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1. Kennisnemen van 

De ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Maaien waterplanten 

IJmeer/Markermeer.  

 

2. Inleiding 
De groeiende overlast door waterplanten voor de waterrecreatie is een bekend probleem. Niet 

alleen het Gooimeer en de Randmeren kamt met dit probleem, ook is er waterplantenoverlast in 

het IJmeer en Markermeer. In dit gebied wordt het maaien van waterplanten al ingezet als korte 

termijn oplossing, maar er is behoefte aan coördinatie tussen de betrokken gemeenten. Vanuit 

deze behoefte heeft de Provincie Noord-Holland de mogelijkheden voor een samenwerking 

geïnventariseerd. De voorkeur van de betrokken gemeenten ging uit van een publiekrechtelijke 

samenwerking met een coördinerende gemeente, waarbij de coördinerende gemeente 

opdrachtgever is voor het maaien. De gemeente Hoorn heeft aangegeven coördinerend gemeente 

te willen zijn. Alle gemeenten die grenzen aan het Markermeer en/of IJmeer nemen deel aan dit 

samenwerkingsverband. Dit zijn de gemeenten Amsterdam, Almere, Drechterland, Edam-

Volendam, Enkhuizen, Gooise Meren, Hoorn, Koggenland, Stede Broec, en Waterland. 

 

3. Kernboodschap 

Door deze overeenkomst aan te gaan is de samenwerking verankerd, waardoor het maaibeheer 

voor de waterplantenoverlast in het IJmeer en Markermeer gecoördineerd- en gezamenlijk wordt 

uitgevoerd.  

 

4. Consequenties 

De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en kan na drie jaar worden opgezegd. Deze 

drie jaar is nodig omdat de gemeente Hoorn als coördinerende gemeente voor het uitvoeren van 

haar taken formatieruimte moet creëren.   

 

5. Communicatie en participatie 

De ondertekening van de overeenkomst wordt bekend gemaakt doormiddel van een persbericht 

en verstuurd naar diverse landelijke watersportorganisaties.  

 

6. Vervolg 

Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, zal de gemeente Hoorn als 

coördinerende gemeente voorbereidingen treffen voor het maaien van waterplanten voor het 

vaarseizoen van 2021.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 


