FEDERATIE WATERSPORTVERENIGINGEN NOORD-GRONINGEN

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 6 april 2017
Plaats: ‘de Keet’, jachthaven Onderdendam.
Aanwezig:
DWV Appingedam: M. Kroeze, A.J. Kroeze en H. Kauw
MBV Abel Tasman: F. Stegmeijer, J. Tuil en K. Bootsman
WSVO Onderdendam: S. Ozinga en R. Gras
WSV Op ’t End Uithuizen: Hester en Hans Langeland
WSV de Oude Weer Warffum: R. Kuizenga, T. Alma en G. Vriezema
WSV Leenstertillen; Alie Martini
WSV Soltcamper Rill Zoutkamp: K.L. Loonstra en J. Visscher
Bestuur Federatie: H.J. van Oosterom (voorzitter), T. Bos (secretaris), P. van Valen (penningmeester),
G.W. de Jager, L. Zuurman, G. Alkema en J. Noot.
Afwezig mk: F. Koksma en J. Bolt.

1.Opening door de voorzitter:
De voorzitter opent om 19.50 uur de vergadering en heet allen van harte welkom.
2.Mededelingen voorzitter:
Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd:
-Er zijn drie aftredende bestuursleden
-Het Watersportverbond.
3.Verslag van 10 november 2016:

Op het verslag van 10 november 2016 zijn geen op- of aanmerkingen.
Het verslag is hiermee vastgesteld.
4. Jaarverslag 2016:
Ook op het jaarverslag van 2016 zijn geen op- of aanmerkingen
Met dank aan de secretaris is hiermee het jaarverslag vastgesteld.
5. Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuw lid:
De heer H. Kauw deelt namens de kascommissie mee dat in een gezellige sfeer bij de
penningmeester de stukken zijn doorgenomen. Hierbij zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.
De heer Kauw stelt daarom voor om het bestuur decharge te verlenen.
Vervolgens vraagt de voorzitter of er gegadigden zijn om toe te treden tot de kascommissie omdat
de heren Stegmeijer en Kauw aftredend zijn. Bij gebrek aan animo stelt de heer Kauw voor om nog
één jaar als kascommissielid aan te blijven. De heer H. Kroeze stelt zich eveneens beschikbaar zodat
de kascommissie weer compleet is. Met dank aan beide heren.
De jaarrekening wordt, na deze te hebben ingezien, eveneens goedgekeurd en vastgesteld.
6. Bestuur federatie en aftredende leden:
De volgende leden zijn aftredend: T. Bos, G.J. de Jager en J. Noot. Zij zijn niet herkiesbaar. De heer de
Jager is bereid om nog een jaartje aan te blijven om de lopende zaken af te werken. De afgetreden
leden worden door de voorzitter bedankt voor het werk binnen de federatie en krijgen een presentje
uitgereikt in vorm van cadeaubonnen.
De voorzitter zegt teleurgesteld te zijn dat er leden aftreden en dat er gelijktijdig geen nieuwe leden
beschikbaar zijn. Zo wordt al geruime tijd gevraagd om een kandidaat voor de functie van secretaris.
Als dit niet lukt kan het betekenen dat de federatie ten einde loopt. Daarom worden de leden
nogmaals dringend verzocht om zich beschikbaak te stellen voor het bestuur of in ieder geval binnen
de vereniging op zoek te gaan naar geschikte kandidaten.
Als de federatie ophoudt te bestaan hebben de verenigingen geen vertegenwoordiging meer binnen
de overheid zoals bij waterschappen en provincie Groningen. Alternatief is dat de verenigingen zich
gaan aansluiten bij het Watersportverbond.
Vervolgens legt de voorzitter uit dat de voorzitter van het Watersportverbond, de heer Servaas
Mulder, contact heeft gezocht met de federatie. Het Watersportverbond zou graag meer
samenwerking willen met de federatie. Met name voor het overleg in het waterschapshuis. Nu is het
zo dat de federatie twee keer per jaar overleg heeft met provincie en waterschap. Ook het
Watersportverbond heeft dikwijls contact met het waterschap en vaak gaat het over dezelfde
knelpunten. De nieuwe voorzitter van het waterschap, de heer Douwe Hollenga, stelt daarom voor
om dit overleg gezamenlijk te houden zodat niet twee keer dezelfde vragen worden gesteld. Dit is
begrijpelijk. Dit hoeft nog niet te betekenen dat er wordt samengewerkt met het
Watersportverbond. Wil de federatie daadwerkelijk samenwerken met het Watersportverbond, dan
heeft zij de instemming nodig van de leden. We zullen afwachten hoe het verder gaat lopen.

7 en 8. Bijzonderheden uit het overleg Federatie-Waterschap-Provincie:
Door allerlei omstandigheden van de zijde van het waterschap, heeft nog geen voorjaarsoverleg
plaatsgevonden met provincie en waterschap.
Daarom heeft de heer Gerwen Zanting van het waterschap Noorderzijlvest, vooruitlopend op het
overleg met de federatie, inmiddels per mail het volgende laten weten:
Onderstaand alvast de reactie van waterschapskant op de aangedragen agendapunten.
-Reactie op agendapunt 5d, Verzoek van de federatie abonnement vaarweginformatie:
De federatie kan een gratis abonnement nemen bij www.vaarweginformatie.nl
Ze kunnen binnen dat abonnement zelf aangeven welke vaarweginformatie ze willen ontvangen.
Daarna krijgen ze alle berichten over stremmingen wegens werkzaamheden, plotselinge
stremmingen wegens calamiteiten enz. automatisch toegestuurd. Deze tip geef ik vaker aan
belanghebbenden. Ik heb een tijd lang alle scheepvaartberichten doorgestuurd naar diverse partijen.
Maar geheid ga je een keer de mist in of wordt iemand een keer vergeten. Dat is vervelend en levert
altijd weer boze mensen op. Met dat abonnement gaat het automatisch en is het niet afhankelijk van
mijn goede wil.
-Reactie provincie op agendapunt 7, Meldsteiger Zoutkamp, geen antwoord na herhaalde oproep
jachtschipper.
Als er problemen zijn met het marifoonverkeer, dan hoor ik dat graag op het moment dat het zich
voordoet. Alle techniek faalt wel eens, dus ook bij onze marifooninstallaties. We laten altijd zodra we
dat weten een monteur komen van Radio Holland. Over het algemeen zijn dergelijke meldingen
binnen 24 uur nadat de melding is gedaan weer verholpen. Een schipper die per marifoon geen
contact krijgt met de post Lauwersoog mag gerust even bellen: 0519-349043. Soms weet de
bemanning van de post ook nog niet dat er iets mis is met de marifooninstallatie, dus dergelijke
meldingen stellen we altijd op prijs. Verder wordt sinds vorig jaar voor het hele Reitdiep het
marifoonkanaal VHF 85 gebruikt. Sommige vaste klanten hebben nog wat moeite met deze
aanpassing en blijven op de plekken waar VHF 84 in gebruik was, nog dit oude kanaal gebruiken. Dan
wordt de oproep niet op de post ontvangen en kan er ook niet gereageerd worden. Wij hebben geen
krachtige zender op kanaal 84. Dit laatste gaat minder op voor de situatie in Zoutkamp, daar is altijd
al kanaal 85 in gebruik geweest.
Verder: Als het een structureel probleem is dat er op een bepaalde plek geen goede
marifooncommunicatie mogelijk is, dan hoor ik dat ook graag. Dan laten we de situatie uitpeilen. Zo
nodig wordt de antenne anders gericht of het vermogen van de zender bijgesteld. Dit zijn
maatregelen waar wel een paar weken overheen gaan, want ik moet dan ook de vergunning die bij
de installatie hoort laten aanpassen door het Agentschap Telecom.
met vriendelijke groet,
Arjan Westerink
senior beleidsmedewerker toerisme en recreatie provincie Groningen.

-Reactie op agendapunt 5f – Ontvreemden bolders sluis Abelstok?
Daar gaan we even kijken. Helaas gebeurt het zo af en toe dat deze bolders gestolen worden.
-Reactie bij agendapunt 4 – Relevantie informatie waterschap en provincie.
Waterschap is in voorbereiding om het Boterdiep te baggeren. Dit doen wij samen met de gemeente
Eemsmond (de haven en overstorten worden gesaneerd).
In 2017 (24-7-2017 tot 1-12-2017) is in voorbereiding te baggeren:
•

Het Boterdiep van Ceres tot Uithuizen

•

inclusief de haven in Uithuizen voor gemeente Eemsmond

•

inclusief het saneringsbaggeren van de 2 overstorten in Boterdiep

•

inclusief het saneringsbaggeren van Helwerdermaar nabij voormalige rwzi

•
Afhankelijk hoe gunstig de aanbesteding uitvalt, wordt ook het deel van het Meedstermaar van
Boterdiep tot Heerdweg (2 km) gebaggerd. Uitvoering van dit deel in 2017 is dus nog niet zeker.
In 2018 is het voornemen te baggeren (financiële dekking is hiervoor echter nog niet rond)
•

De rest van het Meedstermaar

•
Het hele Helwerdermaar (hier liggen mogelijk kansen en combinaties met opgaven voor
klimaat en vaarrecreatie)
-Reactie op agendapunt 5a – Stand van zaken Helwerdermaar
In samenwerking met de gemeente wordt een grondruil voorbereid zodat de dam met duiker
opgeruimd kan worden en daar geen brug voor terug geplaatst hoeft te worden. Dit is de meest
ideale oplossing voor het waterbeheer en de vaarrecreatie wanneer naar de lange termijn wordt
gekeken. Hiervoor is wel medewerking van de betrokken boeren nodig. Het heeft wat inspanning en
tijd gekost maar de gesprekken met betrokkenen verlopen momenteel constructief en de
verwachting van onze onderhandelaar is dat spoedig met alle partijen tot definitieve afspraken kan
worden gekomen. De portefeuillehouder heeft gezegd voor de zomer het eindvoorstel op tafel te
willen hebben waarover dan kan worden beslist.
We snappen dat het voor betrokkenen lang duurt voordat er uitsluitsel komt over wat er met de
dam/duiker gedaan wordt. Deze oplossing is in onze ogen echter wel de meest ideale voor de lange
termijn maar vergt de nodige tijd om alle betrokkenen die mee moeten doen ook mee te laten doen.
Tot zover de voorlopige reacties van de zijde van waterschap en provincie.
PAUZE
9. Wvttk:
-Rudi Kuizenga: heeft een vraag naar aanleiding van de voorgenomen beperkte bediening van de
spoorbrug naast de Van Halbrug over het Noord Willemskanaal in Groningen. Is hier iets aan te

doen? De voorzitter deelt mee dat de watersporter weinig inbreng heeft in veranderende
bedieningstijden van spoorbruggen. Hij vestigt zijn hoop op de reactie van de Koninklijke
Schippersvereniging Schuttevaer die het probleem inmiddels heeft onderkent. Hun probleem is van
economische aard en hier wordt over het algemeen meer gewicht aangegeven. Even afwachten dus.
-Vraag van Rob Gras naar aanleiding van snoeiwerkzaamheden. Reactie van het waterschap:
Oldehoofschkanaal en Hoornsevaart nabij Mensingeweer. Hoornsevaart en Mensingeweer zijn
gedaan. Snoeiwerk voor Oldehoofschkanaal wordt doorgeschoven naar volgend jaar. In verband met
Flora en Fauna regels was het niet meer mogelijk dit werk voor het vaarseizoen van dit jaar (2017) uit
te voeren.
-Algemene vraag: Maria Dijksma heeft al vaker aangegeven te willen stoppen met de website van de
federatie en vraagt om opvolging. De federatie heeft een leuke website en het zou zonde zijn als die
niet meer wordt bijgehouden. Op de website staat allerlei informatie met betrekking tot het varen in
Groningen en watersport in het algemeen. Ook de verslagen worden opgenomen op de website en
zijn voor iedereen beschikbaar. Het bestuur vraagt iemand met enige kennis van
computerwerkzaamheden om deze mooie taak ter hand te willen nemen.
12. Datum volgende vergadering:
De volgende vergadering staat gepland voor donderdag 9 november 2017 .
13. Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur en nodigt een ieder uit voor een
gezellige napraat.
Met vriendelijk groet,
Tiemen Bos.

