Projectgroep vergadering
'Varen doe je Samen!'
Concept notulen van 18 februari 2017
Locatie: Provincie Noord-Holland: Dreef 3, Haarlem. 10.00 uur – 12.30 uur (inloop 9.30 uur, Zaal 1.5)
1.

Opening en mededelingen
Aanwezigen
Organisatie

PG lid

HISWA Vereniging
KNRM

Stijn Boode
Bas den Braven

Platform Waterrecreatie

Oluf van Oosterom

Provincie Noord-Holland (GONZ)

Monique Kölliker

Reddingsbrigade Nederland

Oscar Kramer

RWS

Wim Vriens i.p.v. Sandhia Gokoel

Unie van Waterschappen

John van Amstel (Waternet)

Watersportverbond

Hylke Steensma

WRN

Manon van Meer

Varen doe je Samen!'

Rowena van der Maat

Afwezigen
ANWB B.V.

Marcel Bosch (afwezig)

Havenbedrijf Amsterdam NV

Cees de Baare (afwezig uit dienst per 1-4 nog geen vervanger

Havenbedrijf Rotterdam NV

Hanneke te Niet (afwezig)

Koninklijke BLN- Schuttevaer

Andries de Weerd (afwezig)

Sportvisserij Nederland

Robert Weijman (afwezig)

2. Verslag van de vergadering van 10 januari en betreffende acties
De notulen zijn goedgekeurd.
3. Planning 2017, aan de hand van (vooraf aangeleverd):
o Activiteiten per partner
De format die uitgestuurd is, is nog niet van iedereen ontvangen. Hierbij het verzoek de
resterende formats voor 2017 invullen voor wie dit nog niet gedaan heeft.
Sportvisserij Nederland; artikel plaatsen in samenwerkingen met visgidsen over veilig vaargedrag door
sportvissers in havengebieden Amsterdam en benedenrivieren. In het najaar; slecht zicht/mist op het
water i.s.m. KNRM

Havenbedrijf Rotterdam; 19 mei open dag VCR, presentaties worden aangeboden bij omliggende
WSV/jachthavens, werving nieuwe havenbedrijven partners.
ANWB; waterconsuls doen de nulmeting vdjs met de vragenlijsten.
Havenbedrijf Amsterdam; praktijkvaardag Amsterdamse haven?.

Watersportverbond; Nulmeting vragenlijsten naar besturen verenigingen en vraag om presentaties.
Optimist on tour voor kinderen met name. Hierbij nu ook de vaarregeltjes voorzichtig opnemen.
Presentaties ‘Varen op Zee’. WG Jeugd moet weer gestart worden met de Reddingsmaatschappij. Actief
op social media. FB pagina over vaarweginformatie uitgebreid ook met input van vdjs.

HISWA; onderzoek onder verhuurders; wat doen ze met vdjs naar de huurders toe. Soortgelijk onderzoek
als het onderzoek van de consuls en WSV. Boordboeken zullen ter beschikking worden gesteld met
informatie over vdjs. Behoefte aan de volgende informatie voor de huurder; filmpjes, folders, kaarten en
boordboeken. Met welke afmetingen mag ik waar varen? Vaarweginformatie geeft deze informatie niet
meer. Ook goede vaarkaarten mee geven met met name de breedte.

UvW/Waternet; De UvW gaat meer aandacht besteden aan recreatie doen maar er is beperkt budget
beschikbaar. Unie houdt zich bezig met de vaarwegen onder BRTN niveau (E, F,G) maar hoe kunnen we
diepgang en breedte van deze vaarwegen garanderen? Er wordt uitgegaan van een streefdiepte i.p.v.
een werkelijke diepte. Deze moeten vastgelegd worden in de bestemmingsplannen. Hoe vaarweg- en
nautisch- en hydrologisch beheer mee nemen? Juiste informatie op de navigatiekaarten?
Folder voor roeiers; er wordt per waterschap bepaald of het nodig is dat hierop wordt ingezet.

Rijkswaterstaat; zelfde acties als vorig jaar. Recreatiebetonning is aangebracht, handhavingsacties worden
uitgevoerd en materiaal vdjs wordt meegegeven op de boten. Vaarweginformatie.nl onder de loep.

Prov. NH; is in overleg met RWS over ARK oversteekplaatsen. Bij regulier onderhoud aan de vaarwegen
wordt waterrecreatie waar mogelijk meegenomen op gebied van: veiligheid, waterplanten, klachten e.d.
Er ligt een visie met 12 speerpunten op het gebied van waterrecreatie en een groot deel hiervan gaat
over veiligheid (oversteekpunten - dit zijn ook de knooppunten). 23 juni is Sail Den Helder. Er is een
Webapp; dat is een internetpagina die doorlinkt naar bestaande data. BRTN; E en F categorieën (20.000
km) op de kaart zetten. Het is geen feitelijke basis maar het is een streefbeeld. Doel; samen borgen.
Door de provincie eenmalig op diepte brengen, hierna waterschap regulier onderhoud plegen.

Reddingsbrigade; i.s.m. KNRM een kenniscentrum voor waterveiligheid vormgeven. Hiermee voorzien ze
in de vraag van vaarwegbeheer. Trekker WG Jeugd.

KNRM; samenwerkingsovereenkomst met de Reddingsmaatschappij getekend. Er komt een update KNRM
app, veiligheidsdag voor de kitesurfers op 30 september met stickers op de planken met info eigenaar.
Informatie voor de duikers (DOSA/DAN-duikongevallen) en oefening voor de grote reddingsstations.
Reddingsbootdag 6 mei ook aandacht 'Varen doe je Samen!'

NPvW; gestart met de WG snelvaren i.s.m. KNRM. Namenlijsten zijn nu compleet.
o Activiteiten 'Varen doe je Samen!'
Deze worden doorgesproken adhv bijgevoegde powerpointpresentatie (bijlage)
Input partners gevraagd:
o
o
o
o

Producten en acties werkgroepen
Quiz; hoe veilig vaar jij? Samen met Vamex laagdrempeliger aanbieden
Praktijkdagen; open dagen. Graag deze dagen vanuit eigen organisatie aangeven.
Communicatie kalender; neem deze mee in je eigen agenda. Aanvullen eigen organisatie.

o Activiteiten/planning Werkgroepen
Overzicht wordt getoond en kort doorgesproken
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Actie
4. Jaarthema: Communicatie op het Water
o Vernieuwde brochure: Communicatie op het water (bijlage)
Laatste versie wordt getoond deze is veel ingekort tov vorige versie.
Er zijn geen opmerkingen op de nieuwe brochure.
Film marifoongebruik (voorbeeldgesprekken) met Agentschap Telecom.

5. 10 jaar 'Varen doe je Samen!'
o Hiswa te Water beurs; aandacht voor alle partners.
o

Presentatie per organisatie of werkgroep met maximaal 5 sheets aanleveren
Ism SG lid aanleveren. (doelgroep is bezoeker beurs).
Concept Brochure “ad hoc vaarder” (bijlage) om in het boordboek op te nemen.
Graag doornemen en vóór 1 mei graag een reactie van alle partners.

allen

allen

6. Communicatie inzet
o Website; Nieuw gedeelte met partners en vaarweginformatie.
Stuur actief mensen door naar deze website vanuit eigen organisatie
Besloten deel partners (nog in ontwikkeling): www.varendoejesamen.nl/partners
Gebruikersnaam:
WELKOMpartner
Ww:
WELKOMpartner
o Nieuwsbrief verspreiding. Verspreiden via de netwerken van de partners.
o Banner 'Varen doe je Samen!' Vdjs in eigen banner weergeven als dit mogelijk is.
Partners versterkend door doorlinks in te zetten en ontwikkeld materiaal te gebruiken

allen

o Social media; Groeiende, dit gaat heel goed samen met WG Communicatie
7. Rondvraag/Sluiting
KNRM; Kunnen de verhuurders een link op hun website naar vdjs opnemen? HISWA, veel verhuurders
zetten de link naar vdjs al op hun site. Ook sturen ze bij bevestiging van de reservering vaak ook
informatie van vdjs toe. Past in WG (Ver)huur
HISWA; KNRM app uitlegdagen wanneer is dat? Wordt nagevraagd.
Overzicht vergaderingen
SG
Do 09/02
Do 18/05
Do 09/11

Locatie
KNRM
WVS Scheveningen

PG
Di 10/01
Di 18/04
Di 26/09
Di 21/11

Locatie
ANWB
Prov. Noord Holland
Waterrecreatie Nederland
WSV Utrecht//

Bijlagen:
1. ter info laatste concept Resultaten 'Varen doe je Samen!' 2016
2. lste concept nieuwe folder ‘Communicatie op het water.’
3. Opzet nieuwe algemene folder vdjs.
4. Powerpointpresentatie gebruikt in de vergadering
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