Memo ontwikkelingen VDJS 2015 – 2020
Ter informatie SG vergadering 26 mei 2016
Ontwikkelingen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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i.
j.
k.

Effectmeting Handhaving Recreatievaart (CVOM)
GONZ
SOS Database
VAMEX/DAC
Samenwerking Agentschap Telecom
Maatregelenpakket Dordtsche Kil/ Hollands Diep
Pilot ism Brandweer/Veiligheidsregio Rijnmond
Pilot samenwerking Blauw Vaantje
Samenwerking Havenbedrijf Amsterdam inzake filmpjes SAIL
Samenwerking Havenbedrijf Rotterdam inzake voorlichten recreatievaart
Samenwerking provincie Friesland

a. CVOM onderzoek effectmeting handhaving
De vraag komt vanuit het OM “wat is het effect van handhaving”. Er is een werkgroep van CVOM
samen met RWS, ILT en de LE een plan van aanpak opgesteld om de effecten van de handhaving in
de binnenvaart en dan als eerste in de recreatievaart te meten. VDJS is gevraagd een rol te spelen in
de communicatie hieromtrent, de enquête met de vragen is vanaf 17 mei te vinden via de website.
De uitkomsten van de effectmeting kunnen wellicht wel interessant zijn voor onze voorlichting.
Handhaving vindt plaats op Gelderse IJssel en de Maas en wel op de volgende onderdelen:
• Vaargedrag snelle motorboten BPR art 8.01 t/m 8.08
• Plaats op vaarweg BPR art 6.05 lid 7 en 8
• Rondom voldoende zicht BPR art 1.09 lid 4
• Dragen reddingvesten BPR art 8.03 en 8.05
• Alcohol
b. GONZ (Gemeenschappelijk Nautisch Overleg Provincies)
Terugkoppeling in GONZ op 15 maart. Rowena heeft, conform afspraak, GONZ geïnformeerd over de
voortgang van het project: wat is gedaan, wat wordt overwogen en wat zijn plannen etc. De
provincies gaven aan ook individuele vragen te hebben en afgesproken is dat Rowena die oppakt.
Eerste afspraak is geweest in Flevoland, informatiefilmpje gemaakt voor recreatievaart, vragen mbt
veilig schutten van kano’s, voorlichtingsdagen/open dag bedieningscentrale. Daarnaast is een
schriftelijke bericht over de stand van zaken rond de zomer ook wenselijk. Dan kunnen zo nodig
actuele zaken worden meegenomen die rond het vaarseizoen zijn opgekomen.
c. SOS Database
Om de SOS database te verrijken met gegevens zal de (nog nieuw in het leven te roepen)
“vaarwegmarkerings-app” van RWS ook een extra mogelijkheid krijgen om (bijna-)ongevallen te
melden. Dit mogelijkheid is er ook via de vdjs app, maar het is goed als alle data op één plek
gebundeld worden. Wij zullen dus ook aansluiten bij de vernieuwde app.
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d. Domein Advies Commissie (VAMEX)
'Varen doe je Samen!' is lid van de DAC van Stichting VAMEX (vaarbewijs- en marifoonexamens).
Deze commissie adviseert over het examenbeleid en bestaat uit een afspiegeling van de partijen die
belang hebben bij een veilige en vlotte vaart op de binnenwateren. Rowena zal deze taak uitvoeren,
vergadering is 1x per jaar rapporteren aan de SG. Doel van het klein vaarbewijs is de bevordering van
de veiligheid op het water. Gezien de discussie over het samenvoegen CBR en Vamex hierbij
achtergrondinformatie en cijfers van 2015 (zie bijlage)
e. Samenwerking Agentschap Telecom
De samenwerking met Agentschap Telecom vindt plaats via informatie-uitwisseling en via het
Veiligheidseiland op de HISWA beurs en in de folder “Communicatie op het water”. Deze folder is
aan een update toe. Daarnaast staan de volgende onderwerpen op de agenda:
- Financiële bijdrage Agentschap Telecom in voorlichtingsmiddelen
- Film/voorlichting over werk toezichthouders
- Voorlichting met geluidsfragmenten over marifoongebruik.
f. Maatregelenpakket Hollands Diep/Dordtsche Kil
Voor twee deelprojecten van dit maatregelenpakket is de hulp van vdjs ingeroepen, inzake de
communicatie/oproep richting gebruikers die aan de test/pilot willen meewerken. Dit project gaat
nu een tweede fase in. Voor vdjs interessant als de app een succes blijkt te zijn, is dit dan ook toe te
passen op andere knooppunten. App baseert deel van de gegevens op AIS en daar ligt nog een
privacy-issue…. (zie ook de updatemail over de app Eijsden Margraten/Numericanal)
g.Pilot ism Brandweer/Veiligheidsregio Rijnmond
In de lijn van de productfolders: Veilige Tuigage, Electra aan boord, Voorkom Motorstoring,
Gasveilig, is nog één folder in concept: Brandveiligheid. Deze(basis aangeleverd door HISWA ivm
raakvlak brandveiligheid jachthavens) wordt, incl. checklist, gevormd ism Brandweer/Veiligheidregio
Rijnmond, die met een pilot start in Hellevoetsluis.
h.Pilot samenwerking Blauw Vaantje
Op HISWA beurs eerste pilot uitgevoerd. 120 mensen hebben de “regels duurzame watersporter”
(zie bijlage) ondertekend en een Blauw vaantje en vdjs vlaggetje meegekregen. Het idee is ontstaan
deze vaantjes te combineren en één, speciaal voor de duurzame watersporter (veiligheid en milieu
gekoppeld).
i.Samenwerking Havenbedrijf Amsterdam inzake filmpjes SAIL
Sail 2015 filmpjes zijn door Havenbedrijf Amsterdam beschikbaar gesteld om een landelijke
campagne mee te voeren. Deze zijn omgebouwd tot 6 algemeen inzetbare vaarregels met een
regionale achtergrond. Deze achtergronden zijn gebaseerd op regio’s en partners. (zie bijlage)

j. Samenwerking Havenbedrijf Rotterdam inzake voorlichten recreatievaart
Speerpunt voor HBR is voorlichten van recreatievaart op locatie. Bij een aantal jachthavens heeft
deze voorlichting inmiddels plaatsgevonden en presentaties zijn gegeven door verschillende partijen.
7 maart hebben we de ambassadeurs/vrijwilligers die presentaties geven op locatie bij elkaar gehad.
HBR, RWS en vdjs hebben hun presentaties laten zien. Ook is er op 15 april Open dag VCR geweest.
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k.Samenwerking provincie Friesland
Door de samenwerking met de provincie Friesland inzake Boot Holland, gezamenlijke brochure, film
en “waterwaaier” heeft vdjs in noord Nederland, samen met RWS Noord NL en provincie Groningen
een goede stap gemaakt. 'Varen doe je Samen!' zal in het najaar ook met de
vaarwegbeheerders/mobiele verkeerleiders samen actieplan maken voor komende periode. Er is
ook de vraag gekomen om de praktijkdag Waddenzee winter/voorjaar 2017 op te pakken.

Bijlagen:
Ad d:

Slagingspercentages KvB 2015
Notitie VAMEX-CBR 2015
Reactie op column Telegraaf

Ad h:

Blauwe vaantje en vdjs: duurzame watersporter

Ad i:

Tekst en achtergronden van de filmpjes Vaarregels
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