffing of vermindering van deze tekorten.
Opmerkelijk is,dat inhet Brabantse enGelderse Maasoevergebied
bezuinigingen eveneenseenoorzaak zijnvoor de samenwerkingsinitiatieven tussenoverheid enbedrijfsleven.Opde eerste plaats blijken
onderdenoemer van regionalesamenwerking tussenoverhedennieuwe en
omvangrijkeresubsidies aangeboord te kunnen worden enanderzijds zou
hetbedrijfsleven inde toekomst een deel van de financiëleverantwoordelijkheid voor commerciële enfacilitaireproduktontwikkeling van
deoverheid over kunnen nemen.

Indien het initiatief totprivatisering bijparticulieren ligt,ishet
motief meestal deverruiming vangebruiksmogelijkhedenvaneen recreatieve accommodatie.De initiatieven liggen inhetalgemeen bij
recreantenorganisaties en niet bij het bedrijfsleven.

9.4 Effecten vanprivatisering opaanbod engebruik
Indezeparagraaf zalworden ingegaanopheteerstedilemma, waarmee
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deoverheid bijprivatisering temakenheeft:
"iseenafbrokkeling vandeopenbare toegankelijkheid van recreatievoorzieningen toelaatbaar,indien door economisering kostenbesparingenof inkomstenverhogingen gerealiseerd kunnenworden?"
Met afbrokkeling vandeopenbare toegankelijkheid van recreatievoorzieningen wordt hier bedoeld,dat er eenontwikkeling plaatsvindt,
waarbijde recreatiemogelijkhedenvoorbepaalde gebruikersgroepen
duidelijk afnemen alsgevolg vanveranderingen inhet toeristischrecreatieve aanbod (datwil zeggen indeaard endeprijs van recreatievoorzieningen). Derhalve zaldebespreking vandeeffecten van
privatisering ophetaanbod enhetgebruik indezeparagraaf centraal
staan.
Debespreking vandeeffecten vanprivatisering opaanbod engebruik
zal zichgrotendeels beperken toteen vergelijking van de resultaten
vandeonderzoeken naargrootschalige privatisering in Midden-Limburg
endegevallenvanprivatiseringvankleinschalige watersportaccommodaties.Devergelijkingsmogelijkheden tussen deze twee deelonderzoeken
zijn hetgrootst,omdat deonderzoeksopzetten grotendeels identiek
zijn. Slechtsbijdebespreking vandeeffecten ophet aanbod zullen
privatisering vanhengelsportaccommodaties enpubliek privatesamenwerking aan deorde komen.Inhet onderzoek naar deze economiseringsvarianten zijndegebruikers immers niet meegenomen.
Effecten ophet aanbod
Uithetonderzoek naar deprivatisering van kleinschalige jachthavenaccommodaties blijkt,datgemeentes en recreatieschappen het begrip
'tenalgemenen nutte'niet altijd eenduidig opvatten.Bij sommige
jachthavens staat desociale doelstelling duidelijk centraal.Dehavens zijnerggoedkoop,zodat ook lagere inkomensgroepen vandevoorziening kunnenprofiteren.Voorts zijn dezehavens uitsluitend aangelegd tenbehoeve vandeplaatselijke bevolking.Vaak is juist bijdit
soort jachthavens een vereniging betrokken bijhetbeheer en onderhoud
vande jachthaven.Daarnaast zijndoor gemeentes en recreatieschappen
havensaangelegd,waarbijeveneenseen economische doelstelling is
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geformuleerd: depublieke jachthaven heeft belangrijke uitstralingseffecten ophet bedrijfslevenbinnen degemeente.Deze jachthavens
zijn bestemd voor de regionale of zelfsnationale bevolking. Zezijn
groter, hebben meer voorzieningen en zijn duurder.
Met betrekking totdeeffecten vanprivatisering op watersportaccommodatiesishetdaarom zinnigom onderscheid temaken tussen de twee op
non-profit basis functionerende jachthavensenerzijdseneencommerciële jachthaven anderzijds.
Overlaten kleinschaligewatersportaccommodatie (2a)
De tweedoor Knijnenburg (1988)onderzochte non-profit organisaties
zijn, zoals inParagraaf 9.2 reedswerd aangestipt, door deprivatiseringgelegaliseerd. Aan beide organisaties isdoor deoverheid een
pachtcontract aangeboden met een looptijd van 5jaar.Door ditcontract isdebereidheid endemogelijkheid tot hetdoen van investeringen toegenomen;inde jachthavens van beidenon-profit organisaties is
hetaantal steigersmet circa 50%uitgebreid en isde kwaliteit vande
aangeboden voorzieningen verbeterd.Invergelijking tot de commerciële
jachthaven blijft het voorzieningenniveau echter laag. Inéén van
beide jachthavenswordt momenteel opnieuw eenuitbreidingoverwogen.
Inditgeval blijkt de relatief korte looptijd van het pachtcontract
toch onvoldoende voorwaarde te zijn voor de realisering vandeplannen.Metdegemeente wordt nuonderhandeld over een verlenging van het
pachtcontract, zodatbanken bereid zijn denoodzakelijke kredieten te
verlenen. Deprijzen vande liggelden zijngelijk gebleven. Dit is
door deorganisaties zelfgewenst.Door degemeente isde handhaving
van het lageprijsniveau,inhet kader van hetbeleid ten algemene
nutte,vastgelegd inde contractvoorwaarden. De handhaving vanhet
lageprijsniveau isvoor denon-profit organisatie slechts financieel
haalbaar, indien hetaantal ligplaatsen uitgebreid wordt.Dehiervoor
noodzakelijkevoorzieningen blijken door denon-profit organisaties
met zelfwerkzaamheid goedkoop enefficiënt aangelegd tekunnenworden.
De uitbreiding vanhet aantal ligplaatsen isechter niet inovereenstemming met dedoelstelling om hetgebruik vandejachthavente
beperken totde localebevolking.Ondanks het feit,dat degemeente
deze voorwaarde inhetpachtcontract heeftopgenomen,zijndoorde
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watersportvereniging indeHoekse Waard nadeprivatisering veel leden
vanbuitendegemeenteaangenomen.Degemeente heeft dit oogluikend
toegestaan,waardoor de toegankelijkheid vande jachthaven istoegenomen.
Afstoten kleinschaligewatersportacconunodatie (2b)
Indecommerciële jachthaven aanhetSlotermeer isde kwaliteit vande
voorzieningen eveneens verbeterd. De jachthaven isechter door de
gemeente reedsvóór deprivatisering opgepept.Het door degemeente
geïnvesteerde kapitaal is verrekend indeverkoopprijs vandehaven.
Aangeziendeze jachthavenophet moment dat het veldonderzoek is
verricht juistgeprivatiseerd was,ishetonmogelijk actuele effecten
vanprivatisering tebeschrijven.Voor de toekomst worden prijsstijgingen verwacht,aangezien deondernemer naastdebeheerslasten alle
kapitaallasten naar degebruikers zaldoorberekenen. Als zodanig lijkt
deze vorm vanprivatisering, integenstelling totdevorm van
overlaten, tot negatieve effecten opde toegankelijkheid te leiden.

Verschillen tussenprivatisering grootschalig watersportgebied en
kleinschaligeprivatisering watersportacconunodatie (4en 2)
Hetbelangrijksteverschil metdeprivatisering inMidden-Limburg
betreft de (potentiële)effecten tenaanzien vande prijs in de jachthavens vannon-profit organisaties. Integenstelling tot de hierboven
beschreven gevallen vanoverlaten van jachthavens aan verenigingen,
worden bijverenigingsjachthavens inMidden-Limburg indetoekomst
forse prijsstijgingen verwacht (zie Paragraaf 5.3)
Het verschil wordt vooral veroorzaakt door verschillendedoelstellingen vandegrondeigenaren: dit zijn indehierboven beschreven
gevallengemeentes eninMidden-Limburg eencommerciële onderneming
(Aqua Terra). Degemeente hecht vooreerst belang aan het feit,datde
locale bevolking tegen lageprijzen watersportvoorzieningen worden
aangeboden.Daarbijstelt zegeringe eisenaan het kwaliteitsniveau
van het voorzieningenpakket. Aangezien debetrokken verenigingsleden
geen hoge kwaliteitseisers blijken te zijn,de lageprijs ook voor hen
een belangrijk uitgangspunt isendebereidheid tot zelfwerkzaamheid
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aanwezig is,ishet mogelijk de beheers-,inrichtings-enfinancieringstaken volledig aan denon-profit organisaties over tedragen.
Hierdoor kan depachtprijs beperkt worden,waardoor dekostendooreen
uitbreiding vanhetaantal ligplaatsen kunnen worden opgevangen eneen
prijsstijging niet noodzakelijk is.

InMidden-Limburgbestaanerverschillen tussendewensen vande
grondeigenaar (Aqua Terra)en de pachters (de verenigingen). Aqua
Terrahechtallereerst belang aan een hoog kwaliteitsniveau vande
voorzieningen en zalde met de realisering daarvangepaard gaande
investeringskosten indeprijs willen verrekenen.Eengroot deel van
de verenigingsleden wenst vooral een lageprijs en staatniette
wachten op kwaliteitsverbeteringen.
Als zodanig heeft degrootschalige privatiseringsvariant vooral een
negatief effect opgebruikers van verenigingsjachthavens enheeft
privatisering vaneen kleinschalige jachthaven naar een vereniging in
devorm vanoverlaten juist positieve effecten.
Heteenzijdige kwaliteitsbeleid vanAqua Terra leidt toteenaantastingvandediversiteit vanhetaanbod inhet Midden-Limburgse Maasplassengebied. Ditbeperkt de toegankelijkheid van hetgebied voor
bepaalde groepen gebruikers.Indien opeen kleinschalige wijze wordt
geprivatiseerd hoeven deprijseffecten, die (mogelijk)optreden door
hetafstoten vaneenjachthaven naar een commerciële exploitant,niet
te leiden tot eenafname vandetoegankelijkheidvandeomliggende
regioalsgeheel,mits er indeze regioeldersgoedkopere alternatieven worden geboden (bijvoorbeeldverenigingsjachthavens).
Privatisering van hengelsportaccommodaties (3)
Uithetonderzoek naar deprivatisering van kleinschalige hengelsportaccommodaties (Lengkeek enDeJong, 1989)blijkt, dat privatisering
zoveel verschillende vormen kanaannemen,datdediversiteit inhet
aanbod bijprivatisering vanvisplassen toe zal nemen endaarmee de
diversiteit van vismogelijkheden.
Uit ditonderzoek isdaarentegen gebleken,dat detoegankelijkheid van
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viswater opeen andere wijze door privatisering kanafnemen.Privatisering vanbeheerstaken naar een hengelsportorganisatie kan leiden tot
(geringe)financiële lastenstijgingenen (meer)zelfwerkzaamheid door
leden.Hierdoor treedt bijsportvissers vaak een sterke identificatie
met hetviswater endevisstek op.Henbeschouwt hetbetreffende water
al snel als het 'hunne'. Het gevoel van bezit en aanspraken is bij
uitstek eenbeloning voor zelfwerkzaamheid vangeorganiseerde recreanten. Mensen blijken totveel opofferingen bereid, alsdit voor henzelf
profijt oplevert.Bijdebesluitvorming over het verhuur vanhet
visrecht speeltdezeoverweging eenbelangrijke rol,zeker omdat
sportvissers inhet algemeen hecht georganiseerd zijn eneenbrede
achterban hebben.Om de indruk tewekken,dat men met het overdragen
vanbeheerstaken aanhengelsportorganisaties geenwezenlijke taken
overdraagt,wordthetvisrechtdoor deoverheid meestal tegen een
symbolisch bedrag verhuurd. Erbestaat echter een tendens tothet
vragen van reëlebedragen.Door recreatieschappen wordt ditgezien als
een inkomstenverhogende maatregel.

Uit het onderzoek van Lengkeek en DeJong (1989)blijkt voorts,dat
bijdeoverheid of eenparticuliere eigenaar van hetvisrecht vaak ten
onrechte deopvatting heerst,dat met het verhuur van het visrecht het
algemeen belang wordtgeschaad.Echter,zolang mengeen visuithet
water haalt,mag iedere andere recreant gebruik maken van hetwater.
Publiek private samenwerking (4)
Inhetonderzoek isgeen verband aangetoond tussendeactiviteiten van
deStichting Maasoeversendeproduktontwikkeling van de bestaande
bedrijven enverenigingen inhet Maasoevergebied.Om deze reden ishet
onmogelijk eenverband teleggen tussen publiek private samenwerking
en de privatiseringsvarianten.
Effecten ophet gebruik
Privatisering kleinschaligewatersportvoorzieningen (2)
Inhet kader van hetdeelonderzoek naar deeffecten van privatisering
van kleinschalige watersportaccommodaties ophetgebruik zijn into-
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taal 92huurders van eenvaste ligplaats geënquêteerd. Daarvan huurt
35% (N=32)een ligplaats inéén vande twee op non-profit basis
beheerde jachthavens. De overige 65% (N=60)isgeënquêteerd ineen
jachthavenaanhet ZwarteWater indebuurt van Zwolle.Voor een korte
omschrijving van de jachthavens wordt verwezen naar Paragraaf 9.2.

Aan de ligplaatshouders van dedrie kleinschalig geprivatiseerde
jachthavens iseen lijst van 7typen watersporters voorgelegd (Bijlage
8). Elktypeisomschreven door eenaantal sterk samenhangende wensen
envoorkeuren.Deze samenhang isinde Midden-Limburgse deelstudie
onderzocht (factoranalyse, Paragraaf 6.5).Aan elke respondent is
gevraagd of hij/zijzich ineenof meer typenherkent ennaar welk
type zijn/haar eerste voorkeur uitgaat. InTabel 42isaangegeven in
welk type de respondenten zichzelf hetbest herkennen.
Tabel 42.Het type watersporter waarin ligplaatshouders in kleinschalig geprivatiseerde jachthavens zich het best herkennen (inpercentages
van het aantal ligplaatshouders)
kleinschalig geprivatiseerde jachthavens
type watersporter
totaal
hetverantwoordelijke type
het op comfort gerichte/
betalingsbereide type
het op activiteiten ge
richte type
het typemet kritische
instelling
het op compensatie gerichte type
hetprijsafhankelijke type
het vrijheidslievende type

commercieel

26

non-profit

7
3

63
5

0

1

2

0

1

2

0

44

52

3
21

28

5
26

N = 92

N=60

0
9
N= 32

Globaal huren vooral drie typen watersporters een ligplaats inde
kleinschalig geprivatiseerde jachthavens:hetopcompensatie gerichte
type (44%); het verantwoordelijke type (26%); en het vrijheidslievende
type (21%)(zieBijlage 8).Het verantwoordelijke type ligt vooral in
de twee opnon-profit basis beheerde jachthavens.De watersporters in
demeercommerciële jachthaven rangschikken zichvooral onder de
andere twee typen.Uit het feit,dat het opcomfort gerichte/beta-
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lingsbereide type enhet opactiviteiten gerichte typeniet frequent
zijngenoemd (ook niet inde tweede enderde voorkeur)kan worden
geconcludeerd, dat de ligplaatshouders vanalle drie onderzochte
jachthavensquawensen en voorkeuren vooral lijkenopdeverenigingswatersporters in Midden-Limburgenminder opdedaar onderzochte
ligplaatshouders incommerciële jachthavens.
Verschillen tussen privatisering grootschalig watersportgebied en
privatisering kleinschaligewatersportvoorzieningen (4en 2)
Evenals in het Midden-Limburgse onderzoek (zieParagraaf 6.6)isaan
dehuurders van een ligplaats ineen vande kleinschalig geprivatiseerde jachthavens eerst gevraagd,welke veranderingen er doorde
privatisering inde jachthaven zijnopgetreden.Vervolgens is gevraagd
hoemen daaropheeftgereageerd enwelkespecifieke reactiestotwelke
specifieke veranderingen hebben geleid.
InTabel 43zijn dedoor ligplaatshouders ervaren veranderingen inde
drieonderzochte jachthavens afgezet tegen deonderzoeksresultaten van
Midden-Limburg.
Tabel43.Dedoor huurders van eenvaste ligplaats inMidden-Limburg en in een
kleinschalig geprivatiseerde jachthaven ervaren veranderingen inde
jachthaven (inpercentages)
kleinschalig geprivatiseerde jachthavens
veranderingen

M.Limburg
totaal

jachthaven drukker
jachthaven minder druk
ligplaatsen uitgebreid
ligplaatsen afgenomen
meer voorz. aangeboden
verdwenen voorzieningen
meer onbekenden
kwaliteit achteruit
kwaliteit vooruit
sfeer toegenomen
sfeer afgenomen
prijs liggelden omhoog
prijs liggelden omlaag
voorzieningen duurder
voorzieningen goedkoper

40
3
47
2
27
2
31
7
45
17
18
67
1
14
1
N = 505

36
3
63
1
52
0
5
3
60
25
5
21
1
0

commercieel
35
5
63

N= 92
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38
0
63
0
53
0
5
3
69
22
0
3
0
0
0

2
52
0
5
3
55
27
8
30
2
0
0

0
N =60

non-profit

N =32

De volgende zaken vallen daarbijduidelijk op:
- detoename van dedrukte inde 3kleinschalig geprivatiseerde
jachthavens wijkt nietnoemenswaardig afvandetoename inMiddenLimburg;
de toename van dedrukte wordt vooral positiefopgevat indezin
van 'sfeerbeleving1 (vergelijk Paragraaf 6.6);de sfeer en gezelligheid inde jachthavens isvoor een kwart vande ligplaatshouders
toegenomen;daarentegen ervaart vrijwel niemand eenafname hiervan;
inhet Midden-Limburgse onderzoek zijnwatersporters minder eensgezind over de sfeerveranderingen;
de uitbreiding van het aantal ligplaatsen,de toename vanhet
aantalwatersportvoorzieningen endekwaliteitsverbetering worden
vaker door de ligplaatshouders inde 3kleinschalig geprivatiseerde
jachthavens ervaren dandoor de ligplaatshouders in Midden-Limburg.
De zeilers en motorbootvaarders uit dedriekleinschaliggeprivatiseerde jachthavensvertonen weinig verschillen tenaanzien van deze
aspecten;
in Midden-Limburg isdekomst vangrotereaantallen nieuweligplaatshouders inde jachthaven vaak negatief ervaren;erbleek een
samenhang tebestaan tussen de respondenten,diedeze verandering
negatief ervaren ende respondenten dieaangeven,dat het aantal
onbekenden inde jachthaven istoegenomen;toenamevanhetaantal
onbekenden wordt inde kleinschalig geprivatiseerde jachthavens
nauwelijks ervaren; wellicht hangt ditsamen methet feit,dathet
inMidden-Limburg vooralom buitenlandsenieuwkomersgaat;
tenopzichte van Midden-Limburg wordendoordegebruikers vande
driekleinschaliggeprivatiseerde jachthavens duidelijk minder
prijsstijgingen ervaren; indeopnon-profit basis beheerde jachthavenswordtgeenprijsstijgingervaren;indeopcommerciële basis
beheerde stichtingshaven wordt dezedoor eenderde vandeligplaatshouders welervaren;ditkomt duidelijk overeen met dedoor
beheerders van dedrie kleinschalig geprivatiseerde jachthavens
aangegeven effecten van privatisering.
In totaal heeft 35%van alle huurders van een vaste ligplaats ineen
kleinschalig geprivatiseerde jachthaven op veranderingen gereageerd.
Ditpercentage isduidelijk lager dandatuithet Midden-Limburgse
onderzoek. Daar reageerde 57%.Inde opnon-profit basis beheerde

182

jachthavens is iets vaker opveranderingen gereageerd dan indeop
commerciële basis beheerde haven (respectievelijk door 44en 30%).In
Tabel 44zijn de reacties van de ligplaatshouders in kleinschalig
geprivatiseerde jachthavens vergeleken metde reacties van hun MiddenLimburgse soortgenoten.Daarbijvalt opdat slechts twee reacties
regelmatig door ligplaatshouders in kleinschalig geprivatiseerde
jachthavens wordengenoemd:een kwart vanallewatersporters isde
jachthaven frequenter gaan bezoeken en een iets kleinere groep ismeer
uren gaanvaren.Beide reacties zijn bijdeopnon-profit basisbeheerde jachthavensvaker genoemd dan inde meer commerciële haven.

Tabel 44.De door huurders van een vaste ligplaats inMidden-Limburg en ineen
kleinschalig geprivatiseerde jachthaven genoemde reacties opveranderingen inde jachthaven (inpercentages)
kleinschalig geprivatiseerde jachthavens
reacties

M. Limburg
totaal

op zoek ligplaats
vereniging
op zoek commerciële
ligplaats
op zoek goedkopere
ligplaats
op zoek ligplaats betere
voorzieningen
minder jachthaven bezoek
meer jachthaven bezoek
meer vaaruren
minder vaaruren
minder zelfwerkzaam aan
eigen boot
klussen uitbesteden

commercieel

non-profit

6
11
11
15

0
23
11
0

0
13
8
0

0
41
16
0

23

3

3

3

2

0

0

0

N = 505

N = 92

60

Uit hetonderzoek onder de ligplaatshouders inde kleinschalig geprivatiseerde jachthavens blijkt,dat de toename vanhet bezoek aande
jachthaven allereerst verband houdt met detoenamevanhet aantal
voorzieningen (40%vande respondenten die reageerden, vindt dat)en
de verbetering van de kwaliteit daarvan (55%). Daarnaast speelt echter
ook de toename vande sfeer engezelligheid een rol (20%). Opvallend
isverder,dat de respondenten dieprijsstijgingenervoeren,daar niet
ophebben gereageerd. Derhalve kan worden geconcludeerd, dat deveran-

183

32

deringen inde jachthavens slechts totpositieve reacties hebben
geleid endat dezepositieve reacties indeopnon-profit basisbeheerde jachthavens iets talrijker zijn.
Detoenamevanhet jachthavenbezoek isvooral geconstateerd bijhet
verantwoordelijkeenhetopcompensatie gerichte type.Het vrijheidlievende typeheeft nietgereageerd. Dit isnietopmerkelijk,aangezien dit typeniet opeen uitbreiding van de jachthaven (meer drukte)
zit te wachten.
Het jachthavenbezoek neemt onder lagere-inkomensgroepen sterker toe
danonder hogere-inkomensgroepen. Dit iseenbevestiging vandeconclusiesvanhet Midden-Limburgse onderzoek.

9.5 Effecten vanprivatisering opniet-recreatieve belangen
IndezeParagraaf zalhettweededilemma wordenbesproken,waarmeede
overheid bijprivatisering geconfronteerd kanworden:
"gaatprivatisering vanwater-enhengelsportaccommodaties ten
koste vanniet-recreatieve belangen, zoalsnatuurbehoud enberoepsmatig gebruik van wateren (beroepsvisserij,binnenscheepvaart)?"
Privatisering vanhengelsportaccommodaties (3)
Inhetonderzoek zijn vooral bijdebesluitvorming over hetverhuur
van visrechten knelpunten gesignaleerd tussen belangen van recreatie
ennatuurbehoud.Sommige overheden ervaren een strijdigheid tussen de
doelen van sportvisserijennatuurbehoud.Vooral Staatsbosbeheer
blijkt eenopargwaan gebaseerd beleid tevoeren.Ingeval van wateren
meteennatuurgerichte doelstelling isom deze reden bijdeoverheid
gebrek aan motivatie totprivatisering naar hengelsportorganisaties
gesignaleerd. Inprincipe draagt deoverheid deverantwoordelijkheid
metbetrekking totdeze wateren liever over aaneennatuurbeschermingsorganisatie. Erbestaan veel vooroordelen over sportvissers bij
bepaaldeoverheden enbijnatuurbeschermingsorganisaties.Men isvaak
bang,dat het visstandbeheer van hengelsportorganisaties zich beperkt
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tot het uitzetten van visendanvooral die soorten,die uithet
oogpunt vandesportvisserijgewenst zijn.Bovendien zouden desportvissers vervuilend zijn.
Uithetonderzoek blijkt,dat eronderhandelingsruimte openligt ophet
moment,dat dehengelsportorganisaties aannemelijk kunnen maken,dat
erbijhen sprake isvan deskundigheid omtrent ecologisch visstandbeheer,vaneennatuurbewuste houdingenvaneenachterban,diezich
dienovereenkomstig gedraagt (Lengkeek en De Jong, 1989).Het initiatief totprivatisering van visrechten ligt,zoals reedswerd gesteld,
altijd bijdehengelsportorganisaties. Hetblijkt noodzakelijk te
zijn,dat zijdeeigenaars vandat visrecht duidelijk moeten maken,
dat ze een serieuze partijzijn voor het uitvoeren vanbeheerstaken.
Demogelijkhedenom deskundigheid ophetgebied vaneen natuurwaardenondersteunend beheer bijhengelsportorganisaties teprofileren, zijn
bijde overkoepelende organisatie van sportvissers (NWS)aanwezig.

Privatisering kleinschaligewatersportaccommodatie (2)
Privatiseringvankleinschalige watersportaccommodaties op initiatief
van watersportverenigingen heeft totgevolg,dat deactiviteiten van
watersportverenigingen dooreengemeenteof recreatieschap worden
erkend. Inveel gevallen vinden dezeactiviteiten plaats ineen haven
met een industriële functie.De legalisering van een watersportvereniging kan echter instrijd zijn met debelangen vandeberoepsvaart.
Privatiseringgrootschalig watersportgebied (1)
In Midden-Limburg zijndoor deprivatisering vanhet grootschalige
recreatiegebied de Maasplassen veleniet-recreatieve belangen inhet
geding.Omdat naast de Maasplassen eveneenslandbouwgronden ennatuurgebieden zijngeprivatiseerd,wordt deprivatisering door natuurbeschermings-en landbouworganisaties kritisch gevolgd.Tenaanzien van
delandbouwbelangen zijn indekoopovereenkomst waarborgen afgedwongen. Anderebelangen (onder andere vanbewoners en natuurbeschermers)
zijn indebesluitvorming omtrent deprivatisering slechts inzeer
beperkte mate meegenomen (zieParagraaf 4.1).De knelpunten naar
aanleidingvandeafweging tussen recreatieve en niet-recreatieve
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belangen zullen echter optreden bijdevaststelling vandegemeentelijke bestemmingsplannen (zieParagraaf 4.4).De handelingsvrijheid
vanprojectontwikkelaar AquaTerra zal uiteindelijk inbelangrijke
matedoordeze bestemmingsplannen worden bepaald.

9.6 Financieel-economische aspecten vanprivatisering enpubliek
privatesamenwerking
Indezeparagraaf wordt ingegaanophetderdedilemma:
"levertprivatisering enpubliek private samenwerking het door de
overheid gewenste financieel-economischevoordeelop?"
Zoals reedseerder indit hoofdstuk werd gesteld,spelen financieeleconomische argumenten bijprovincies,recreatieschappen engemeentes
eendoorslaggevende rolbijbeslissingen omtrent privatisering van
jachthavenaccommodaties. Dedoor deze overheden beheerde recreatieterreinenomvatten inhetalgemeen zowel rendabele alsonrendabeleeenheden.Beide categorieën worden door debeherende overheden vaak inéén
exploitatierekening ondergebracht. Zoworden de verliezen oponrendabele eenheden vaak geheel ofgedeeltelijk gecompenseerd metopbrengsten uit rendabele voorzieningen. Indepraktijk ishet bijna ondenkbaar,dat eengrootschalig recreatiegebied,zoalshet Midden-Limburgse
Maasplassengebied, inhaar geheel wordt geprivatiseerd. Hetparticuliere initiatief isslechts geïnteresseerd inaccommodaties,diehetzijperspectief bieden opeen winstgevende exploitatie (ingeval van
commerciële exploitanten)ofmetbeperkte zelfwerkzaamheid enmet
geringe kosten door gebruikers zelfstandig kunnen worden beheerd (in
geval van non-profit organisaties).
Afstoten grootschalig watersportgebied (1)
Eenuitzondering vormt degrootschalige privatisering vandeMiddenLimburgse Maasplassen.Hier werd wel een recreatiegebied inhaar
geheel aaneencommerciële projectontwikkelaar verkocht.DeprivatiseringinMidden-Limburg isechter onder zeer uitzonderlijke condities
tot stand gekomen.Opde eersteplaats werd het 3.000hectare grote
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gebied voor slechts 6,5 miljoen gulden verkocht. Eenderde van deze
oppervlakte islandbouwgrond.Deaankoop van het Maasplassengebied
door Aqua Terra wasvooral interessant,omdatdoor speculatie met
landbouwgronden degeïnvesteerde koopsom terugverdiend kanworden.
Daarnaast ontbreken inde koopovereenkomst bindende,contractuele afspraken omtrent investeringsverplichtingen,depositie van kleinschaligeondernemers enverenigingen inhetgeprivatiseerdegebieden
openbaretoegankelijkheid.
Privatisering kleinschaligewatersportvoorzieningen (2)
Indepraktijk blijkt,datgemeentes en recreatieschappen slechts
rendabele projecteenheden aan deprivate sector overdragen. Bijde
onderzochte casesvan kleinschalige privatisering van jachthavenaccommodaties istelkens sprake vandeze variant.Deoverheid gaat danuit
vandeoverweging, dat het beheer vanonrendabele gebieden (gedeeltelijk)kan worden gefinancierd uitdeopbrengst uitdegeprivatiseerde,
rendabele voorzieningen. Dezeopbrengst bestaat dan uit een pachtcanon
of rente opde verkoopsom.
InParagraaf 9.3 zijn reedsenkele argumenten genoemd, die een rol
spelenbijdebeslissing vandeoverheid eenwatersportvoorziening af
testoten,dan wel over te laten.Gebleken is,dat hetbedrijfsleven
weinig interessetoont inhethuren vaneen watersportaccommodatie,
zeker niet alsindepachtovereenkomst strengevoorwaarden worden
opgenomenoverhetprijsniveau,degebruikerssamenstelling en toekomstige inrichtings-enbeheersactiviteiten. Afstoting isvoor eengemeenteofrecreatieschap financieel-economisch interessant indien
tenminste aan de volgende twee voorwaarden isvoldaan:
- desom vandedoor afstoting bespaarde beheerslasten en de rente op
deverkoopsom moet groter zijn dandeopbrengst vandeexploitatie
vóór privatisering;
- er mag geen sprake zijn van terugvordering vanPPO-subsidiesdoor
derijksoverheid inverband met de schending vandeopenbare toegankelijkheid vandeaccommodatie.
Het blijkt,dat deoverheid de hoogte vandeverkoopprijs bijhet
afstoten vaneen watersportaccommodatie vaaknietbaseertopdedagwaardevandeopstallen,de ligging vandeaccommodaties endehuidige
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bezetting vande ligplaatsen -zoalsdat inhet bedrijfslevengebruikelijk is-,maaropde kosten die inhet verleden met betrekking tot
deaccommodatie zijngemaakt.Hierdoor vormtdehoogtevandeverkoopsom vaakeenonoverkomelijk knelpunt inonderhandelingen over privatisering.

Hetoverlaten van watersportvoorzieningen aannon-profit organisaties
isvoor deoverheid uit financieel oogpunt interessant,indien de som
vandebespaarde beheerslasten endepachtsom groter isdandeopbrengst van de exploitatie vóór de privatisering.
Bijprivatisering naar non-profit organisaties laat deoverheid de
sociale doelstelling echter vaak prevaleren boven de financieel-economische doelstelling, zeker alshet initiatief totprivatisering door
dewatersportvereniging wordtgenomen.Inditgeval wordt vaak een
zodanig lagepachtprijs berekend,datdeprivatisering voor deoverheid niet leidt toteen kostendekkende exploitatie van de recreatievoorziening.Met andere woorden:de som vande totale kapitaalslasten
ende resterende beheerslasten iskleiner dandepachtsom. Uit het
onderzoek van Knijnenburg (1988)blijkt dat sociale argumenten de
privatisering niet lang tegenhouden indien bijdeoverheid eenduidelijk financieel motief aanwezig is.
Overlaten kleinschalige hengelsportaccommodatie (3a)
Indebesluitvorming over hetverhuren van het visrecht doordeoverheid naar eenhengelsportorganisatie speelt kostenbesparing integenstelling tot bijde watersport geen rol vanbetekenis.

9.7 Enkele voor privatisering en publiek private samenwerking
relevante kenmerken van publieke en private partijen

Indezeparagraaf zalhet laatstedilemma worden behandeld, dat voor
deoverheid kanspelen ineenbesluitvormingsproces naar privatisering
ofpubliek private samenwerking:

"isdeprivate kandidaat,aan wie privatetaken metbetrekking tot
eenwater-ofhengelsportvoorziening wordenovergedragen, capabel
om verantwoordelijkheid voor deovergedragen takentedragen?"
Privatisering naar non-profit organisaties (2en 3)
Privatisering vanbeheerstaken naar non-profit organisaties vereist
eengrote betrokkenheid van verenigingsleden bijhet dagelijks beheer
van een water-ofhengelsportaccommodatie.Persoonlijke inzetvan
leden isnoodzakelijk enhet isde vraag hoegroot de bereidheid
daartoe is.Voor de inzetmiddels zelfwerkzaamheid wordtdoordeleden
vaneen vereniging een tegenprestatie verwacht.Deze tegenprestatie
kanbestaan uit een zekere matevanexclusief gebruik vaneenaccommodatie.

De lastenvoor degebruikers stijgen,indiendeaccommodatie privé
eigendom wordt vaneenvereniging.Uit hetonderzoek van Lengkeek en
De Jong (1989)blijkt,datgroepen sportvissers onder bepaaldecondities (exclusiviteit, betrokkenheid)bereid zijnom een relatief hoge
prijs tebetalen voor uitbreiding vandevismogelijkheden.Uithet
gebruikersonderzoek onder watersporters inMidden-Limburgblijkt,dat
de betalingsbereidheid voor extra voorzieningen slechtsonder een
beperkte groep watersporters aanwezig is (circa 25%). Daarbij moet
worden bedacht,dat deabsolute kosten voor de watersporter reedsveel
hoger zijn dande kosten voor de sportvisser.
Eennon-profit organisatie zal slechts totaankoopvaneenaccommodatieover kunnengaan,indiendaarvoor eigen fondsen beschikbaar zijn
die inde loopvan de tijd zijnopgebouwd.Aangezien de kostenper
sportvisser bijaankoopvaneenvisplas inhet algemeen vele malen
lager zullen zijn dande kosten per watersporter bijdeaankoopvan
eenjachthavenaccommodatie,lijktafstoting van hengelsportaccommodatiesnaar non-profit organisaties realistischer te zijndan verkoop
vanwatersportaccommodaties.

Privatisering kleinschaligewatersportaccommodaties (2)
Uithetonderzoek naar kleinschalige privatisering van watersport-
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accommodaties blijkt,dat gemeentes en recreatieschappen strenge eisen
stellen aande gegadigde particulieren bij privatisering.
Er wordt onder meer geëist,dat:
degegadigde voldoende kredietwaardigheid bezit;
- ervoldoende deskundigheid aanwezig moet zijnophetgebied van
exploitatie van jachthavens;
- ereen zekere betrokkenheid wordt gevoeld bijde jachthaven;
eenparticulier voldoet aaneenbepaalde rechtspersoon (NV, BV,
stichting of vereniging).
Publiek private samenwerking ineengrootschalig recreatiegebied (4)
Voorhetuitblijven van de responsvanhet bedrijfsleven worden inhet
onderzoek van DeWilde (1988)meerdere redenengenoemd,die opgevat
kunnenwordenalsdilemma's bijhet ontstaan vanpubliek private
samenwerking:
- volgensdegeïnterviewde instantiesbestaat ereenhistorischgegroeide argwaan bijhetbedrijfsleven jegensdeoverheid;volgens
deondernemers isdeoverheid inhet verleden teveel regulerend en
controlerend opgetreden,hetgeen voor het bedrijfsleven tot vele
beperkingen heeft geleid; vooral opplanologisch gebied traden in
hetverledenproblemen op,aangeziengemeenteshun bestemmingsplan
niet wensten aan tepassenaanuitbreidingswensen vanondernemers;
nuwordtervanhet bedrijfslevenplotseling initiatief verwacht;
volgens de instanties zijn deverhoudingen tussen privateen
publiekepartijendoor de inzet vande Stichting Maasoevers sinds
1984verbeterd;om deze situatie zotehouden zouden derecreatieschappenenstadsgewesten volgensde instanties bedrijfsmatiger en
marktgerichter moeten gaan denken (Dewilde, 1988);
- debedrijven enverenigingen zijn volgensde instanties vanaf het
begin teweinig betrokkengeweest bijdebesluitvorming vande
Stichting Maasoevers;doordat hetproduktmarktplanbuiten debedrijven enverenigingen om isopgesteld,iseen deel vandefacilitaireproduktontwikkeling,volgens deaanbieders,niet afgestemd op
hun wensen;ook komt het voor datallerlei regels ineendeelgebied
plotseling,zonder overleg met deaanbieders,worden veranderd;
allegeïnterviewde ondernemers vinden datereenbeterebeleidsafstemming tussenoverheid enbedrijfsleven moet komen; totnu toe
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blijken de knelpunten tussen publieke enprivate partijen door de
Stichting Maasoevers welbeterbespreekbaar,maar niet opgelost te
zijn;allegeïnterviewde verenigingen hebben de indruk,datde
stichting henlinkslaat liggen,omdat commerciële exploitanten hun
aanbod alsoneerlijke concurrentie beschouwen;deStichting Maasoevers lijktvooraleenrol toetebedelen aan de commercie en niet
aan de recreantenorganisaties (DeWilde, 1988);
- meerdere geïnterviewde instanties vrezen,dat het huidigebedrijfsleven inhet Maasoevergebied niet instaat zalzijnomdeprivate
pootvandeStichting Maasoevers eenvolwaardig aanzien tegeven;
menvindt debedrijven inhetalgemeen tekleinschalig;depromotioneleenmanagementcapaciteiten zijngeringenerwordt weinig
kennisaanweziggeachtoverdoelgroepen enmarktsegmenten;daarnaast zijndebestaande bedrijven niet instaat voldoende financiële middelen tegenereren (DeWilde, 1988).
Door deoprichting vaneen krachtige exploitantenvereniging enhet
aantrekken vaneenof meer grotereexploitanten dieeentrekkersfunctie voor het Maasoevergebied zouden kunnen vervullen,denken de
bijdeStichting Maasoeversbetrokken instanties hetlaatste knelpunt
op te kunnen lossen.

Deexploitantenvereniging zou moeten starten alseen relatief kleinen
sterk groepje ondernemers,dat zich langzaam zou moeten uitbreiden.Ze
zoueen functie kunnen krijgen ophetgebied vanpromotie.Deondernemersgaven inhet onderzoek echter zelf aan,dat er weinig behoefte
bestaat aanonderlinge samenwerking.Erheerst een duidelijke kruideniersmentaliteit. Alleen alshet echt foutgaat komt men tot elkaar.
Menprobeert dangezamenlijk hetprobleem op telossenengaatvervolgens weer snel zijn eigengang.Ophetgebied vanpromotie beginnen de
ondernemers echter intezien,datgezamenlijk optreden kan leiden tot
grotere efficiency en kostenbesparingen (DeWilde, 1988).
Methet aantrekken vaneen of meer grote exploitanten denkt destichtingMaasoeversvooraldenaamsbekendheid vanhetgebied te kunnen
verbeteren (promotie). Daardoor zouden debezoekersaantallen inhet
gebied kunnen toenemen,hetgeen ook positieve effecten zou hebben op
de kleinschalige exploitanten inhetgebied. Daarnaast isdegrote

191

exploitant essentieel om deprivate inbreng inhet Maasoeverproject
(financieel)teversterken.Ruim dehelft van degeïnterviewde,kleinschalige bedrijven staan positief tegenover het aantrekken vangrootschalige ontwikkelingen. Zijgeloven indepositieve uitstralingseffecten ophet gebied vanpromotie.Geenenkele ondernemer isbang
voor concurrentie,omdat degrootschalige exploitant zich zalgaan
richten op eenandere doelgroep (metnameverblijfsrecreanten)(de
Wilde, 1988). Eenaantal geïnterviewde instanties zette vraagtekens
bijde realisatievandegrootschalige ontwikkelingen.Men vraagt zich
afofhetgebied voldoende potenties heeft om eenserieuze rol te
spelen in deconcurrentieslag met andere regio'sbijhet aantrekken
vandezeexploitanten.Ook twijfelt men aan deaanwezigheid vande
gesuggereerde (Duitse)markt.Daarnaast ishet vanbelang, datde
potentiële,grootschalige investeerder ineen,vanuit bestuurlijk en
planologisch oogpunt gezien,gespreid bedje terechtkomt.Hierop zijn
onderhandelingen metprojectontwikkelaars eenaantalmalen stukgelopen
(DeWilde,1988).
Eenbelangrijk knelpunt bijdeonderhandelingen metondernemers (zowel
groot-als kleinschalig)isdegeringe besluitvaardigheid en uitvoeringssnelheid bijde Stichting Maasoevers.Alsoorzaak wordt een
gebrekkige, interne coördinatie genoemd.Alsgevolg vande langgerektheid vanhet gebied endedaaruit voortvloeiende, versnipperde
bestuurssituatie participeren veel instanties indeStichting Maasoevers.Desamenwerking tussendevijfrecreatieschappen engewesten
isnietoptimaal,omdat er sprake isvanongelijke belangen bijhet
Maasoeverproject. Debetrokkenheid vandeze instanties isafhankelijk
vanhetaantal toeristisch-recreatief interessante gemeentes en/of
projecten,diebinnenhet Maasoevergebied vallen.Eenschap,dat inde
Stichting Maasoevers participeert,legt haar prioriteiten bijde uitvoering vanprojecten buiten het Maasoeverproject.Voor hetnemen van
beslissingen moetendeschappenengewesten telkens terugkoppelen naar
deaangesloten gemeentes,hetgeendebesluitvorming aanzienlijk vertraagt (DeWilde, 1988).
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10. CONCLUSIES,EVALUATIE EN AANBEVELINGEN

10.1 Inleiding
Zoals inHoofdstuk 3isaangegeven, isdeprivatiseringsgedachte inde
tachtiger jaren een belangrijke beleidslijn vande overheid. Dit
beleid kan zowel gevolgen hebben voor deaanbieders van recreatievoorzieningen alsvoor degebruikers vandievoorzieningen. Deze gevolgen
kunnenvervolgens uitmonden inpositieveennegatieveeffecten,zowel
actueel alspotentieel.Bijdeopzet en uitvoering van privatisering
spelen zichallerlei processen af tussen deoverheid ende ondernemer,
die hetgebied exploiteren en/of beheren.Devariatie hierin kan
afhankelijk zijn vande schaal,waaropwordtgeprivatiseerd ende
gebruikersgroepen, diedaarbijbetrokken zijn. Het doel vandit
onderzoek richt zichdanook opde mogelijke effecten vandeprivatisering endeprocessen,diedaaraan tengrondslag liggen,waarbijhet
onderzoek zich heeftbeperkt totde sportvissers endewatersporters.

Dithoudt indat de volgende probleemstellingen beantwoord zijn:
- Welkeprocessen treden opbijde totstandkoming vanprivatisering
enpubliek privatesamenwerking? Welke rolspelendeoverheid,het
bedrijfslevenen recreantenorganisaties bijdezeprocessen entot
welke effecten leiden deze processen?
- Welke veranderingen treden op inde taakverdeling tussen overheid
enparticuliere sector tengevolge vanprivatisering enpubliek
private samenwerking? Welkeeffecten heeftditophetaanbod van
water-en hengelsportvoorzieningen?
- Wat zijn deeffecten vande veranderingen inhet aanbod vanwateren hengelsportvoorzieningen opde gebruikers?
Deprobleemstellingen moetenopdevolgendewijzemetelkaar inverband worden gebracht.Bijhet tot stand brengen van privatisering of
publiek private samenwerking issprake vaneenbesluitvormingsproces.
Bijdit proces spelen het initiatief,motieven endilemma's tenaanzien vanprivatisering een rol.Het initiatief totprivatisering kan
worden genomen door deprivate ofdepublieke sector.Door beide
partijen kunnen motieven vóór enmotieven tegenprivatiseringen
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publiek private samenwerking worden onderkend.Deafweging vanvoorennadelen kan leiden toteen selectie van eenbepaaldeprivatiserings-ofpubliek private samenwerkingsvariant.Hetonderhandelingsprocesbepaaltofdeprivatisering ofpubliek private samenwerking
wordt gerealiseerd en zo ja,welkevorm deovereenkomst gaat krijgen
(onder andere hoehetpacht-of koopcontract eruit gaat zien). Zowel
naar aanleiding vanhet besluitvormingsproces,als ten aanzien vande
veranderde beheerssituatie treden effecten opvoor aanbieders engebruikers.
Allereerst zullen in Paragraaf 10.2en 10.3de eindconclusies vanhet
onderzoek puntsgewijs worden gepresenteerd. Paragraaf 10.2 behandelt
de conclusies tenaanzien vanprobleemstelling 1en inParagraaf 10.3
wordendeconclusies tenaanzien vandeandere twee probleemstellingen
opgesomd. Vervolgens zal in Paragraaf 10.4aandehand van dezeconclusiesworden teruggekoppeld naar Hoofdstuk 2.Dehierin aandeorde
gestelde discussie mondt uit ineen aantal aanbevelingen voorbeleid
enonderzoek (Paragraaf 10.5).
Voordat deeindconclusies wordengepresenteerd moetendevolgende
opmerkingen wordengeplaatst:
hetonderzoek betreft eeneerste verkenning vandeprocessen die
optredenbijdetotstandkoming van privatisering van water-en
hengelsportaccommodaties ende mogelijke effecten daarvanophet
aanbod en het gebruik;
- de nadruk van hetonderzoek heeft gelegen opde grootschalige
privatiseringsvariant inMidden-Limburg;daarnaast zijn kleinschaligeprivatiseringsvarianten enpubliek privatesamenwerking in
beschouwing genomen;
- aangezien inhet onderzoek zeer recentegevallen van privatisering
enpubliek privatesamenwerking zijnonderzocht,heeft hetonderzoek zichvooral geconcentreerd oppotentiële effecten;waar mogelijk zijn actuele effecten geïnventariseerd; deze zijn niet inde
eindconclusies meegenomen.

194

10.2Conclusiestenaanzienvanhetproces
1. Initiatieventotprivatiseringenpubliek private samenwerking
worden zowel doordeoverheidalsdoor particulieren genomen.
Overheidsinitiatieven komen meestal voortuitbezuinigingsdoelstellingen.Recreantenorganisaties nemen daarentegen juist initiatievenmethetdoeldegebruiksmogelijkhedenvaneenaccommodatie
te verruimen.
Voordeinditonderzoek besproken privatiseringsvariantenen
publiek privatesamenwerking zietdesituatieeralsvolgtuit
(Tabel 41):
Tabel 41.Initiatieven enmotieven bijverschillende privatiseringsvarianten
enpubliek private samenwerking
variant
grootschalige privatisering
water- en hengelsport
kleinschalige privatisering
watersport
kleinschalige privatisering
hengelsport
publiek private samenwerking

initiatief

motief

provincie

bezuiniging

gemeente/recreatieschap +watersportvereniging
hengelsportorganisatie
recreatieschap/
gewest

bezuiniging + verruiming
gebruiksmogelijkheden
verruiming gebruiksmogelijkheden
bezuiniging + verhoging
regionaal inkomen en
werkgelegenheid +verruiming mogelijkheden
particulier initiatief

Privatiseringenpubliek private samenwerking kunnenelkopeen
eigen wijze leidentotbezuinigingen:
- door middelvanprivatiseringvanrecreatievoorzieningenten
algemenen nutteworden exploitatietekorten verminderd;
- door middelvanpubliek privatesamenwerking wordtdenoodzaak
tothetinrichtenenbeherenvannieuwe recreatievoorzieningen
doordelagereoverheid vermedenenaandeprivatesectorovergelaten;bijpubliek privatesamenwerking zijndeanderemotieven, namelijkdeverruimingvandeexploitatiemogelijkhedenvan
hetbedrijfslevenenhetverhogenvanhetregionale inkomenen
dewerkgelegenheid,eendirecte resultantevandebezuinigingsdoelstelling vande rijksoverheid.
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2.Bijde lagereoverheden bestaat geen eenduidige interpretatie van
deuitgangspunten uithetStructuurschema Openluchtrecreatie met
betrekking totde toegankelijkheid van recreatieterreinen. Hierdoorwordt inbesluitvormingsprocessen overprivatisering en commercialisering niet opeeneenduidige wijzeeenafweging gemaakt
tussen economische en sociale doelstellingen (respectievelijk
bezuinigingen enhandhaving vandeopenbare toegankelijkheid van
recreatieterreinen).
3. Inonderhandelingen over hetverhuur vanwater-enhengelsportaccommodaties aanparticuliere organisaties spelen tegenstellingen
tussen recreatieve en niet-recreatieve belangen eengroterol.
4.Deprivate sector blijkt bijprivatisering vooral geïnteresseerd
te zijn indebedrijfseconomisch rendabele eenhedenvaneen
recreatieproject.Omdat de lagere overheden daarom financiële
verantwoordelijkheid behouden met betrekking totdeeenhedenwaarbijdegrootste exploitatietekorten optreden (zoalsoevers,dagstranden,boselementen),vallen debezuinigingsmogelijkhedenvoor
deoverheid in de praktijk vaak tegen.
5.De interesse vanhet bedrijfsleven voor het huren vaneenwatersportaccommodatie wordtbeperkt doorde testrenge voorwaarden
omtrent inrichting enbeheer,die door deoverheid indepachtovereenkomsten worden opgenomen.
6.Dehoogtevandeverkoopsom vaneenwatersportaccommodatie isvaak
eenonoverkomelijk knelpunt inonderhandelingen over privatisering,omdat deoverheid deprijsbaseert opde inhet verleden op
deaccommodatie gemaakte kosten.
7. Indienfinancieel-economischemotievendeaanleidingvormenvoor
privatisering,spelensocialeargumenten ineenbesluitvormingsproces uiteindelijk vaak een ondergeschikte rol.
8.Bijdeontwikkeling vangrootschalige recreatiegebieden blijkt de
lagereoverheid (metname provincies en recreatieschappen)haar
beleid veelalaftestemmen opgrootschalige projectontwikkelaars,
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omdat:
- deoverheid hierdoor nieuwe (buitenlandse)markten denkt open
te kunnen leggen;
dezeeenbetereafstemming zoudenkunnenwaarborgen tussende
verschillende deelexploitaties in het gebied;
deoverheid bijheneengrotere deskundigheid verwacht.
Indienhetbeleid vande lagereoverheden isafgestemd opgrootschalige ontwikkelingen,leggen deze overheden inafwachting vande
realiseringdaarvan zominmogelijk ontwikkelingen met betrekking
tot exploiteerbare voorzieningen vast.Dit betekent voor kleinschalige aanbieders,dat ergeenof slechts kortlopende contracten
worden afgesloten engewenste uitbreidingen nietdoor middel van
eenbestemmingsplan wordengelegaliseerd.Medehierdoor isde
investeringsbereidheid vandeze kleinschalige aanbieders vaak
gering.
Ook bijhet totstand brengen vanpubliek privatesamenwerking in
eengrootschalig recreatiegebied worden kleinschalige ondernemers
en verenigingen niet of teweinig betrokken bijhetbesluitvormingsproces.
9.Onderhandelingen metgrootschalige projectontwikkelaars over
exploitatie vaneendeelproject kunnen stuklopen op gebrekkige
planologische randvoorwaarden (onder andere niet vastgestelde
bestemmingsplannen)eneengeringe besluitvaardigheid bijde
publieke partijen.Dit laatste wordt onder andere veroorzaakt door
eenversnipperdebestuurssituatie en tegeringe volmachten bij
vertegenwoordigers vanpublieke partijen inhetonderhandelingsproces.
10. Bijdetotstandkoming vanpubliek privatesamenwerking inhet
BrabantseenGelderse Maasoevergebied zijn recreantenorganisaties
niet betrokken.Volgensdezeorganisaties komtdat,omdat commerciëleorganisaties hun aanbod concurrentievervalsend vinden. Er
bestaat echter weinig behoefteaan participatie bijderecreantenorganisaties.
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11. Kleinschalige aanbieders vanwater-en hengelsportvoorzieningen
wordendoorde lagere overheid vaak niet serieusgenomen als
gegadigde bijprivatisering of participant bijpubliek private
samenwerking.Door de localeoverheid worden onder anderede
volgende drieargumenten genoemd:
- onvoldoende kredietwaardigheid;
- onvoldoende deskundigheid met betrekking totexploitatieen
beheer van een voorziening;
- onvoldoende kennis vandemarkt.
12. Zowel het kleinschalige bedrijfsleven als recreantenorganisaties
zien meer perspectief inkleinschalige privatiseringvarianten dan
inde in Midden-Limburg toegepaste grootschalige variant.

10.3Conclusies tenaanzien van effecten
13. Hetbedrijfslevenheeft inhetalgemeen eenpositieve verwachting
omtrent hetpotentiële effect vanprivatisering enpubliek private
samenwerking opdeproduktontwikkeling. Menverwacht dat er meer
voorzieningen worden geschapen met eenhogerekwaliteit.
Demeeste recreantenorganisaties stellen echter lageeisen aande
kwantiteit ende kwaliteit vanvoorzieningen enwensen vooralde
prijs vanvoorzieningen laag tehouden. Zijzijn slechts tevreden
over privatiseringsvarianten, waarbijuitgegaan wordtvaneen
betaalbare prijs en (dus)een laag voorzieningenniveau.
14. Inde meestegevallen heeftprivatisering onmiskenbaar effectenop
de toegankelijkheid vaneen water-en hengelsportvoorziening.
Vooral inde vorm vanoverlaten van taken aannon-profitorganisaties lijkt het 'tenalgemenen nutte'-karakter beter gewaarborgd
te kunnen worden.

15. Privatisering kan leiden totaanzienlijke prijsverhogingen,omdat
een voorziening door eenparticuliere exploitant inelk geval
kostendekkend, maarbijvoorkeur metwinstgeëxploiteerd zalworden,terwijl deoverheid vóór deprivatisering exploitatieverliezen toestond om deopenbare toegankelijkheid vandevoorziening te
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waarborgen. Tenaanzien vande verschillende privatiseringsvariantenkanhetvolgendeworden opgemerkt:
- bijdegrootschalige privatiseringsvariant zullen deprijzen,
vanverenigingsjachthavens aanhetprijsniveau in commerciële
jachthavens worden gekoppeld, waardoor deprijzen indezeverenigingshavens onevenredig sterk zullen stijgen;dit leidt tot
uitwijkers enuitvallers onder (metname)minder draagkrachtige
recreanten;
- kleinschalige privatisering van jachthavens indevorm van
overlaten van taken aannon-profit organisaties kan voor de
overheid tot kostenbesparing leiden, zonder dat deprijsvan
watersportvoorzieningen stijgt;deze vorm van privatisering
leidt echter niet altijd totbudgettaire neutraliteit vande
lagere overheid;
- bijde sportvisserijkomt delageprijsvoorvismogelijkheden
alleen ingevaar als sprake isvanafstoting van eigendom en
beheer vaneenvisplas naar een particulier;onder bepaalde
condities (exclusiviteit,betrokkenheid) zijn groepen sportvissersechter bereid tebetalen voor vergroting vandevismogelijkheden;voorwaarde isdan,dat sportvissers eengevoel van
bezit ofaanspraak wordt gegund;invoering van kostenposten
(looprechtvergunning) zonder aanwijsbare tegenprestatie leidt
tot uitwijkgedrag.

16. Privatisering kan inde watersport leiden toteenbeperking vande
diversiteit indeaard vanhet aanbod: daling vanhet aandeel
ligplaatsen in verenigingsjachthavens tenopzichte van hettotaal;
afname vanhet aanbod van kleine jachthavens;eenalgehele toename
vanhet aantal voorzieningen en inrichtingselementen,hetgeen
veelal ten kostegaat vannatuurwaarden en rust.Daarentegen zou
privatisering indesportvisserij,met namedoorhetscheppenvan
exclusieve vismogelijkheden innatuurgebieden,juist toteenverruiming van de diversiteit kunnenleiden.
17. Quawensenblijkt er juisteen sterkediversiteit onder gebruikers
te bestaan.Deprivatisering leidt zoonder andere tot substitutie
vande inditonderzoek onderscheiden typenwatersporters:
het opcomfort gerichte,commerciële type;
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- het individualistische,opnatuur gerichtetype;
- het opcomfort gerichte verenigingstype;
hetprijsafhankelijke,opcontact gerichtetype.
Inhetalgemeen kanworden gesteld, dat devoorzieningen aantrekkelijker worden voor deopcomfort gerichte typen.Indien,zoals
bijdeprivatisering vanhet Midden-Limburgse Maasplassengebied,
fundamentele waarden van recreantenorganisaties worden bedreigd,
kanprivatisering leiden totontevredenheid bijhet op comfort
gerichte verenigingstype.Meerdere watersporters vanhet individualistische,opnatuur gerichte type enhetprijsafhankelijke,op
contact gerichte type zullen door privatisering uitvallen.De
vrijgekomen capaciteit zalwordenopgevuld door de op comfort
gerichte watersporttypen.

18. Kleinschalige privatisering op initiatief vaneen non-profitorganisatie (verhuurvan een jachthavenaccommodatieof verhuur vanhet
visrecht)leidt inhetalgemeen totverruiming vandevaar-en
vismogelijkheden voor verenigingsleden.
19. Hetoverdragen aaneenhengelsportorganisatie vanhet visstandbeheer vaneenvisplas met een natuurgerichte doelstelling,kan
tot een gedifferentieerder en deskundiger visstandbeheer leiden.

10.4 Evaluatie
Indezeparagraaf zullende conclusies worden afgezet tegenderesultaten van de literatuurverkenning (Hoofdstuk 2).Hierin werden twee
doelstellingen vanhet Nederlandse overheidsbeleid uitvoerig aande
orde gesteld:
1.het terugdringen van het tekort opde rijksbegrotingendeheroverweging van het takenpakket van de overheid (Paragraaf2.1);
2.hetgaranderen vaneenveelzijdig,betaalbaar enopenbaar toegankelijk recreatie-aanbod voor alle lagen vande Nederlandse bevolking,
hetgeen heeft geleid toteenomvangrijk aanbod vancollectieve
recreatievoorzieningen (Paragraaf2.2).
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ad 1)
Debezuinigingen hebben bijde lagere overheden geleid tot beperking
vandebudgetten voor beheer enonderhoud van toeristisch-recreatieve
voorzieningen. De lagereoverheden zijnalsgevolg hiervan opde
eersteplaatsovergegaan opeenbedrijfsmatigereaanpak van recreatieprojecten,waarbijgetracht isdoor middelvanhetopnemenvanwinstgevende exploitaties (onder andere horecakiosken, jachthavens)en het
heffen van retributies (onder andereparkeergeld, toegangstarieven)de
inkomsten teverhogen tenbehoeve vaneengunstiger exploitatieresultaat.Daarnaast wordt getracht het aandeel vandeparticuliere sector
inhetbeheer van recreatievoorzieningen tenopzichte vandat vande
overheid tevergroten.Dit gebeurt door middel vanprivatisering van
bestaandevoorzieningen enhet stimuleren vandeprivate sector (met
name hetbedrijfsleven)tothet scheppen van voorzieningen, onder
anderedoor middel vanpubliek private samenwerking.

Deze maatregelen komen grotendeels neer ophetversterkt inzettenvan
hetmarktmechanismealsordeningsmechanisme bijhetaanbod vanrecreatievoorzieningen.Het particuliere bedrijfsleven,maar ook deoverheid,stemthaaraanbod immersaf opdevraag naar voorzieningen,
zoalsdieblijkt uitde individuele betalingsbereidheid vanconsumenten. Een relatief steeds kleiner aandeel vande recreatieprojecten
wordt metbehulp van collectieve middelendoordeoverheid aangelegd
enbeheerd (budgetmechanisme).Absoluut gezien blijft de overheid
echter een groot aandeel houden.
ad 2)
Bovenstaande maatregelen,dievooraleeneconomisch doel dienen,dreigenechter tenkostetegaan vande sociale doelstellingen, waarmee de
overheid demeeste recreatieprojecten heeft aangelegd. Inhet
Structuurschema Openluchtrecreatie isdezedoelstelling door de
begrippen 'openbare toegankelijkheid'en 'tenalgemenen nutte'
omschreven. Indeze zin heeft deoverheid eenpubliekrechtelijke taak
om tegemoet tekomenaandepluriforme,recreatieve wensenenbehoeften vanelkeNederlandse burger volgens hetgelijkheidsbeginsel,dus
ongeacht zijn/haar inkomen enongeacht zijn/haar woonplaats.Dit is
eenvandevoornaamste redenengeweest om eencollectieve voorzieningswijze te rechtvaardigen. Daarnaast spelenpositieve, externe
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effecten van een collectieve voorzieningswijze (vermindering vande
druk op kwetsbare natuurgebieden,positieve bijdrage aan het landschap)een rol (zieParagraaf2.2).
Gezien hettegenstrijdige karakter van bovengenoemde beleidsdoelstellingen ishet relevant hoebelangrijk deoverheid de uitvoering van
dezepubliekrechtelijketaak vindt in relatie totde wensofdenoodzaak om teprivatiseren enhetprofijtbeginsel toetepassen.Het
lijkterop,datdezeafweging vooral door de lagereoverheden wordt
gemaakt.Uit hetonderzoek isgebleken,datdeze lagereoverheden met
verschillende maten meten.InMidden-Limburgwordteen grootschalig
recreatiegebied volledig afgestoten aan hetbedrijfsleven,waarbijde
provinciale overheid onder andere de controle verliest over deprijsstelling:bepaalde recreantengroepen vallen uit,medeomdat inde
directeomgeving geen alternatieven aangeboden worden.Daarentegen
wordt door eenNoord-Brabantse gemeente eenrecreatieve exploitatie
slechtsonder zeer strenge (contract)voorwaarden geprivatiseerd
(beperking klantenkring totlocalebevolking,maximumtarieven,onderhoudsvoorschriften).De rijksoverheid zou inditverband wellicht meer
duidelijkheid moeten verschaffen tenaanzien vande (nieuwe)inhoud
van de begrippen 'openbare toegankelijkheid'en 'ten algemenen nutte'.
Metandere woorden:onder welke condities ishet toelaatbaar,dat
bepaaldevoorzieningen viademarkt wordenaangeboden? Welkevoorzieningen moeten inelk geval gratisoftegeneen lagemaximaletoegangsprijstoegankelijk zijn? Totwelkehoogtemoet deoverheid diversiteit
inhet voorzieningenpakket waarborgen (zowel kwalitatief alsin
prijs)?
Het isduidelijk,datvormen van economisering instrijd kunnenzijn
met het 'tenalgemenen nutte' karakter van recreatievoorzieningen.
Aangezien deoverheid aan deene kant wil bezuinigen eneengrotere
rolwenst interuimen voor deprivate sector bijhet aanbod van
toeristisch-recreatieve voorzieningen enaandeandere kant de sociale
doelstelling zominmogelijk geweld wenstaantedoen, zijndevolgende vragen vangroot belang:
- leidt economisering totafbrokkeling vanhettenalgemenennutte
karakter van recreatieprojecten?
zo ja,inwelke mate?
- inwelke mate isde beperking vandeopenbare toegankelijkheidvan
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recreatieprojecten voordeoverheid acceptabel?
- welkeeconomiseringsvarianten leiden totdegeringste afbrokkeling
vanhettenalgemenen nutte karakter?
Devolgende factoren spelen daarbijinelkgevaleenbelangrijkerol:
deaard vandeeconomiseringsvariant;
- deroldiedebijdeeconomisering betrokken actoren spelen;
- deaardvandetoeristisch-recreatieve activiteit
Deaard vandeeconomiseringsvariant
Allereerst dient hierbijonderscheid tewordengemaakttussen:
a)economisering vangrootschalige recreatiegebieden,waarbijsprake
isvan:
- eenbasisinrichting,bestaandeuitonder andere waterplassen,
dagstranden,boselementen,visoevers,recreatieve fietspadenen
- toeristisch-recreatieve exploitaties,zoals jachthavens,bungalowparken,horecavoorzieningen,campings,endergelijkeen
b)economiseringvankleinschalige toeristisch-recreatieve exploitaties
Tenaanzienvanbeidevormen zijnverschillende economiseringsvarianten toepasbaar,dieuiteenlopende voorzieningswijzentotresultaat
hebben,variërend vaneencollectieve voorzieningswijzetotenmeteen
vrije markt.InFiguur 18zijndeeconomiseringsvarianten envoorzieningswijzen voor recreatievoorzieningen schematisch inbeeldgebracht.

Figuur 18.Economiseringsvarianten
envoorzieningswijzen voor
toeristisch-recreatieve
accommodaties
100% publiek . 0%privaat
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InFiguur 18 is zichtbaar gemaakt,dat de stuurbaarheid encontrolemogelijkhedenvoordeoverheid afnemennaarmate devoorzieningswijze
zich beweegt inde richting vaneenvrije markt.Indien deoverheid
besluit tothetuitvoerenvan inkomstenverhogende maatregelen op
publieke recreatieterreinen (retributies,opnemen vancommerciële
exploitaties),heeft zijzelf indehand inwelke mate afbreuk wordt
gedaan aandeopenbare toegankelijkheid vandat terrein.Ophetmoment, datde private sector (mede)verantwoordelijkheid gaat dragen
voor de financiering van recreatievoorzieningen, ontvangt zijdaarvoor
als tegenprestatie bepaalde rechten (bijvoorbeeld het recht om visuit
het water tehalenbijprivatisering vanhet visstandbeheer;het recht
om ligplaatsen teverhuren bijhet overlaten vanhet jachthavenbeheer
aaneenwatersportvereniging; het rechtom opcommerciële wijzeligplaatsen teverhurenbijverkoop vaneen jachthavenaccommodatieaan
een bedrijf). Met hetoverdragen vaneen recht verliest deoverheid de
mogelijkheid omadequaat integrijpen alsnegatieve effecten ontstaan
(bijvoorbeeld als sportvissers de rust ineennatuurgebied verstoren;
alsdoordrastische verhoging van liggelden ineen jachthaven minder
draagkrachtige recreanten uitvallen). De rechten worden bijprivatiseringvastgelegd ineenpacht-of koopovereenkomst.Ook bijpubliek
private samenwerking kunnenrechtenvanparticulieren juridisch worden
vastgelegd.Indeovereenkomst kan deoverheid beperkende voorwaarden
opnemen,dienadelige effecten zoveel mogelijk beperken. Indepraktijk blijkt echter,datdecontracten moeilijk beheersbaar zijn,omdat
daadwerkelijkesanctiemiddelenontbreken alsdeparticulier bepalingen
overtreedt.

Deprivatisering vanhet Midden-Limburgse Maasplassengebied heeft
aangetoond, dat hetafstoten van eengrootschalig recreatiegebied kan
leiden totnegatieve effecten opdetoegankelijkheid: de diversiteit
van hetaanbod neemt af (naar kwaliteit en prijs), hetgeen leidt tot
het uitvallen vanspecifieke recreantengroepen. Deoverheid zou bij
haar privatiseringsstreven deze diversiteit echter nadrukkelijk inhet
oog moeten houden.Dit wil niet zeggen,dat daarmee uitsluitend een
collectieve voorzieningswijze teverantwoorden is.Deoverheid zou
binnen eengrootschalig recreatiegebied exploitabele eenheden opeen
strategische wijze kunnenprivatiseren,waarbijprofit en non-profit
organisaties elkaar inhet aanbieden van voorzieningen aanvullen en
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versterken. Deprivate sector zoudan vooral eenproducerende en
financierende taak krijgen ophetgebied vanbeheer en exploitatie van
voorzieningen,terwijl deoverheid eenbelangrijke regulerende,coördinerende enafstemmendetaakbehoudt.
De roldiedebijdeeconomiseringbetrokken actoren spelen
Welke rol zouden deverschillende actoren bijhetaanbod van recreatievoorzieningen moeten spelen?
het bedrijfsleven
De Nota Toeristisch Beleid (1985- 1990),de verschillende TROP'sen de
VierdeNotaRuimtelijke Ordening laten ergeen onduidelijkheidover
bestaan:hetbedrijfslevendient bijhetontwikkelen en instand houden
van toeristisch-recreatieve voorzieningen eenaanzienlijk deel vanhet
takenpakket van deoverheid over tenemen.De terugtredende overheid
wil zichbeperken toteenvoorwaardenscheppende en coördinerende rol.
Daar waar hetgaatom hetscheppenenbeherenvancommerciëleexploitaties dieviahetmarktmechanisme kunnenwordenaangeboden,heeft
het bedrijfslevenhaar taak.Ditbetekent dat deoverheid bestaande
publieke,recreatieve exploitaties wil privatiseren enhetbedrijfslevendoor het verschaffen vangunstige voorwaarden tenaanzienvan
onder andere financiën,planologische proceduresen facilitaire
produktontwikkeling wilstimuleren tothetrealiserenvannieuwe
recreatieve exploitaties.Te snel wordt echter verwacht,dat daar waar
de overheid zich terugtrekt, het bedrijfsleven hetgat zalopvullen.
Hetmessnijdtechter aan twee kanten: indien deoverheid vanhet
bedrijfsleven grotere financiële injecties wenst zal daareentegenprestatie tegenover moeten staan.Uit hetonderzoek blijkt echter,dat
ervan eendoor hetbedrijfleven gewenste flexibiliteit,ondernemersmentaliteit,ensnellerebesluitvorming bijdeoverheid weinig terecht
isgekomen. Met het oogopde mogelijke socialeeffectenvanprivatiseringheeftdeoverheid de neiging teveel voorwaarden inde koop-of
pachtovereenkomsten optewillennemen.Eenondernemer wenstechter
onder vrije-marktcondities teproduceren.Daarnaast blijkt dedoor de
overheid geschapen basisinfrastructuur vaak niet aan tesluiten bijde
wensen vandeondernemers.Het isde vraagof het bedrijfsleveneen
actievere taak toebedeeld zou moeten krijgen ophetgebied vande
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planning vaneen recreatiegebied. Het isechter evenzeer devraagof
het bedrijfsleven een taak opditgebied wenst.Wellicht zoueen
publiek privatesamenwerkingsvorm hiervoor eengeschikt kader kunnen
bieden.
recreantenorganisaties
Het iszeer opmerkelijk,dat recreantenorganisaties inde discussies
overprivatisering enpubliekprivate samenwerking inde toeristischrecreatieve sector een uiterst bescheiden rol spelen. Indiendeoverheid hetinitiatief neemt totprivatisering ofpubliek private samenwerking, gaat deaandacht voornamelijk uit naar het (grootschalige)
bedrijfsleven,terwijl indepraktijk blijkt,dat hetoverlaten van
beheerstaken aan verenigingen of stichtingen zeer succesvol kanzijn.
Indezegevallen ishet initiatief echter meestal door de recreantenorganisatie genomen.Omdat dedoelstellingen vandezenon-profit organisaties inhetalgemeen sterk overeenkomen met de socialedoelstellingen van deoverheid, levert het vastleggen vaneengroot aantal
voorwaarden ineenpachtcontract indepraktijk geen problemen op:een
vereniging of stichting heeftmeestalgeenmoeite methetaanbieden
van voorzieningen onder decondities vaneengereguleerde markt.Het
gaathieromaccommodaties meteen laagvoorzieningenniveau,een
gerichtheid opeen locale markt eneen laag prijsniveau.
Dearbeid vangeorganiseerde recreanten tenbehoeve vanbeheer en
onderhoud lijkt echter,evenals inhet bedrijfsleven,gebonden aaneen
tegenprestatie.Een psychologische identificatie met de betreffende
voorziening isbijuitstek debeloning voor de vrijwillige inzet.
Georganiseerde recreanten hebben indit verband vaak deneigingaanspraak temakenopméér rechtendan wettelijk vastgelegd is ineen
pacht/huurovereenkomst.Sportvissers verruimen hun rechtom vissen uit
hetwater tehalengraag totaanspraken ophetgehele viswater.Watersporters menen door het betalen van liggelden gratisaansprakente
mogen maken ophetgebruik vanaangrenzend vaarwater.Ingevalvan
conflicten met andere belangengroepen staat degeorganiseerde recreant
vanwege zijn georganiseerd zijn vaak sterk,hetgeen kan leiden tot
verdringing vananderebelangengroepen endaarmee toteenbeperking
van detoegankelijkheid vandeaccommodatie.
Aanvullend onderzoek naar het functioneren van recreantenorganisaties
isgewenst.Steeds minder activiteiten lijken ingeorganiseerde ver-
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banden plaats tevinden.Deontwikkelingen indesamenleving worden
eerdergekenmerkt door individualisering eneen streven naar onafhankelijkheid. Het isechter de vraag of recreanten bijdreigendeprijsverhogingen van toeristisch-recreatieve voorzieningen engeringe individuele, financiële mogelijkheden (onder invloed vanhet uitblijven
van inkomensstijgingeneenpluriformer wensenpatroon)een toenemende
bereidheid vertonen inverenigingsverband zelfwerkzaam tezijn.
de overheid
zoals reedsgesteld, zaldeoverheid vooral een regulerende,afstemmendeencoördinerende taak moeten gaan vervullen.Voor de behartiging
van deafstemmende encoördinerende taak dientdeoverheid,bijhet
afstoten enoverlaten van taken aan hetbedrijfsleven enaan recreantenorganisaties,de diversiteit vanhet toeristisch-recreatieve aanbod
opeengrootschalig niveau (regio,provincie en het gehele land)
nadrukkelijk inhetoog tehouden.Hetgrootschalige gebied moet
toegankelijk zijn voor hogeen lage inkomensgroepen,voor recreanten
en toeristen,voor individualisten en verenigingsmensen,voor recreantendiegesteld zijnopeenhoogvoorzieningenniveau en voor recreanten die juist natuurlijke oorspronkelijkheid wensen etcetera.

Bepaaldeaccommodaties zoudennaarhetbedrijfslevenkunnen worden
geprivatiseerd, waarbijdoordeoverheid geenvoorwaarden wordengesteld metbetrekking totde toegankelijkheid;dat wil zeggen datde
overheid zomin mogelijk regulerend optreedt.Daarentegen zoude
toegankelijkheid vanhetgebied alsgeheelgewaarborgd kunnen worden
door naar doelgroepcomplementaire voorzieningen inbeheer tegeven
vannon-profit organisaties,waarbijdeoverheid toeziet opvalse
concurrentie.Sommige onrendabelevoorzieningenvanvoornamelijk facilitaireaard lijkenniet inaanmerking tekomen voor commerciële
exploitatie,zoals fiets-en wandelpaden,boselementen endergelijke.
Het bedrijfsleven lijkt hiervoor slechts financiële (deel)verantwoordelijkheid tewillen dragen,indiendaarvoldoende winstgevende
exploitaties tegenover staan.Daarnaast leidt een commerciële exploitatie totongewenste effecten oponder andere detoegankelijkheidvan
een recreatievoorziening. Deoverheid zalderhalve vaak een belangrijketaak behouden op hetgebied van inrichting enbeheer vanonrendabele voorzieningen en merit-goods (zie Paragraaf 2.2).Het lijkt van
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groot belang,dat deoverheid deprivate sector betrekt bijde afstemmingvandebasisinrichting opde verschillende commerciële ennietcommerciële exploitaties.Hiertoe zouop regionaal niveau overleg
gepleegd moeten worden,hetgeen kan uitmonden in 'publiek private
samenwerking'ophetgebied vanplanning, ontwerp, inrichting en
beheer van een recreatiegebied.
Deaard vandetoeristisch-recreatieve activiteit
Ermagwordenaangenomen,dateenmogelijkeafbrokkeling vanhet ten
algemenen nutte karakter van recreatievoorzieningen door privatisering
sterk afhangt vandeaard van de toeristisch-recreatieve activiteit.
Verschillende gebruikersgroepen maken elk opeeneigenwijzegebruik
vanruimte.Sommige vormenvangebruik zijngoed verenigbaar met het
ruimtegebruik van andere recreantengroepen (bijvoorbeeld wandelaars),
andere vormen minder (bijvoorbeeld waterskiën,motorcross).Omdat
privatisering onder andere leidt tot het toeëigenen van rechten (naast
eenformeel juridisch rechtwordengewoonterechten geclaimd), kan privatisering leiden totbeperking vande toegankelijkheid vaneenvoorzieningof terrein voor andere recreantengroepen.

10.5 Aanbevelingen
Het onderzoek heeft aangetoond,dat privatisering zowel tot positieve
als totnegatieve effecten kan leiden.Bepaalde veranderingen inhet
aanbod worden door specifieke groepen gebruikers positief gewaardeerd,
terwijl anderegroepen gebruikers dezelfde veranderingen alseennegatief effect ervaren.Handhaving en stimulering vandiversiteit inhet
aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen lijkt daarom bijprivatisering eenbelangrijk gegeven.
Tegen dezeachtergrond zullen enkele aanbevelingen worden gedaan,waarbijnogmaalsmoetworden aangetekend dathetonderzoek verkennend van
aard isgeweest.Deaanbevelingen zijngericht op zowel deoverheid als
het bedrijfslevenen recreantenorganisaties. Inhet toeristisch-recreatieve aanbod spelen zijalledrie eenwezenlijke enelkaar aanvullende

208

rol.Allepartijen kunnen eenbijdrage leveren aan optimalisering van
toekomstige privatiseringsoperaties.
Overheid
1.

Indien deoverheid privatiseert dient zijdediversiteit vanhet
toeristisch-recreatieve aanbod ineengrootschalig recreatiegebied
tewaarborgen.

Eengrootschalig recreatiegebied (regio,provincie)waarin zowel door
deoverheid,het bedrijfslevenennon-profit organisaties (verenigingen
enstichtingen)voorzieningen worden aangeboden biedt inhet algemeen
veel diversiteit en keuzemogelijkhedenvoor verschillende typen recreanten.Dediversiteit isonder andere tedanken aandebetrokkenheid bij
dataanbod vanverschillende soorten aanbieders.InMidden-Limburg is
dediversiteit door deeenzijdig opcommercie gerichte privatisering
afgenomen.Daarmee isdetoegankelijkheid vanhet recreatiegebied voor
bepaalde typen recreanten (minder-draagkrachtigen, verenigingsmensen)
verminderd. Indiendeoverheid eengrootschalig recreatiegebied daarentegen indelenprivatiseert endaarbij zowel oog heeft voor profit als
voor non-profit organisaties kandediversiteit vanhet toeristischrecreatief product wellicht zelfsworden bevorderd.

2.

Deoverheid moet dewaarborging vandediversiteit vastleggen in
duidelijke uitgangspunten voor het openluchtrecreatiebeleid.

Debegrippen 'tenalgemene nutte'en 'openbare toegankelijkheid',die
inhet openluchtrecreatiebeleid indit verband gehanteerd worden,moeten
eenconcrete inhoud gaan krijgen.Deoverheid moet eenduidig vaststellen
opwelke typen recreanten (doelgroepen)hetaanbod ineen grootschalig
recreatiegebied (zowelde toeristisch-recreatieve basisinfrastructuur
alsallegeconcentreerde publieke enprivate voorzieningen) zich inelk
geval moet richten enwelke voorzieningen endiensten voor kansarme
recreantengroepen moeten wordengegarandeerd.Pasdan kandoor de lagere
overheden eenduidig worden afgewogen ofprivatisering toelaatbaar isen
voor welke privatiseringsvariant gekozen moetworden.
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3.

Deoverheid zalhaar taken ophet gebied vanplanning, regulering,
financiering,inrichting enbeheer van recreatievoorzieningen voor
detoekomst duidelijk moeten aangeven.

Ineerste instantie zaldeoverheid inde toekomst vooral een afstemmende en coördinerende taak moeten vervullen. Zijzalbijhet overdragen
van taken naar profit ennon-profit organisaties dediversiteit inhet
aanbod moeten bewaken. Zijzalmoeten zorgen,dat de verschillende
private partijen elk ophun eigenwijzeoptimaal kunnen functioneren.
Het bedrijfsleven zal zogoed mogelijk tegen vrijemarkt condities
moeten kunnen opereren en zominmogelijk gehinderd moetenworden door
teveel regulering.Non-profit organisaties kunnen zich richten op doelgroepen,diedoor hun specifiekewensen-en voorkeurenpatroon en/of
door een laag inkomen nietdoor de commercie kunnenworden bereikt.De
overheid zal echter moeten controleren,of zijzich niet op dezelfde
doelgroepen richten als hetbedrijfsleven (deoverheid zou bijvoorbeeld
juistdieverenigingen ontheffing vanBTW-verplichtingen kunnenverlenen,die zich nietopdeze doelgroepen richten). Deoverheid blijft
echter verantwoordelijk voor de toeristisch-recreatieve basisinfrastructuur.Daarnaast blijven kansarmegroepen,die noch door deprofit,
noch door non-profit organisaties worden bereikt onderwerp vanspecifieke overheidszorg.Deoverheid zalhet initiatief moeten nemenom
hiervoor specifieke voorzieningen aan teleggen.

4.

Om tot een vruchtbare samenwerking met private partijen tekomen
zaldeoverheid alle private partijen reedsbijdeplanning van
recreatiegebieden moetenbetrekken.

Privatisering beperkt zich niet tothet overdragen van taken,maar moet
gezienworden als eensamenwerkingsproces tussenoverheid enprivate
partijen,dat uiteindelijk intaakoverdracht kan uitmonden.Derhalvemag
de rolvandeprivate sector zichniet beperken tot uitvoerendeof
producerende taken, zijdient reedsbijdebeleidsvoorbereiding ende
planning teworden betrokken.Naast hetbedrijfslevendienen recreantenorganisaties eveneensalseen serieuzepartner teworden beschouwd.
Ook het kleinschalige particuliere initiatief mag nietbijvoorbaat
uitgesloten worden alspartijbijprivatisering ofpubliek private
samenwerking.Het door lagereoverheden vaak gesignaleerde gebrek aan
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deskundigheid of financiële draagkracht zouwellicht door informatievoorziening,scholing enorganisatie kunnenworden verminderd.
Bedrijfsleven
4.

Bijprivatisering van eengrootschalig recreatiegebied naar een
beherende projectontwikkelaar verdient het aanbeveling,datde
projectontwikkelaar rekening houdt metwensen vaneengedifferentieerdegroep recreanten.

5.

Het kleinschalige bedrijfsleven zouhaar deskundigheid moeten
vergroten endetoegang tot informatieover doelgroepen enmarktsegmentenmoeten verbeteren.Samenwerking vanexploitanten ineen
vereniging zouhiervoor eengoedebasis kunnen zijn.

Recreantenorqanisaties
6.

Recreantenorganisaties zoudenmeer moeten werken aan de vergroting
vandeskundigheid enverbetering van het imagonaar debuitenwereld.

Uit hetonderzoek isgebleken,dat recreantenorganisaties eengeheel
eigenbijdrage kunnen leveren aanhet totaalpakket van recreatiemogelijkheden.Demotivatie vangeorganiseerde recreanten om een vrijwilligebijdrage te leveren aandeontwikkeling en instandhouding van
voorzieningen is inhet algemeen groot.Bovendien kunnendoor zelfwerkzaamheid van recreanten tegen relatief geringe kosten belangrijke
beheerstaken worden vervuld,waarvoor deoverheid geenpublieke middelen
wenst tereserveren endecommercie geen interesse heeft.Grote vrijwillige inzet van recreanten kan issommige gevallen een zeker 'exclusief'gebruik van een voorziening legitimeren.Dediversiteit inhet
aanbod wordt echtergewaarborgt,indienvanandere,door recreantenorganisaties beheerde,voorzieningen ook door ongeorganiseerde recreanten
medegebruik gemaakt kanworden.
Recreantenorganisaties zullendeoverheid duidelijk moetenmaken,dat
zijnoodzakelijkedeskundigheid bezitten eneengeheel eigen bijdrage
leveren tot het aanbod vaneengrootschalig recreatiegebied.
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Ondanks het feit,dat hetonderzoek verkennend vanaard isgeweest,
heeft het inzicht gegeven inprocessen dieeen rol spelen bijde totstandkoming van privatisering en in (metnamepotentiële)effecten van
privatisering opaanbieders engebruikers van recreatie-accommodaties.
Hetonderzoek heeft echtermeerdere (specifiekere)vragenopgeroepen,
die verder onderzocht zoudenmoetenworden:welke rol zouden
recreantenorganisaties inhet aanbod van toeristisch-recreatieve
voorzieningen kunnen spelen,opwelkewijze kunnen debegrippen 'diversiteit'en 'tenalgemene nutte'geoperationaliseerd worden enwelke rol
zoudenprivatepartijen indeplanning van recreatiegebieden kunnen
vervullen.
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Bijlage 1.

BEGRIPPENLIJST

commercialisering

alle veranderingen indevoorzieningswijzevan
eendienst ofgoed,waarbijals doelstelling
geldthetmeer marktgericht uitvoeren van
activiteiten gekoppeld aan een streven naar
kostenverlaging en/of opbrengstenverhoging

economisering

alle veranderingen indevoorzieningswijzevan
eengoed of dienst,waarbijals doelstelling
geldt hetmet zohoog mogelijk maatschappelijk
en/of financieel rendement uitvoeren vanactiviteiten,gekoppeld aaneenstrevennaar
kostenverlaging en/of opbrengstenverhoging

privatisering

alleveranderingen indevoorzieningswijzevan
eendienst ofgoed,waarbijde inbreng van
particulieren toeneemt ten opzichte van die
van deoverheid tot enmet het punt,waarop
sprake isvanafstoting van overheidstaken
zonder meer

toepassing vanhet

het in rekening brengen van (eendeel van)

profijtbeginsel

de kost-ofmarktprijs aandegebruiker van
eenbepaalde overheidsvoorziening

219

BIJLAGE2.

OPENVRAGEN PARTICULIEREPROFITENNON-PROFIT ORGANISATIES INHETMIDDENLD4BORGSEMAASPLASSENGEBIED

algemeneopmerkingen voor de interviewer
- Het interview moet plaatsvinden met het bedrijfsnoofd of een
bestuurslid
- Teken ophet formulier duidelijk aan ofhet gaatom eenbedrijf
of eenvereniging

obedrijf

o vereniging

-Bereid je enquêteformulier voor, door overal bedrijf ofvereniging inde
vraagstellingen door te strepen
- Beantwoord zelf devolgende vragen
Naamvan devereniging /hetbedrijf
adres
datumentijdstip interview
naam interviewer ennotulist

en

KENMERKENVAN DE ORGANISATIE

We gaan U nu eerst een aantal vragen stellen omtrent de samenstelling van
uw huishouden en deaardvanuwbedrijf/vereniging

1. W a t

is

uw n a a m ?

2. Mag i k b e l e e f d n a a r uw l e e f t i j d

vragen?
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indien bedrijf
3. Bent U gehuwd? j a / nee
4. Hebt Uk i n d e r e n ?

j a / nee ; i n d i e n j a : h o e v e e l k i n d e r e n h e b t U?

5. In welke c a t e g o r i e p a s t uw b e d r i j f ?
o eenmanszaak
o familiebedrijf
o meer mensen in d i e n s t
6. W e l k e o p l e i d i n g h e b t U g e n o t e n ?
7. Kunt U k o r t o m s c h r i j v e n w e l k ( e ) p r o d u c t ( e n ) of d i e n s t ( e n ) uw b e d r i j f
aanbiedt?

8. Welke voorzieningen hebt U d a a r t o e in de loop van de t i j d gecreëerd?

vraag 9 t/m 13 a l l e e n voor jachthavens en v e r b l i j f s r e c r e a t i e v e bedrijven
9 . Tot welke groep behoren uw gasten?
o jongeren ( t o t 30 j a a r )
o gezinnen met jonge kinderen
o gezinnen met oudere kinderen
o gezinnen zonder kinderen
o ouderen (ouder dan 30 j a a r )
10

Hoeveel gasten komen erper jaar?

11

Waarkomenuw gasten vandaan?

gasten

% uit dedirecte omgeving (Midden-Limburg)
% uit overig Nederland
% Belgen
% Duitsers
% overig
12

Wat is de gemiddelde verblijfsduur van uw gasten?
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dagen

13.Waaromkomen uwklanten juist inuw bedrijf?
o aanwezige voorzieningen
o dichtbij woonplaats
o natuur
o water
o overig,nl
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14. Welke functie vervult Ubinnen devereniging (voorzitter,penningmeester, s e c r e t a r i s , b e s t u u r s l i d ) ?
15.Hoeveel leden teltuw verenigingmomenteel?

leden

16.Totwelke groep(en)behorenUw leden?
o jongeren (tot 30 jaar)
o gezinnen met jonge kinderen
o gezinnenmet oudere kinderen
o gezinnen zonder kinderen
o ouderen (ouder dan 30 jaar)
17.Waar komen uw leden vandaan?
% uit de directe omgeving (Midden-Limburg)
% uit overig Nederland
% Belgen
% Duitsers
% overig
18.Hoekoopkrachtig schatU de ledenvanuw vereniging gemiddeld in (zijn
hetmetnamearbeidersenwerknemers met eenbeneden-modaal inkomenof
overwegend zelfstandigenuit hogere sociale milieu's of ishet een gemengde
groep?

19.Waarom zijn de leden juistbijuwvereniging lid?
o aanwezige voorzieningen
o dichtbij woonplaats
o natuur
o water
o overig,nl
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20.Welkevoorzieningen/dienstenbiedtuwverenigingaan?
oorganisatievanwedstrijdenc.q.competitie
oclubhuis/vergaderruimte,zonderhorecavoorziening
oclubhuis/vergaderruimte,incombinatiemethorecavoorziening
ohorecavoorzieningen.zoja,welke?
oligplaatsen,zoja,hoeveelenvanwelkeaard (vast,passant,etc.).
oandereverhuurfaciliteiten.zoja,watenhoeveel(bv.winterberging,
bootverhuur)?
oreparatiefaciliteiten,zoja,wateninwelkeomvang/capaciteit? ....
20b.alleenvooraanbiedersvanligplaatsen
Welk percentage van uw ligplaatsen is daadwerkelijk door vaste
ligplaatshoudersbezet?

%

21.alleenvoorverenigingenmetjachthavenofverblijfsrecreatie
notabene:aandezevraagnietteveeltijdbesteden!
Watisdegemiddeldeverblijfsduurvanuwleden?
Makendeledenvooralgebruikvandejachthavenin:
odevacantie,zoja,hoelangzijndievakantiesgemiddeld?
o het weekend, zo ja,hoeveel weekenden per jaar?
olossedagen,hoeveeldagenperjaar?
oanders,nl
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BELEID EN REGULERINGEN

We willen nu graag een vergelijking treffen tussen de situatie, waarin uw
bedrijf /vereniging zich vóór de verkoop van het gebied aan Aqua Terra NV
bevond, en de situatie die daarna isontstaan.

We beginnen allereerst met de situatie van vóór de privatisering

22. In welk jaar werd uw bedrijf / vereniging opgericht (ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel)?
23. Welke voorzieningen en diensten bood de vereniging / het bedrijf toen
aan?

24. Kunt ü zich nog herrinneren welke plannen U toen had omtrent het
realiseren van nieuwe voorzieningen of het doenvananderssoortige investeringen, het oppakken van nieuwe activiteiten? Welke?

25. Van wie pachtte U in die tijd de grond?
26. Had U in die tijd noganderepachtovereenkomsten (opstal, etc.)? Welke?

27. Mogen we U vragen naar dehoogtevan depachtprijzen, die U toen moest
betalen? H o e h o o g w a r e n d i e ?
28. Over welke periode werden in deze tijd met de eigenaar huurcontracten
afgesloten?

alleen voor jachthavens!
29.Werd er in die tijd door deeigenaar van grond (enopstal)een minimumprijs voor liggeld (pervierkante meter)afgedwongen? Hoe hoog was die
prijs?
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alleenvoorverenigingen!
30. Werden er door de eigenaar van grond (enopstal)kortingen aanU
verstrektvoorzelfwerkzaamheid(eigenonderhoud,vrijwilligerswerk)?Welk
soort overeenkomsten had u daaromtrent afgesloten?

31.Inhoeverrewerduwbedrijfsvoering/verenigingswerkdooranderbeleid
alshierboven genoemdpositief ofnegatief beinvloed (bv. subsidies,vergunningen, etc.)?
32.Zijnerindeperiodetussendeoprichtingvanuwbedrijf/vereniging
endeverkoopvanhetmaasplassengebied aanAquaTerraveranderingenopgetreden inbovenstaandepachtovereenkomsten enandere reguleringen? Zoja,
welke?
33.Hebben zich gedurende dezeperiodewijzigingen voorgedaan indeplannen,dieUmaaktemetbetrekkingtotaanlegvanvoorzieningenenandere
investeringen?
34. Inhoeverre hebtU dezeplannen daadwerkelijk uit kunnen voeren?

35.Watwarendevoornaamsteredenenvoorhetfeit,datUbepaaldeplannen
nietuitvoerde?KuntUvoorbeeldengeven?

227

Devolgendevragengaanoverdesituatievanuw bedrijf/verenigingnâde
verkoopvandemaasplassenvanAquaTerra

36. Welke consequentieshad deverkoopvanhetmaasplassengebied aanAqua
TerraNVvoor dehuur-enpachtovereenkomsten dieU daarvoor hadafgesloten(quahoogte,qualooptijd,quainterpretatie)?

alleenvoorjachthavens!
37. Welke gevolgen had deverkoop voor dehoogte van de liggelden in
jachthavens?

alleenvoorverenigingen!
38.WelkeconsequentieshaddeverkoopvandemaasplassenaanAquaTerraNV
voordekortingenvoorzelfwerkzaamheid?

39.Heeftde inMidden-Limburg toegepastevormvanprivatiseringgevolgen
gehadvoordedoorUaangebodenvoorzieningenendiensten?(zowelaanbod
als k w a l i t e i t )

40.Zijnerspecifieke regelsbijgekomen (m.b.t.huur,pacht,vergunningen,
e.d.),dieUinuwbedrijfsvoeringhinderen?

41.ZouUbepaalderegelingengraaganderszien?Hoe?
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42.HoezietUuwbedrijf/verenigingindetoekomst (opkorte,middel
langeenlangetermijn)?

43.VoeltUzichmomenteelbenadeeldtenopzichtevanandereondernemersin
andereregio's?Zoja,waarom?

44.Indienereenanderestructuur/beleid voorhanden was,zoudatuw
investeringenbeïnvloeden?

Ditwasheteindevandeenquête.HebtUnogopmerkingenoverzaken,die
volgensUnognietaandeordezijngeweest?
WijbedankenUvanhartevooruwmedewerking.
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BIJLAGE 3. TELEFONISCHE ENQUETEJACHTHAVENBEHEERDERS

TELEFONISCHE ENQUETEHOUDERSVAN LIGPLAATSEN

Naam vereniging
Naam respondent
telefoonnummer respondent

1.Hoeveelnatte ligplaatsenheeftuw vereniging?

2. Hoeveeldroge ligplaatsenheeftuwvereniging7

natte ligplaatsen

droge ligplaatsen

3.Welkpercentageligplaatsen isvastbezet?

4.Kuntüaangevenhoeveelprocentvanuw ligplaatshouders achtereenvolgens
uitLimburg, overigNederland,DuitslandenBelgiëkost?
%
%
%
%

Limburg
overigNederland
Duitsland
België

5.zijn de ligplaatsen inhetbezitvanuwverenigingofhuurtde verenigingde ligplaatsen?
G eigendom
^ vraag7.
D huur
V vraag6.

6.Vanwiehuurt uwverenigingde ligplaatsen?

7.Waarbevindenzichdie ligplaatsen?

8.Wiebeheerthetverhuurvan de ligplaatsen?
Watiszijn telefoonnummer?

-
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BIJLAGE 4. POSTENQUETE WATERSPORTERS

^JacfiïKavetLj <^5o Q^eweiaL Tv

POSTBUS 3628 •6019 ZG WESSEM(HOLLANO)
TELEFOON 04756-1221/PBIVÊ 04746-2127/3073
BANK:RABOBANKWESSEM NO.15.75.15044

Wageningen,2maart 1988
Geachte watersporter,
Op dit ogenblik wordt door de Werkgroep
Landbouwuniversiteit inwageningen, in opdracht
van landbouw en visserij en het Koni
Watersportverbond, een onderzoek uitgevoerd na
deMidden-limburgse maasplassen door waterspor
geïnteresseerd in eventuele veranderingen, die
afgelopen 10 jaar zijn opgetreden. Ook wil men
wensen en voorkeuren van watersporters te
jachthaven en het vaargebied. De onderzoekers
gevraagd mee tewerken aan de uitvoering van
resultaten zullen eenbelangrijke bijdrage lev
naar de gevolgen van de verkoop van waterspo
overheid aan de private sector. Deze résulta
eind van dit jaar bekend worden gemaakt.

Recreatie van de
van het Ministerie
nklijk Nederlands
ar het gebruik van
ters. Men is vooral
daarin gedurende de
inzicht krijgen in
aanzien van de
hebben ons bedrijf
dit onderzoek. De
eren aan onderzoek
rtgebieden door de
ten zullen aan het

Aan het onderzoek willen Wij,als bedrijf, medewerking verlenen,
daarom vragen wij aan onze klanten om de bijgesloten, anonieme
vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 30minuten.
Wilt U het enquête/formulier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
18 maart terugsturen aan de onderzoekers in Wageningen, die U
eventueel kunt bellen voor nadere informatie (het telefoonnummer
staat onder aan deze brief en op de vragenlijst vermeld!). U kunt
de bijgesloten retourenveloppe gebruiken voor het terugsturen van
de vragenlijst (een postzegel is niet nodig).
De vragenlijst is bedoeld voor U, als houder van een ligplaats in
een jachthaven. Indien Umeerdere ligplaatsen huurt, beantwoordt U
de vragen dan a.u.b. voor de ligplaats van de boot, die voor U het
belangrijkste is (d.w.z.waarvan U het meest gebruik maakt).
Wij bedanken U alvast, namens de onderzoekers, voor de tijd en
moeite die Uwilt nemen voor de invulling van deze vragenlijst.
Met vriendelijke groeten,
Jachthaven,
"De Koeweide"
Werkgroep Recreatie.
Landbouwuniversiteit Wageningen.
Hollandseweg 1.
6706 KN Wageningen.
tel: 08370-82984 (b.g.g.82475)
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WATERSPORT ONDERZOEK
LIMBURG 1988

Landbouwuniversiteit

Mm

Wageningen

Werkgroep Recreatie

Voor inlichtingen: 08370 - 82984 (b.g.g. 84275)
1. In welke jachthaven in het Midden-Limburgse maasplassengebied heeft U
éen vaste ligplaats?
•
O
•
G
D
•
•
•
•
•
•
D
•

01.Jachthaven Peulen /WSV Hanssum
02.Jachthaven WSV de Draekevaarders
03.Jachthaven WSV Ascloa
04.Jachthaven LaBonneAventure /Het Steel
05.Steigers Camping Barten enCamping HetAnker
06.Jachthaven Hermus
07.Jachthaven Hatenboer /WSVMaas en Roer
08.Jachthaven de Rosslag
09.Jachthaven Koeweide
10. Jachthaven Maasbrachter WSV
11.Jachthaven Thorner Zeilclub
12.Jachthaven Stevensweert
13.Jachthaven OhéenLaak /Leverkusener Jachtklub

2. Sindswanneer heeft U deze ligplaats?

sinds 19
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Indemeeste jachthavens inMidden-Lintburg isindeafgelopen 10jaar
veel veranderd. Door middel van deze vraag willen we te weten komen
welke veranderingen in deze jachthavens tot een ander watersportgedrag
hebben geleid. Met andere woorden: op welke veranderingen heeftU
gereageerd en hoe heeft U datgedaan.
De vraag bestaat uit drie delen:
in vraag 3a.vragen we naar deveranderingen inde jachthaven
in vraag 3b.vragenwe naar demanierwaaropU daarop heeft gereageerd
invraag 3c.moet U invullen welke specifieke veranderingen tot welke
specifieke reactiehebben geleid
LeestUsvpdeverschillende antwoordcategorieè'nvandegehelevraag,
voordatU gaat invullen, eerst rustig door.

3a.welke veranderingen zijn er in deze jachthaven opgetreden, in de tijd
datU daar een ligplaatsheeft gehad
(attentie! meerdere antwoorden zijn mogelijk)
•
•
•
•
•
•
•

D
D
D

•
D
D
D
D
D
•
D
•

Er zijn geenveranderingen opgetreden
01.De jachthaven is drukker geworden
02.De jachthaven isminder druk geworden
03.Het aantal ligplaatsen is uitgebreid
04.Hetaantal ligplaatsen is afgenomen
05.Er werden steeds meer voorzieningen aangeboden
06.Erverdwenen een aantal voorzieningen
07
Deprijzen van de liggelden stegen
Deprijzen van de liggelden daalden
08
Het gebruik van andere v o o r z i e n i n g e n is
09
duurder geworden
10
Het gebruik vananderevoorzieningen is goedkoper geworden
11 Deverenigingscontributie steeg
12 Deverenigingscontributie daalde
13
Er kwamen steeds meer mensen in dehaven dieik
niet ken
14.De kwaliteit van de voorzieningen in de jacht14
haven is achteruit gegaan door achterstallig
onderhoud
15.De kwaliteit van de voorzieningen in de jachthaven iser opvooruit gegaan
16.De sfeer en de gezelligheid in de jachthaven is
toegenomen
17.De sfeer en de gezelligheid in de jachthaven is
afgenomen
18.anders,nl.:

D 19.anders,nl.:
G 20.anders,nl.:
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3b. KuntU aangevenhoeU op deze veranderingen heeft gereageerd?
(attentie! meerdere antwoorden zijn mogelijk)
D
Ikhebniet gereageerd
Q 01.Ik ben op zoek gegaan naar een ligplaats in een verenigingsjachthaveninhet maasplassengebied
O 32.Ikbenopzoek gegaannaareenligplaats ineen commerciële jachthaven inhet maasplassengebied
ö 03.Ikben op zoek gegaan naar een goedkopere ligplaats in
het maasplassengebied
D 04.Ikben op zoek gegaan naar een ligplaats inhetmaasplassengebied, waarbeterevoorzieningen worden aangeboden
Q 05.Ikben actief naar een ligplaats ineen jachthaven buiten
hetmaasplassengebied uit gaan kijken
O 06.Ikheb een andere boot gekocht
L-107.Ik gingsteedsminder vaak naar de jachthaven
D 08.Ik ging steeds vaker naar de jachthaven
D 09.Ikbensteedsmeerklussenaanmijnboot zelf gaan uitvoeren
D 10.Ik ben steeds meer klussen aan mijn boot uit gaanbesteden
• 11.Ikben mijn bootminder goed gaan onderhouden
• 12.Ikben steedsvaker metmijn boot opvakantie gegaan
CU 13.Ik ben steeds minder vaak met mijn boot op vakantie
gegaan
D 14.Ikbenper seizoen minder uren gaanvaren
D 15. Ikbenper seizoen meeruren gaan varen
D 16.Ik heb een overdekte winterbergplaats voor mijn boot
genomen
Cl 17.Ik laat mijn boot indewinter nietmeeroverdekt stallen
• 18.Ikhebeenonoverdekte winterbergplaats voor mijn boot
genomen
Q 19.Ikhaalmijn boot 'swinters niet meer uithet water
D 20.anders,nl.:
O 21.anders,nl.:

3c. WiltO inonderstaande tabel invullen,welkevan de doorU aangekruiste
veranderingen in de jachthaven hebben geleidtot dedoorü aangekruiste
reacties?
(attentie!WiltUdenummering van deantwoorden uitvraag3a.en3b.
gebruiken)
deverandering(en)invraag 3a.

nr(s):

leidde(n)totreactie(s)invraag 3b.
deverandering(en)invraag 3a.

nr(s):
nr(s):

leidde(n)totreactie(s)invraag 3b.
deverandering(en) in vraag 3a.

nr(s):
nr(s):

leidden tot reactie(s)in vraag 3b.

nr(s):
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Huurt U de l i g p l a a t s v i a een w a t e r s p o r t v e r e n i g i n g in h e t Midden-Limburgse maasplassengebied
D 1. ja
• 2. nee

237

5a.HeeftDooiteenvasteligplaatsineenanderejachthaveninhet
Midden-Limburgsemaasplassengebiedgehad?
D 1.ja
D 2.nee—

naarvraag5g.

5b.Zoja,welkejachthavenwasdat?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•D

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

JachthavenPeulen/WSVHanssum
JachthavenWSVdeDraekevaarders
JachthavenWSVAscloa
JachthavenLaBonneAventure/HetSteel
SteigersCampingBartenenCampingHetAnker
JachthavenHermus
JachthavenHatenboer/WSVMaasenRoer
JachthavendeRosslag
JachthavenKoeweide
JachthavenMaasbrachterWSV
JachthavenThornerZeilclub
JachthavenStevensweert
JachthavenOhéenLaak/LeverkusenerJachtklub

5c.SindswanneerhadUdievorigeligplaats?
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sinds19

^

5d.welke veranderingen zijn er in deze jachthaven opgetreden, in
datUdaar een ligplaats heeft gehad
(attentie. meerdere antwoorden zijn mogelijk)

D
•
•

D
D
D
•
D
D
D
D
•

D
D
D

Er zijn geen veranderingen opgetreden
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

De jachthaven isdrukker geworden
De jachthaven isminder druk geworden
Het aantal ligplaatsen is uitgebreid
Het aantal ligplaatsen is afgenomen
Er werden steeds meer voorzieningen aangeboden
Erverdwenen een aantal voorzieningen
De prijzen van de liggelden stegen
Deprijzen van de liggelden daalden
Het gebruik van andere v o o r z i e n i n g e n is
duurder geworden
Hetgebruik vananderevoorzieningen is goedkoper geworden
De verenigingscontributie steeg
Deverenigingscontributie daalde
Er kwamen steeds meer mensen in dehaven dieik
niet ken
De kwaliteit van de voorzieningen in de jachthaven is achteruit gegaan door achterstallig
onderhoud
De kwaliteit van de voorzieningen in de jachthaven is erop vooruit gegaan
De sfeer en de gezelligheid in de jachthaven is
toegenomen
De sfeer en de gezelligheid in de jachthaven is
afgenomen
Mijn ligplaats in de jachthaven werd opgeheven
anders, nl.:

D

15.

D
D
D
D

16.

•

20. anders,nl.:

D

21. anders,nl.:

17.
18.
19.
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de tijd

5e. Kunt U aangeven hoe Uop deze veranderingen heeft gereageerd?
meerdere antwoorden zijn mogelijk)
(attentie!

D
•

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
•

D
D
D
D
D
D

Ikheb niet gereageerd
01. Ik ben op zoek gegaan naar een ligplaats in een verenigingsjachthaveninhet maasplassengebied
02. Ikben op zoekgegaannaareen ligplaatsineencommerciële jachthaven inhet maasplassengebied
03. Ikben op zoek gegaan naar een goedkopere ligplaats in
het maasplassengebied
04. Ikben op zoek gegaan naar een ligplaats.inhetmaasplassengebied, waarbeterevoorzieningen worden aangeboden
05. Ikben actief naar een ligplaats in een jachthaven buiten
het maasplassengebied uit gaan kijken
06. Ikheb een andere boot gekocht
07. Ik ging steeds minder vaak naar de jachthaven
08. Ik ging steeds vaker naar de jachthaven
09. Ikbensteedsmeerklussenaanmijnboot zelf gaan uitvoeren
10. Ik ben steeds meer klussen aan mijn boot uit gaanbesteden
11. Ikben mijn boot minder goed gaan onderhouden
12. Ikben steedsvaker met mijn boot opvakantie gegaan
13. Ik ben steeds minder vaak met mijn boot op vakantie
gegaan
14. Ikbenper seizoen minder uren gaanvaren
15. Ik benper seizoen meer uren gaan varen
16. Ik heb een overdekte winterbergplaats voor mijn boot
genomen
17. Ik laat mijn boot indewinter nietmeer overdekt stallen
18. Ikhebeenonoverdekte winterbergplaats voor mijn boot
genomen
19. Ikhaalmijn boot 'swinters nietmeer uithet water
20. Ikbenverhuisd naar een andere jachthaven
21. anders, nl.:
22. anders,nl.:
23. anders,nl.:

5f. Wilt Uin
onderstaande tabel invullen,welke van de door U aangekruiste
veranderingen in de jachthavenhebben geleidtot de doorU aangekruiste
reacties?
(attentie Wilt Udenummering van deantwoorden uit vraag5d.en5e.
gebruiken )
de veranderin
leidde(n)
de veranderin
leidde(n) tot reactie(s) in vraag 5e.
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nr(s)

5g.HeeftUooiteenvasteligplaatsineenanderejachthavenbuiten
hetMidden-LiinburgseMaasplassengebiedgehad?
D 1.ja

D2.

naarvraag6.

5h.Zoja,Inwelkegemeentelagdezejachthaven?

6.WatvoorsoortbootheeftUmomenteel?

D
•
D
D
D
•
•
D
D
D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
X.

openzeilboot
kajuitzeilbootkleinerdan6meter
kajuitzeilboottussen6en8meter
kajuitzeilbootgroterdan8meter
openmotorboot
kajuitmotorbootkleinerdan6meter
kajuitmotorboottussen6en8meter
kajuitmotorbootgroterdan8meter
jol
anders,nl.

7.MetwiegaatUhetvaakstvaren?
• 1.metuwpartner
D 2.metuwgehelegezin
D 3.met een deel van uw
gezin
• 4.metuwvrienden
D 5.alleen

8.AlsUeendagnaardebootgaat,hoeveelprocentvandetijdvaartOdan
meestal,inhetvoorjaar,indezomereninhetnajaar?
voorjaar:

D
D
D
D

0 tot25%
25tot50%
50tot75%
75tot100%

najaar:

zomer:

D
D
D
D

0 tot25%
25tot50%
50tot75%
75tot 100%
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D
D
D
D

0 tot 25%
25tot50%
50tot75%
75tot 100%

>

9a.Wiltübijhet onderstaande kaartjeaankruisenopwelkewaterenUhet
meestevaart?
(Attentie!Umagmeerderewaterenaankruisen)

D 01.
D 02.
• 03.

D 04.
D 05.
D 06.
D 07.
D 08.
D 09.
D 10.
D 11.
• 12.
D 13.
D 14.
D 15.
D 16.
• 17.
D 18.

RijkelseBernden
Asseltse Plassen
Noordpias
Zuidpias
Oolerveld
Osen
Panheel
Polderveld
Molengreend
Koeweide
Grote Heg
Brandt
Bilt
Schroevendaalseplas
Belgische plas
Belgische plas
Belgische plas
Rivier deMaas

9b.WelkvaarwaterisvoorUhetbelangrijkste?
(attentie!WiltUhetbijditwaterbehorendenummeruitvraag9a.
vullen?)
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10.Wiltüaankruisenwelkevandevolgendevoorzieningeninhet
LimburgsemaasplassengebiedUalswatersporterveel,weinigof
bruikt?
veel
weinig

Middennietgeniet

01.trailerhelling

D

D

D

02.bootkraan

D

D

D

03.winterstalling

D

D

D

04.jollenberging

D

D

D

05.reparatiewerf

D

D

D

06.verkoopbootaccesoires

D

D

D

07.benzinestation

D

D

D

08.café/kantine

D

•

D

09.restaurant

D

D

•

10.vergaderruimte
11.drinkwater

D
D

D
D

D
D

12.telefoon

D

D

D

13.toiletopjachthaven

D

D

D

14.doucheinjachthaven

D

D

15.dagstrand

D

D
D

16.openbare
aanlegplaats

D

D

D

17.camping

D

D

D

18.motel/hotel/pension

D

D

D

19.bungalows

D

D

D

20.zeilschool

D

D

D

11.Welkevandebovengenoemdehavenvoorzieningen
(attentie!wiltUdenummersvandebijvràa
gen gebruiken)
nummers: ..

zijn voorüonmisbaar?
g27. genoemdevoorzienin-

"*
.

D

*
::
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12. MistUbepaaldevoorzieningenindejachthaven,waarinUmomenteeleen
ligplaatshebt?Zoja,welke?
D 1.nee
D 2.ja,namelijk:

13. MistObepaaldevoorzieningeninhetvaargebiedvandeMidden-Limburgse
maasplassen?Zojawelke?
O 1.nee
G 2.ja,namelijk:

14a .WatvindtüvandevaarheffingdieAquaTerrainzouwillenvoeren?
(hetgaathieromdeheffingvanfl30,—perjaar,doormiddelvande
verkoopvaneenzogenaamdevaarsticker)
•
•
D
D

1.Ikvinddeinvoeringervanredelijk
2.Ikbentegendeinvoeringervan
3.Geenmening
4.Ikweetnietsvanplannenomtrenteenvaargeldheffing

14b .Wiltükortderedenaangeven,waaromUdatvindt
• 01.Ikvindhetlogischdatdegebruikerbetaald
• 02.De maasplassen zijnopenbaar vaarwater enzijndusvoor
iedereenvrijtoegankelijk
• 03.AquaTerraheeftnoggeenvoorzieningengeschapen
• 04.AquaTerraheefttochookvoorzieningengeschapen
• 05.Ikverwachtniet datAquaTerradaaropkortetermijn
voorzieningenvoorzalscheppen
D 06.MetdeopbrengstuitdevaarheffingkanAquaTerratenminsteeindelijkvoorzieningenscheppen
• 07.AquaTerrazaldaarindenabijetoekomstveelvoorzieningentegenoverstellen
• 08.Aqua Terra moet ook zonder vaarheffing voorzieningenscheppen,wantzehebbenhetgebiedinruildaarvoor
immerszeergoedkoopineigendomgekregen
• x.anders,nl.:

• 99.nietvantoepassing
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15. Er volgen nu een aantal uitspraken over wensen en voorkeuren ten aanzien van jachthavens en het vaargebied. Wilt Uaangeven of Uhet er
helemaal mee eens, e e n s , ertussen i n , oneens of helemaal mee oneens
bent?

\ V\ •\ v\ °*\^ \
\ % \ * \ ** \ \ \
\ V\

Ik werk graag mee aan het onderhoud van de jachthaven

\

\ o \
\ \ \
\ \D

%\

\ \
\ ^ \

X^'X
\ * \
•\ D\

\9>\
\ \ \
\D ^ \ D

Ik hou e r n i e t van om in georganiseerd verband w a t e r s p o r t
t e bedrijven

D

D

D

D

D

Ik vind h e t p o s i t i e f a l s e r i n een vaargebied v e r s c h i l l e n de soorten a a n l e g p l a a t s e n z i j n

D

D

D

D

D

Ik ga watersporten om mensen t e leren kennen

D

D

D

D

D

Een v a a r g e b i e d moet voor m i j zowel r u s t i g e a l s drukke
p l a a t s e n bieden

D

D

D

D

D

De k w a l i t e i t van w a t e r s p o r t v o o r z i e n i n g e n i s voor mij zo
b e l a n g r i j k dat ik er graag meer voor wil betalen

D

D

D

D

D

Als de p r i j z e n van de l i g p l a a t s e n i n mijn j a c h t h a v e n
s t i j g e n ga ik naar een goedkopere jachthaven

D

D

D

D

D

Als de w a t e r s p o r t duurder wordt dan s t o p ik ermee

D

D

D

D

D

Of ik gebruik maak van een r e c r e a t i e v o o r z i e n i n g hangt af
van de k w a l i t e i t van die voorziening

D

D

D

D

D

De p r i j s van een watersportvoorziening maakt mij n i e t s u i t

D

D

D

D

D

Ik v i n d h e t b e l a n g r i j k d a t e r i n h e t h o o g s e i z o e n d o o r l o pend a c t i v i t e i t e n voor de w a t e r s p o r t e r worden g e o r g a n i seerd

D

D

D

D

D

Ik v i n d h e t p r i m a om meer t e b e t a l e n voor een j a c h t h a v e n
waar ik zelf n i e t aan het onderhoud hoef mee te werken

D

D

D

D

D

Ik l i g l i e v e r i n een v e r e n i g i n g s j a c h t h a v e n a l s i n een
commerciële jachthaven

D

D

D

D

D

Als de k w a l i t e i t van de voorzieningen i n mijn jachthaven
a c h t e r u i t gaat ga ik naar een andere jachthaven

D

D

D

D

D

Sinds het maasplassengebied door Aqua Terra i s overgenomen
vind ik het gebied in negatieve zin veranderd

D

D

D

D

D

Ik vind het b e l a n g r i j k dat ik in mijn vaargebied r u s t kan
vinden

D

D

D

D

D

Ik vind het b e l a n g r i j k dat de mensen in de jachthaven een
gemeenschap vormen

D

•

D

D

D

Ik l i g het l i e f s t in een k l e i n e jachthaven

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Ik vind h e t een goede zaak dat de overheid verzorging van
r e c r e a t i e v o o r z i e n i n g e n o v e r l a a t aan b e d r i j v e n a l s Aqua
Terra

D

D

D

D

D

Als een jachthaven meer voorzieningen b i e d t ben ik b e r e i d
daarvoor meer t e b e t a l e n

D

D

D

D

D

Ik w i l g r a a g b e t r o k k e n worden b i j b e s l i s s i n g e n over de
toekomst van mijn jachthaven

D

D

D

D

D

Ik l i g h e t l i e f s t i n een j a c h t h a v e n waar i e d e r e e n e l k a a r
kent

D

D

D

D

D

Ik vind h e t b e l a n g r i j k d a t
de w a t e r s p o r t v o o r z i e n i n g e n
die ik gebruik s n e l bereikbaar z i j n
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16. Inwelke gemeentewoont U?

17. Hieronder worden enkele typen vanhuishoudens omschreven.Kunt Oaangeven welktypeopUw huishoudenvantoepassing is?
G
O
G
G
O
G

1.gehuwd paar met inwonende kinderen
2.gehuwd paar zonder inwonende kinderen
3.ongehuwd paar met inwonende kinderen
4.éénoudergezin met inwonende kinderen
5.eenpersoonshuishouden
6. huishouden van twee of meer personen zonder inwonende
kinderen
G 7.meergezinshuishouden (bijv. twee of meer éénoudergezinnen,
ouders met inwonende gehuwde kinderen)

18. Indien U thuiswonende kinderen heeft, wilt O dan het aantal per leeftijdsgroep invullen?

0 - 4
5 - 9
10-14
15-19
20 j a a r

jaar
jaar
jaar
jaar
en ouder

kinderen
kinderen
kinderen
kinderen
kinderen

19. In welk j a a r b e n t U geboren?

19

20.Wat isuw geslacht
O 1.man
Q 2. vrouw

21. Wiltuaankruisen wat dehoogste schoolopleiding isdieUheeft voltooid?
Voor (echt)paren: svp ook deopleiding van departner aangeven
uzelf
uw partner
1.lager algemeen onderwijs
G
G
2. lager beroepsonderwijs
(o.a. lts, huishoudschool, leao)
G
G
3.middelbaar algemeen onderwijs
(o.a. (m)ulo,mavo,hbs 3)
G
G
4. voortgezet algemeen onderwijs
(o.a. mms,havo,hbs,gym, vwo)
G
G
5.hoger beroeps onderwijs
(o.a.hts,heao, soc. academie)
G
G
6.wetenschappelijk onderwijs
G
G
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22.Wilt U aankruisen welke regelmatige dagelijkse bezigheden voor Uvan
toepassingzijn?
Voor (echt)paren:svpookaangevenwaartoeUwpartnerzichrekent
(attentie!meerdereantwoordenzijnmogelijk)
ikzelf mijnpartner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doetheteigenhuishouden
heefteenbetaaldewerkkring
iszelfstandigondernemer
isarbeidsongeschikt
(AAW/WAO,IOAW,invaliditeitspensioen)
isgepensioneerd
(ook:AOW,VUT,rentenieren)
iswerkzoekend/werkloos (ofopwachtgeld)naverliesvanwerkkring
zoektvoorheteerstbetaaldwerk/
zoektwerknaeenlangeonderbreking
doetonbetaaldwerkmetbehoudvan
uitkering
doetvrijwilligerswerk
isstudent/scholier (volledigdagonderwijs)
is dienstplichtig militair,eersteoefening
andere regelmatige dagelijksebezigheden,namelijk:

D
D
D

D
D
D

D
D

•
•

D

D

D

•

D
D

D
D

D

•
•
•

D
D

23.WanneerUmomenteeleenberoepuitoefent,ofvroegerheeftuitgeoefend,
welkberoepisdatdan?
(laatstuitgeoefend)beroep:
24.WanneerUwpartnermomenteeleenberoepuitoefent,ofvroegerheeft
uitgeoefend,welkberoepisdatdan?
(laatstuitgeoefend)beroep:
25.WiltUaankruiseninwelkeklassehetinkomenvanuwhuishoudenvalt?
Hetgaathieromhetnettomaandinkomen,hetbedragwaaroverUelke
maandkuntbeschikken,zondervacantiegeldenzonderkinderbijslag.
D 1.minderdanfl1000,—
• 2.fl1000,— totfl1499,—
D 3.fl1500,— totfl1999,—
D 4.fl2000,— totfl2999,—
D 5.fl3000,— totfl3999,—
D 6.fl4000,— totfl4999,—
D 7.meerdanfl5000,—
O x.anders,namelijk:

nettopermaand
nettopermaand
nettopermaand
nettopermaand
nettopermaand
nettopermaand
nettopermaand
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Ruimtevoor eventueleopmerkingen
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BIJLAGE 5. POSTENQUETE SPORTVISSERS

Hengelsportvereniging De Edelkarper
Koninklijk sin-Jftcki-urJ 2.1 mei l«KK.
l i i r n 177S14»

Opgericht ! nnvember 19ÏI ie HEERLEN
Lid NWS en H.CO.M.

Geachte sportvisser,
OpditogenblikwordtdoordeLandbouwuniversiteit
inWageningen,inopdrachtvan deStichtingSportvisserij
timburg '83,eenonderzoekuitgevoerdnaarhetgebruikvan
deMaasplasseninMidden-Limburgdoorsportvissers.
Het onderzoekwordtbegeleiddoormedewerkersvande
universiteit endeN W S . Deonderzoekershebbenonze
hengelsportvereniging gevraagdmeetewerken aandeuitvoeringvanditonderzoek.Deresultatenmoetenduidelijkheid verschaffen overdeMaasplassen alsviswaterten
opzichte vananderewateren.Dezeresultaten zullenaan
het eindvandit jaarbekendworden.
Aanhet onderzoekwillenwij,alsvereniging,graag
onze medewerking verlenen.Daarom vragenwijaanonze
leden omdebijgesloten,anonieme vragenlijst intevullen.
Aanwijzingenvoorhet invullen staanopdevragenlijst
vermeld.Het invullenduurt ongeveer20minuten.Wiltu
devragenlijst zospoedigmogelijk,dochuiterlijk14september,terugsturen aandeonderzoekers inWageningendie
u eventueelkuntbellenvoornadere informatie.Ukunt
debijgeslotenretourenvelop gebruikenvoorhetterugsturen
van de vragenlijst (eenpostzegel isnietnodig).
Wijdankenualvast,ooknanensdeonderzoekers,voor
detijd enmoeite dieuwiltnemenvoorhetinvullenvan
deze vragenlijst.

Metvriendelijkegroeten,
namens Hengelsportvereniging

Landbouwuniversiteit p/aGebouw DeHucht
Gen.Foulkesweg13 6703BJ WAGENINGEN tel:08370-83878
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sportvisserij Onderzoek
Limburg 1987

Landbouwuniversiteit

j j

Wageningen
Werkgroep Recreatie

Doormiddel van deze enquête hopenwijmeerteweten
tekomen overdebetekenis vandemidden-limburgse Maasplassen
voor sportvissers,hoe zegebruikt wordenenwat uw wensen
envoorkeuren tenaanzienvandeze plassen zijn.
Deenquête isvolstrekt anoniem.
Devragenlijst bestaatuit diverse onderdelen.
Allereerst eenalgemeen gedeelte,datbetrekking heeft opwaar
enhoe vaakugaatvissen.Hettweede gedeelte gaatoverde
wensen envoorkeuren ten aanzienvan deMaasplassen.Tot slot
nogenkele vragenover deuitgaven diemetde sportvisserij
samenhangen.Aanwijzingenvoorhet invullenvande enquête
vindt u tussenhaken (....).
Als uniet op demidden-limburgse Maasplassenvist,
hoeft u alleenDEEL 1.vandevragenlijst intevullen.
Hoewel de enquêtevoeru danbeperkt is,isdezevoorons
nietminder belangrijk!
Succesmethetinvullen!

deel1.
ALG5KE5NC-SDE
1.Wat isuw woonplaats?
2.Wat isuw leeftijd?
één antwoord aankruisen
0 jonger dan24
0 25 -3*jaar
0 55-44jaar
0 45 - 5*jaar
0 55 -64jaar
0 ouder dan65
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3.Vanwelkehengelsportvereniging bentulid?
Indienuvanmeerdereverenigingenlidbentwiltu
deze danookvermelden.
naam v e r e n i g i n g :

plaats vereniging:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.Hoevaakheeftudelaatste jarengevist?
éénantwoordaankruisen
0 minderdan20keerperjaar
0 21-A-Okeerperjaar
04-1-60keerperjaar
061 -80keerperjaar
0 81 -100keerperjaar
0 meerdan100keerperjaar
5.Wiltu inonderstaande tabelaangevenhoevaakudelaatste
jarenophetgenoemdewatervist.
perviswateréénhokje aankruisen

voorbeeld
n o o i t 1-2x

3-5x

meer
6-10x 11-20x 21-30x 31-4-Ox dan Wx

Maas

X

Doordithokjeaantekruisen zouuaangevendatutussen
de11 en20keerperjaaropdeHaasgaatvissen,b.v.15keer.
AANTAL KEREN DAT U JAARLIJKS GAAT VISSEN

1-2x

nooit

meer
6-10x 11-20x 21-30x 31-4-Ox dan 40x

3-5x

NAAM VISWATER
Maasplassen&.
grindgaten
kanalen
Maas
beken(b.v.
Roer,Swalm)
visvijvers
forelkwekerij
andersnamelijk

I

I

I

I
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

DEVRAGEN DIE INHET KADERSTAAN (VRAAG6,7 &8)HOEVEN
ALLEEN BEANTWOORD TEWORDEN DOOR DIEGENEN DIESINDSJANUARI
'87NIET OP DEMIDDEN-LIMBURGSE MAASPLASSEN EN GRINDGATEN
GEVIST HEBBEN. DEGENEN DIE DAAR DITJAAR NOG WELGEVIST
HEBBEN MOETEN DOORGAAN METVRAAG 9.

6. Viste u voor januari '87weleens opde midden-limburgse
Maasplassen?
O ja doorgaan metvraag7
Onee,ikhebnooit opdeMaasplassengevist.
Indienu bijvraag6 "nee"ingevuld heeft is deenquête
bij deze beëindigd.Wijwillenu hartelijk bedankenvoor
uw medewerking enu vragende enquête inde antwoordenvelop
aan ons terug te sturen.
7.Kunt u aangeven wat deredenen zijndatunu nietmeerop
de midden-limburgse Maasplassenvist.
meerdere antwoorden zijn mogelijk
O ikben verhuisd
O dekwaliteit vanhetviswater isteveel
verslechterd
O de loopreohtvergunningà ¥1 12,50vanAqua Terra
O deplassenworden tedruk bezocht
O ikvind eenander typeviswaternumeer
aantrekkelijk
O andere redennamelijk

Wilt u inhet onderstaande schema aangeven opwelke Maasplassen
u viste enhoe vaak u daarjaarlijks viste.Bijvraag9 vindt
u eenkaart die als geheugensteuntjekandienen.
meerdere antwoorden zijn mogelijk

voorbeeld
|10|7- Zuidpias
Als u 10 keerper jaaropde Zuidpiasvist danmoetudat
zo invullen.
AANTAL
KEER
VISSEN

AANTAL
KEER
VISSEN

NAAM MAASPLAS
1.RijkelseBernden
2.Asseltse Plassen
3.Sneppen
4-,Doevesbeemd
5.DonckerNack
6. Noordpias
7. Zuidpias
8.Rosslag
9. Ooierveld

NAA «IMAASPLAS
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

10.Osen
11.Panheel

Polderveld

Pol
Molengreend
Koeweide
GroteHeg
Visplas Stevensweert
Brandt
Bilt
Teggerseplas
Dilkensplas
Schroevendaalseplas

Tot zover devragen voor sportvissers die de laatste
jaren nietmeer op deMaasplassen vissen.Wijwillenu
hartelijk bedanken vooruwmedewerking enuvragende
enquête inde antwoordenvelop aanons terug testuren.
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h

deel2.
HET VOLGENDEGEDEELTE VAU DEENQUETEHOEFT ALLEEN INGEVULDTEWORDEN DOOR SPORTVISSERS DIEOPDE MIDDEN-LIMBURGSE
MAASPLASSEN EN GRINDGATENVISSEN.
9.Wilt urechtsonder inhet schema aangeven opwelke Maasplassen uweleens vist enhoevaakudaar jaarlijks gaat
vissen.
meerdere antwoorden zijnmogelijk
voorbeeld
10|7.Zuidpias
Alsu10keerperjaaropdeZuidpiasvist
danmoetu dat zoinvullen.

BELGIË
NAAM MAASPLAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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RijkelseBernden
AsseltsePlassen
Sneppen
Doevesbeemd
DonckerNack
Noordpias
Zuidpias
Rosslag
Oolerveld
Osen
Panheel
Polderveld
Pol
Molengreend
Koeweide
GroteHeg
VisplasStevensweert
Brandt
Bilt
TeggersePlas
Dilkensplas
Schroevendaalseplas

WENSEN ENVOORKEUREN TENAANZIE« VANDEMAASPLASSEN
10.Waarom gaatuspeciaalnaareenvandeMaasplassen omdaar
te vissen?
meerdere antwoordenzijnmogelijk
O1.rust
O 2.hetverblijven ineennatuurlijke omgeving
O 3- dichtbijdewoning
O4.meestevis
O 5- stilstaand water
0 6. dekwaliteit vanhetwater
O?•erzijngeen andere watersporters
(surfers,zeilers e.d.)
O8.nieteenvergelijkbaar aantrekkelijk
viswater indebuurt
0 9-andereredennamelijk
Wat isvoorudebelangrijkste reden?
nummer| |
11.Met welkvervoermiddel gaatumeestalnaardeplaatswaar
uhet meestevist?
éénantwoord aankruisen
O auto
Obrommer
Ofiets
O motor/scooter
O openbaarvervoer
O lopend
O wisselend
12.Wat isde afstand dieuaflegtvanuwhuisnaardeplaats
waaruhetmeeste vist?
éénantwoord aankruisen
OO -5km
O6 -15km
O 16-30km
O 31 -50km
O meerdan50km,namelijk

km

13.Gaat u samenmet anderennaaruwviswater? Ofdezeanderen
ookvissen ishierbijnietvanbelang.
éénantwoord aankruisen
O Nee,ikgaalleen—»doorgaan metvraag15
OJa,ikgameestal samenmetvrienden.
O Ja,ikgameestal samenmetfamilie.
OJa,ikgameestal samenmet
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14.Welke activiteiten ondernemen de personenwaarmee unaar
uwviswatergaat?
meerdere antwoorden zijnmogelijk
0 zevissenook
0 zedoenaaneenanderewatersport
0 zevermaken zichophetland
0 ietsanders,namelijk

15- Vist uopuwviswatervanafde oeverofvanuit eenboot?
éénantwoord aankruisen
0 oever
0 boot
0 beide
16.Wiltu aangeven aanwelke eisende oevervan eenMaasplas
moet voldoenzodat hetvoorueenaantrekkelijke visgelegenheidis.
uit elkecategorie éénantwoord aankruisen
1 OEVERAFWERKING
0 oevermetpaaltjes afgewerkt
0 oevertotaanhetwatermet grasbegroeid
0 zandoever,geenbegroeiing
0 oevermet steen/puinafwerking
0 maaktnietuitwatvoor oeverafwerking
II VISOEVER
0 kademuur
0 steile helling
0 flauw aflopende helling
0 vlakke oever
0 maakt nietuitwatvooroever
IIIOEVEROMBERWATER
0 onderwaterflauw aflopende helling
0 onderwatersteil aflopende helling
0 maakt nietuithoe deoever onderwater loopt
IV AANKLEDING VAN DEOEVER
0 bossages openige afstandvan de oever
0 geenbeplanting/bossages nabijde oever
0 maakt nietuithoe deaankleding is
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17.Wilt u devoorzieningen dieugebruikt opde plaatswaar
uhet meestevisthieronder aankruisen?
meerdere antwoorden zijnmogelijk
0 vissteiger
0 parkeerplaats
0 pick-nickbank
0 toilethokjes
0 prullenbakken
0 ligweide
O schuilhutten
0 trailerhelling
0 aanlegsteiger
18.A.Mist ubepaalde voorzieningen opdeplaats waaruhet
meeste vist?
0 nee—»doorgaan metvraag19
0 ja
B.Zo ja,welkevoorzieningen zijndit?
0

19.Hieronder staaneenaantalvoorzieningen genoemddieopeen
viswater aanwezig zoudenkunnen zijn.Wiltu aankruisenhoe
noodzakelijk ofoverbodiguelke voorziening vindt?
Wanneer ueenvoorzieningnoodzakelijk vindt,danplaatst
u eenkruisje inhet meestlinksehokje.Vindtueenvoorziening overbodig,danplaatst ueenkruisje inhetmeest
rechtse hokje.Ukuntookeendertussenliggende hokjes
aankruisen.
maakt
nood- nodig niet niet overzakelijk^ ^ uit nodigbodig
schone oever
,
controle opvisvergunning.
prullenbak
controle opvislengteen
vismateriaal
parkeerplaats
goede kwaliteit vanhet
viswater
goede visstand
ligweide
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UITGAVEN
20.Kuntu aangevenhoeveelujaarlijksuitgeeft aanhet
sportvissen?
eenbedrag zettenachter iedereuitgavepost die
vantoepassing is
visakte
contributie vereniging
liggeld visboot
andere vergunningen
hengelsportartikelen
overigen

Fl12,00
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl

21.Heeft uvoor1987eenlooprechtvergunning vanAquaTerra
voordeMaasplassen gekocht?
0 nee
0 ja-»slavraag22&23over,doorgaanmet vraag2422.Waarom heeftugeenlooprechtvergunning vanAquaTerra
gekocht?
meerdere antwoorden zijnmogelijk
0 Teduur,vissen isdannietmeer tebetalen.
0 Er isvoormijanderviswaterwaar ikniet
voorhoeftebetalen.
0 Voor oeversenviswaterzoumennooit hoeven
tebetalen.
0 Ikbenonbekend metdemogelijkheid omeen
looprechtvergunning tekopen.
0 anderereden,namelijk

23.Alsugeenlooprechtvergunning heeftgekocht,waargaat
udanvissen?
meerdere antwoorden zijnmogelijk
0 ikvishelemaalnietmeer
0 ikblijfgewoon opdeMaasplassenvissen
0 opdeMaas
0 opdebeken
0 opdekanalen
0 opdevisvijversdienietvanAquaTerra zijn
0 opdeforelkwekerijen

257

24.Wat vindt uvande looprechtvergunningvanAquaTerra?
één antwoord aankruisen
0 Ikvind hetnormaal datjevoor looprechten
moet betalen.
0 Ikbenheterniet meeeensdat jevoor
looprechtenmoetbetalen.
0 Ikvind

25.Bentuvanplan omvolgend jaareen looprechtvergunning
te kopen?
0 ja
0 nee
26.Watbentubereid tebetalenvooreen looprechtvergunning
alshet eenéénmalige jaarlijkse betaling betreft?
één antwoord aankruisen
0 nietbereid omietstebetalen
0 tot f5,-per jaar
0 f6,- t/m f10,-perjaar
0 f11,-t/m f15,-perjaar
0 f 16,-t/m f20,-perjaar
0 f21,-t/m f25,-perjaar
0 meerdanf25,-perjaar
27.Wat bentubereid tebetalenvooreen looprechtvergunning
alshet indevorm vaneenbetalingperbezoek gaat?
één antwoord aankruisen
0 nietbereid omietstebetalen
0 minderdanf1,-perbezoek
0 f1,-t/m f2,50 perbezoek
0 f2,75 t/m f5,-perbezoek
0 meerdanf5i~perbezoek
28.Welke maniervanbetalenheeft uwvoorkeur voorhetverkrijgen
van een looprechtvergunning?
één antwoord aankruisen
0 een jaarlijksbedragextrabijdecontributie
vanuwhengelsportvereniging,waarvoor udan
eenvergunning krijgt
0 een jaarlijkse betaling aanAquaTerra,
waarvoorudaneenvergunning krijgt
0 voor iederbezoek apartbetalen
0 bennietbereid tebetalenvoor eenlooprechtvergunning
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29.Wiltuindehokjesachterelkeuitspraakaangevenofu
hetmetdebetreffendeuitspraak "eens"of"oneens"bent
of"geenmening"hebt?
EENS

GEEN
MENING

Ikvind schoonwaterenschoneoevers
zobelangrijkdatikervoorwil
betalen.
Alsermeervoorzieningenzijndieik
kangebruikenwilikdaarookwel
voorbetalen.
Ikvindhetnormaaldatikvoorvisrechtenmoetbetalen.
Ikwilwelverderrijdenombijvoorzieningentekomenwaarikgraaggebruikvanmaak.
Alsikaaneengoedevisoeverkanzittenwilikdaarwelvoorbetalen.
Ikvindhetnormaaldatikvoorlooprechtenmoetbetalen.
Bitwasdelaatstevraag,wijdankenuhartelijkvooruw
medewerking.Overderesultatenvanditonderzoekzaluw
verenigingingelichtworden.Wijvragenudeenquêteinde
antwoordenvelop zospoedigmogelijkaanonsterugtesturen.
RUIMTEVOOROPMERKINGEN:

Landbouwuniversiteit Wageningen
p/aGebouw DeHucht Gen.Foulkesweg13
6703BJ WAGENINGEN
tel.08370-83878
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ONEENS

BIJLAGE 6 .

LIGGING

VAN DE ONDERZOCHTE

G=^

W A T E R . EN HENGELSPORTACCOMMODATIES

Grootschalig
Midden. Limburgse Maasplassen (afgestoten)
Brabantse.en Gelderse Maasoevergebied,
(publiek private samenwerking)
Kleinschalig:
•

afgestoten

O

overgelaten

•

afgestoten

G

overgelaten

O

geen privatisering

\ watersport

}>sportvisserij

J
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BIJLAGE 7. CONSTRUCTIE VAN EEN TYPOLOGIE VAN WATERSPORTERS DOOR MIDDEL
VAN FACTOR-ANALYSE EN CLUSTERANALYSE

Het uitgangspunt voor de factor-analyse vormt een lijst van 23 uitspraken over wensen en voorkeuren van watersporters ten aanzien van de
jachthaven, waar men een ligplaats huurt en het omliggende vaargebied
(een zg. likert-schaal). Deze uitspraken zijn door middel van vraag 10
uit de postenquête aan de respondenten voorgelegd (zie Bijlage 4 ) . De
factor-analyse is met behulp van het statistisch verwerkingsprogramma
SPSS-X uitgevoerd. In totaal zijn 399 respondenten in de analyse
meegenomen. Dit zijn respondenten, die bij alle 23 uitspraken een
antwoordcategorie hebben ingevuld (de analyse is LISTWISE uitgevoerd).
Het doel van de factor-analyse is vooral een indikking van de 23
variabelen (de uitspraken) te bewerkstelligen. Het aantal variabelen
is teruggebracht van 23 tot 7, namelijk 'verantwoordelijkheid', 'comfort-gerichtheid/betalingsbereidheid', activiteiten-gerichtheid',
'kritische instelling', 'compensatie-gerichtheid', 'prijsafhankelijkheid' en 'vrijheidslievendheid'. Om de interpretatie van de 7 gevonden
factoren te vereenvoudigen werd een varimax-rotatie toegepast. In
Tabel A zijn de resultaten van de factor-analyse afgebeeld. Een hoge
factorlading op één van de 23 variabelen (een waarde hoger dan .40
wordt meestal als minimum gehanteerd)betekent, dat de betreffende
variabele een belangrijk deel van de inhoud van de bijbehorende factor
verklaart.

Door middel van een toets op verschil (t-test) is onderzocht of de
gevonden factoren meer of minder van toepassing zijn op bepaalde
groepen watersporters. Het verschil is onderzocht ten aanzien van de
volgende groepen:
ligplaatshouders in een commerciële jachthaven of huurders van een
ligplaats in een verenigingsjachthaven (zie TabelB ) ;
Duitse of Nederlandse watersporters (zie tabelC ) ;
- zeilers of motorbootvaarders (zie tabelD ) ;
watersporters met een netto inkomen minder dan 3000 gulden per
maand of watersporters met een netto inkomen meer dan 3000 gulden
per m a a n d (zie TabelE ) .

De 7 factoren zijn aanzienlijk scherper ten opzichte van elkaar gear263

ticuleerd (hebben minder gemeenschappelijke variantie)dan de 23variabelen.Immers,juist dievariabelen dievoor eenbelangrijkste deel
hetzelfde verklaren zijn gegroepeerd tot één factor.Dit biedtvoordelen bijhetuitvoeren van de cluster-analyse. Integenstelling tot de
factor-analyse,groepeert decluster-analyse geenvariabelen,maar
respondenten.Die respondenten, die opbasis van debeantwoording van
enquêtevraag 10het meest opelkaar lijkenworden samengevoegd inéén
groep (cluster). In feite begint de clustering bij (in dit geval)399
individuele respondenten eneindigt zij,als de clustering tussentijds
niet wordt gestopt met één groep.Bij deuitvoering van declusteranalyse kan de onderzoeker zelf bepalen hoeveel groepen de clustering
opmoet leveren.Indit onderzoek is de clustering gestopt ophet
moment,dat ervier grotere groepen respondenten waren ontstaan,die
vanuit detheorie goed interpreteerbaar zijn.De overige kleine
clusters (in demeeste gevallen individuele respondenten)zijn tot één
restgroep samengevoegd.Vanwege deduidelijkere verschillen werden de
7 factoren enniet de23variabelen gebruikt alsbasis voor de cluster-analyse.Voor elke gevonden groep zijn tot slot de kenmerken
geïnventariseerd: wensen envoorkeuren tenaanzien van de jachthaven
enhetvaargebied,boottype,type jachthaven waar men een ligplaats
huurt, herkomst eninkomen (zieTabel Ft/mJ).
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Tabel A. Factoranalyse uitsprakenlijst postenquête huurders van eenvaste ligplaats in eenMidden-Limburgse jachthaven <N= 399)
factorladinge:n

variabelen
Ikwerkgraagmeeaanhetonderhoud vande jachthaven

.74

Ikliglieverineenverenigingsjachthavendanineen
commerciële jachthaven

.72

Ikwilgraagbetrokkenwordenbijbeslissingenover
detoekomstvanmijn jachthaven

.67

Iklighetliefstineenjachthavenwaar iedereen
elkaarkent

.62

Ikvindhetbelangrijkdatdemensen inde jachthaven
eengemeenschapvormen

.49

naam
factoren

eigenwaarde

perc.
variati-

"verantwoordelijkheid"

3,3

14,4

"comfortgerichtheid/betalingsbereidheid"

2,8

12,2

"activiteitengerichtheid"

2,1

9,0

Ikvind heteengoedezaakdatdeoverheidverzorging
vanrecreatievoorzieningen overlaataanbedrijvenals
AquaTerra
Dekwaliteitvanwatersportvoorzieningen isvoormij
zobelangrijkdatikergraagmeervoorwilbetalen
Ikvindhetprimaommeertebetalenvooreenjachthavenwaarikzelfnietaanhetonderhoud hoefmeete
werken
Alseenjachthavenmeervoorzieningen biedtbenik
bereiddaarvoormeertebetalen
Ikgawatersportenommensentelerenkennen

.76

Eenvaargebiedmoetvoormijzowelrustigeals
drukkeplaatsenbieden

.72

Ikvind hetbelangrijkdaterinhethoogseizoen
doorlopend activiteitenvoordewatersporter worden
georganiseerd
Deprijsvaneenwatersportvoorziening maaktmij
nietsuit
Alsdekwaliteitvandevoorzieningen inmijnjachthavenachteruitgaatgaiknaareenanderejachthaven

"kritische
instelling"

Ofikgebruikmaakvaneen recreatievoorziening
hangtafvandekwaliteitvandievoorziening

.56

Ikvindhetpositief alserineenvaargebied
verschillende soortenaanlegplaatsenzijn

.52

Iklighetliefstineenkleine jachthaven

.65

Ikvind hetbelangrijkdatikinmijnvaargebied
rustkanvinden

.63

"compensatiegerichtheid"

Alsdeprijzenvande ligplaatsen inmijnjachthavenstijgengaiknaareengoedkopere jachthaven

.77

Alsdewatersportduurderwordtdanstopikermee

.72

"prijsafhankelijkheid"

Ikvind hetbelangrijk datdewatersportvoorzieningendieikgebruik snelbereikbaarzijn

Ikhoudernietvanom ineengeorganiseerd verband
watersport tebedrijven
"vrijheidslievendheid"

SindshetmaasplassengebieddoorAquaTerrais
overgenomen vind ikhetgebied innegatievezin
veranderd
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1,0

Tabel B. Onderscheid tussenhuurdersvan eenvaste ligplaats in eencommerciëleof een verenigingsjachthavenopde factorenoverwensen en
voorkeuren
aantal
respondenten

gemiddelde
factorscore

factor

soort
jachthaven

"verantwoordelijkheid"

vereniging
commercieel

168
231

-0,67 \
0,48 ƒ

"comfortgerichtheid/betalingsbereidheid"

vereniging
commercieel

168
231

-0,01 ^

"activiteitengerichtheid"

vereniging
commercieel

168
231

"kritische
instelling"

vereniging
commercieel

"compensatiegerichtheid"

twaarde

significantie

138

0 00

0,2

0,84

0,29 ^
-0,21 J

-5,1

0,00

168
231

0,07"\
-0,05 ƒ

-1,1

0,26

vereniging
commercieel

168
231

-0,06"\
0,04 /

1,0

0,30

"prijsafhankelijkheid"

vereniging
commercieel

168
231

0,11 A
-0,08 1

-1,9

0 05

"vrijheidslievendheid"

vereniging
commercieel

168
231

0,02~^
-0,02 ƒ

-0,4

0,70

Tabel c.

Onderscheid tussenNederlandse enDuitse
factoren overwensenen
voorkeuren

factor

nationaliteit

0,01 J

ligplaatshouders opde

aantal
respondenten

gemiddelde
factorscore

twaarde

significantie

"verantwoordelijkheid"

Nederlands
Duits

159
240

-0,14
0,10

}

-2,4

0,02

"comfortgerichtheid/betalingsbereidheid"

Nederlands
Duits

159
240

-0,18
0,12

>

"3,0

0,00

"activiteitengerichtheid"

Nederlands
Duits

159
240

0,44
-0,29

>

7,7

0,00

"kritische
instelling"

Nederlands
Duits

159
240

0,08
-0,06

1,4

0,17

"compensatiegerichtheid"

Nederlands
Duits

159
240

0,26
-0,17

4,3

0 00

"prijsafhankelijkheid"

Nederlands
Duits

159
240

-0,03
0,02

-0,5

0,64

"vrijheidslievendheid"

Nederlands
Duits

159
240

-0,09
0,06

-1,4

0,16
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\
J
\
J

}
}

Tabel D.

OnderS' cheid tussen zeil
wensen en voorkeuren

ers enmotorbootvaarders op

de facte irenover

twaarde

significantie

-0,03•>
0,11 J

-1,3

0,18

249
138

-0,04 ^
0,06 ƒ

-1,0

0,33

zeilboot
motorboot

249
138

0,13""\
-0,26 ƒ

-3,8

.0,00

"kritische
instelling"

zeilboot
motorboot

249
138

-0,05~\
0,06 ƒ

-1,0

0,31

"compensatiegerichtheid"

zeilboot
motorboot

249
138

-0,05">
0,10 J

-1,5

0,14

"prijsafhankelijkheid"

zeilboot
motorboot

249
138

0,00 ^
-0,00 )

0,1

0,94

"vrijheidslievendheid"

zeilboot
motorboot

249
138

-0,05"\
0,09 ƒ

-1,3

0,19

aantal
respondenten

factor

soort boot

"verantwoordelijkheid"

zeilboot
motorboot

249
138

"comfortgerichtheid/betalingsbereidheid"

zeilboot
motorboot

"activiteitengerichtheid"

Tabel E.

gemiddelde
factorscore

Onderscheid tussen ligplaatshouders met eenhuishoudinkomenhoger
dan fl. 3.000,— nettopermaand en lagerdan fl. 3.000,— netto
permaand opde factoren over wensen en voorkeuren

factor

inkomen

aantal
respondenten

gemiddelde
factorscore

twaarde

significantie

"verantwoordelijkheid"

tot 3.000
meer dan 3.000

124
218

-0,15~\
0,02 ƒ

-1,4

0,16

"comfortgerichtheid/betalingsbereidheid"

tot 3.000
meerdan 3.000

124
218

0,15"\
-0,15 /

-2,7

0,01

"activiteitengerichtheid"

tot3.000
meerdan 3.000

124
218

-0,17">

-2,2

0,03

"kritische
instelling"

tot 3.000
meerdan 3.000

124
218

-0,04 J

1,4

0,17

"compensatiegerichtheid"

tot 3.000
meer dan 3.000

124
218

-0,09 J

2,0

0,05

"prijsafhankelijkheid"

tot3.000
meerdan 3.000

124
218

-0,13"\
0,06 ƒ

-1,7

0,09

"vrijheidslievendheid"

tot3.000
meerdan 3.000

124
218

0,02 ^
-0,07 ƒ

0,8

0,43

0,08 J
0,11-^
0,12"^

*Inkomen van hethuishouden inguldens nettopermaand, exclusief vakantiegeld
en kinderbijslag
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TabelF.Mening van typenwatersporters over dekwaliteit vanwatersportvoorzieningen (inkolompercentages) (N= 399)
groep
1

groep
2

groep
3

groep
4

restgroep

totaal

72
22
6
100

48
27
25
100

73
19
8
100

80
17
3
100

58
23
19
100

66
22
12
100

Alsdekwaliteitvan devoorzieningen inmijn jachthaven
achteruitgaat ga iknaar een
andere jachthaven
eens
ertussenin
oneens
totaal

46
40
14
00

10
28
62
100

24
33
43
100

50
33
17
100

37
23
40
100

38
33
29
100

Dekwaliteitvanwatersportvoorzieningen isvoormij zo
belangrijk dat ik er graag
meer voor wil betalen
eens
ertussenin
oneens
totaal

25
40
35
100

3
13
84
100

40
49
11
100

3
23
74
100

14
19
67
100

19
31
50
100

52
36
12
00

60
30
10
100

89
11
0
100

83
17
0
100

77
18
5
100

66
26
8
100

mening over uitspraken
Of ikgebruikmaak van een
recreatievoorziening hangt af
vandekwaliteitvan dievoorziening
eens
ertussenin
oneens
totaal

Ik lighet liefst in een
kleine jachthaven
eens
ertussenin
oneens
totaal

268

TabelG.Meningvantypenwatersportersoverdebetrokkenheidbijdejachthaven (inkolompercentages) (N=399)
groep
1

groep
2

groep
3

groep
4

restgroep

totaal

Ikliglieverineenverenigingsjachthavendanineen
commerciële jachthaven
eens
ertussenin
oneens
totaal

30
36
34
100

58
15
27
100

79
16
5
100

83
17
0
100

46
25
29
100

46
27
27
100

Ikwerkgraagmeeaanhet
onderhoudvandejachthaven
eens
ertussenin
oneens
totaal

27
26
47
100

40
22
38
100

84
16
0
100

57
26
17
100

35
17
48
100

38
22
40
100

Ikwilgraagbetrokken
wordenbijbeslissingen
overdetoekomstvanmijn
jachthaven
eens
ertussenin
oneens
totaal

70
26
4
100

83
15
2
100

100
0
0
100

97
3
0
100

69
18
13
100

76
18
6
100

meningoveruitspraken

TabelH.

Meningvantypenwatersportersoverdesocialecontactendoorde
watersport (inkolompercentages) (N=399)
groep
1

groep
2

groep
3

groep
4

restgroep

totaal

29
55
16
100

20
20
60
100

38
40
22
100

67
27
6
100

23
34
43
100

30
42
28
100

Iklighetliefstineen
jachthavenwaariedereen
elkaarkent
eens
ertussenin
oneens
totaal

49
37
14
100

40
38
22
100

84
16
0
100

80
17
3
100

46
32
22
100

53
32
15
100

Ikvindhetbelangrijkdat
demensenindejachthaven
eengemeenschapvormen
eens
ertussenin
oneens
totaal

57
35
8
00

40
50
10
100

87
13
0
100

93
4
3
100

58
21
21
100

61
28
11
100

meningoveruitspraken
Ikgawatersporten
telerenkennen
eens
ertussenin
oneens
totaal

ommensen
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Tabel I.Mening van typenwatersporters overhetvaargebied (inkolompercentages) (N= 399)
groep
1

groep
2

groep
3

groep
4

restgroep

totaal

Ikvind hetbelangrijk dat ik
inmijn vaargebied rustkan
vinden
eens
ertussenin
oneens
totaal

92
8
0
100

100
0
0
100

100
0
0
100

100
0
0
100

89
10
1
100

93
6
1
100

Een vaargebied moetvoor mij
zowel rustige als drukke
plaatsen hebben
eens
ertussenin
oneens
totaal

83
14
3
100

65
18
17
100

81
14
5
100

80
13
7
100

61
16
23
100

75
15
10
100

Ikvind hetbelangrijk dat
er inhethoogseizoen doorlopend activiteiten voor de
watersporter worden georganiseerd
eens
ertussenin
oneens
totaal

12
32
56
00

5
18
77
100

11
46
43
100

10
43
47
100

17
24
59
100

13
30
57
100

Ikvind hetbelangrijk dat
de watersportvoorzieningen
die ik gebruik snelbereikbaar zijn
eens
ertussenin
oneens
totaal

87
12
1
100

43
35
22
100

97
0
3
100

87
13
0
100

76
17
7
100

80
15
5
100

Ikvind hetpositief als
er in eenvaargebied verschillende soorten aanlegplaatsen zijn
eens
ertussenin
oneens
totaal

95
5
0
100

80
8
12
100

97
3
0
100

90
10
0
100

87
9
4
100

91
6
3
100

mening over uitspraken
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TabelJ. Meningvan typenwatersporters overdeprijs van watersportvoorzieningen (inkolompercentages) (N= 399)
groep
1

groep
2

groep
3

groep
4

restgroep

totaal

Dekwaliteitvanwatersportvoorzieningen isvoormij zo
belangrijk,dat ik ergraag
meer voorwil betalen
eens
ertussenin
oneens
totaal

25
40
35
00

3
12
85
100

40
49
11
100

3
23
74
100

14
19
67
100

19
31
50
100

Ikvind hetprima ommeer te
betalenvoor een jachthaven
waar ik zelfnietaanhet
onderhoud hoefmee tewerken
eens
ertussenin
oneens
totaal

22
35
43
00

10
15
75
100

22
30
48
100

0
13
87
100

22
10
68
100

19
24
57
100

Als een jachthaven meervoorzieningen biedtben ik bereid
daarvoormeer tebetalen
eens
ertussenin
oneens
totaal

35
45
20
00

10
37
53
100

32
35
33
100

3
40
57
100

22
18
60
100

26
36
38
100

Deprijs van eenwatersportvoorziening maaktmij niets
uit
eens
ertussenin
oneens
totaal

2
15
83
100

0
5
95
100

0
16
84
100

0
3
97
100

10
14
76
100

4
13
83
100

Alsdewatersport duurder
wordt dan stop ik ermee
eens
ertussenin
oneens
totaal

17
36
47
100

8
32
60
100

5
30
65
100

73
23
4
100

45
16
39
100

27
28
45
100

Als deprijzen vande ligplaatsen inmijn jachthaven
stijgenga iknaar eengoedkopere jachthaven
eens
ertussenin
oneens
totaal

26
51
23
100

28
37
35
100

8
30
62
100

83
13
4
100

57
15
28
100

38
35
27
100

mening over uitspraken
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BIJLAGE 8. LIJSTVANTYPENWATERSPORTERS OP BASISVAN FACTORANALYSE

TOTWELKEGROEPWATERSPORTERS ZOUDTU ZICHWILLENREKENEN?
(erzijnmeer antwoordenmogelijk
0
GROEP1
Ikhebhet liefsteen ligplaats ineenjachthavenwaar iedereen elkaarkent.
Alsdewatersporters indejachthaven samendehandenuit demouwenstekenis
hetmogelijkomtegengeringekostennoodzakelijkewatersportvoorzieningen te
realiseren.Ikwil graagbetrokkenwordenbijbesluiten,die overdetoekomst
vanmijnjachthavengaan.
0
GROEP2
Ikvind hetbelangrijk,daterindejachthavenvoldoendevoorzieningenmet
eengoedekwaliteitworden aangeboden.Dejachthavenmoet goed onderhouden
worden.Dit isvoormij zobelangrijk,dat ikdaareventueelmeervoorwil
betalen.
0
GROEP3
Ikgawatersporten,omdat ikdaardoorveelmensenontmoet.Ikvindhet
prettig engezellig alserhet geheleseizoeninteressante activiteiten
worden georganiseerd.
0
GROEP4
Ikbenalswatersporter kritisch tenaanzienvanprijsenkwaliteit.Alsde
kwaliteitvandevoorzieningen indejachthavenofinhet vaargebied
achteruitgaat zalikop zoekgaannaareenbeterejachthaven. Ikzalookniet
zondermeerelkeprijsverhogingaccepteren.
0
GROEP5
Ikzoekindewatersport afwisselingvoormijndrukkealledaagsebezigheden.
Ikvindhetdaarombelangrijk,datikinhetvaargebied rustkanvinden.Ik
ligookhet liefst ineenkleinejachthaven.
0
GROEP6
Ikvindhetvooralvanbelangdatdewatersportbetaalbaar blijft.Alsde
prijzen indejachthaven stijgengaikopzoeknaareen goedkopere
jachthaven.Alsdieernietmeer isoverweeg ikserieusommet dewatersport
testoppen.
0
GROEP7
Watersportbetekentvoormijvooralvrijheid.Alswatersporterkaniknog
•doenenlatenwat ikwil enwordtmijnlevenniet telkensdoor anderen
bepaald.Ikheb eenhekelaanentreehokjes,afrasteringen en georganiseerd
moeten 'meedoen'.
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