FEDERATIE WATERSPORTVERENIGINGEN NOORD-GRONINGEN

Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op donderdag 13 maart 2014
te Onderdendam.

Aanwezig waren:
WSV Oude Weer: R. Kuizenga en T. Alma.
WSV Onderdendam: S. Ozinga en R. Gras.
WSV Op ’t End: D.W. Brontsema.
WSV De Pool: H. Langeland en J. Bolt.
MBV Abel Tasman: F. Stegmeijer, J. Tuil en K.K. Bootsman.
DWS Appingedam: L. Zuurman, E. v.d. Berg en H. Kauw.

Bestuur Federatie: H. J. van Oosterom (voorz.), G.W. de Jager, M. Dijksma, G. L. Alkema en T. Bos.

Opening door de voorzitter:
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
De agenda wordt aanvaard en er worden, behalve de pauze, geen extra punten toegevoegd aan de
agenda: De pauze wordt toegevoegd tussen de agendapunten 6 en 7.
Ingekomen stukken, Informatie van de Provincie.
Het bestuur heeft de heer Buiteveld en mevrouw Nauta van de Provincie uitgenodigd om een
toelichting te geven op de voorgenomen plannen van de Provincie Groningen voor het verleggen van
een deel van de N361, de weg tussen Groningen en Lauwersoog. Ter hoogte van Mensingeweer
komt een ringweg. Voor de aanleg van de ringweg is het nodig om het Mensingeweersterloopdiep en
het kanaal Mensingeweer – Baflo een stukje te verleggen. Ook worden nieuwe bruggen geplaatst.
Door deze werkzaamheden ontstaat er een tijdelijke stremming voor de scheepvaart. Door mevrouw
Nauta en de heer Buiteveld worden de plannen aan de hand van een grote bouwtekening

uiteengezet. Met de uitvoering van de werkzaamheden zal op zijn vroegst worden gestart in
2015 – 2016.
De heer Buiteveld informeert bij de aanwezigen welke periode van het vaarseizoen de verwachte
stremming het beste past. Omdat tijdens het vaarseizoen een stremming altijd ongelegen komt
wordt door de aanwezigen voorgesteld, om de stremming te laten plaatsvinden in de periode
oktober – april. Of dit haalbaar is hangt natuurlijk mede af van de planning van de Provincie
Groningen en de bouwonderneming. De wens om de stremming in de wintermaanden te laten
plaatsvinden zal door de heer Buiteveld worden voorgelegd aan de verantwoordelijken van de
Provincie Groningen. De heer Buiteveld zal de Federatie in ieder geval op de hoogte houden.
De voorzitter bedankt de delegatie van de Provincie voor de genomen moeite om de plannen uit te
leggen aan de watersportverenigingen waarna de vergadering kan worden voortgezet.
Verslag van 31 oktober 2013:
Behalve een kleine tekstuele aanpassing wordt het verslag aanvaard en goedgekeurd.
Mededelingen van de voorzitter.
Bij het versturen van de uitnodigingen voor deze vergadering is gebleken dat enkele leden geen
uitnodiging hebben ontvangen. Een mogelijke reden is dat de secretaris geen of onjuiste e-mail
adressen heeft. Dit wordt betreurd door het bestuur en daarom wordt aan een ieder verzocht om op
de presentielijst het e-mail adres duidelijk te omschrijven en van de secretaris van de
watersportvereniging het juiste e-mailadres door te geven. Overigens is op de laatste
bestuursvergadering afgesproken dat, de secretarissen van de aangesloten watersportverenigingen
worden geinformeerd. Daarna kan het bestuur van de vereniging haar leden kan informeren.
Financieel verslag 2013
De penningmeester deelt aan de aanwezigen een financieel overzicht uit van inkomsten en uitgaven
van het afgelopen jaar. In een toelichting verantwoord de penningmeester de baten en lasten en
kunnen de aanwezigen vragen stellen. De begroting is sluitend maar het negatieve saldo voor 2013
is ontstaan door een achterstallige betaling van 2012.
De begroting wordt vastgesteld en goedgekeurd en de penningmeester wordt bedankt voor een
knap staaltje werk.
Jaarverslag 2013.
Het jaarverslag over 2013 wordt met algemene instemming, na een enkele tekstuele aanpassing,
door de vergadering goedgekeurd. In de eerste alinea op blz. 1 na ´Oude Winschoterdaip Open´,
toevoegen, `en de kwestie Helwerdermaar`.
Verslag kascommissie
De kascommissie heeft tijdens de controle van de kas geen bijzonderheden aangetroffen. Zij stelt
voor om het bestuur decharge te verlenen.

De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie en stelt voor een nieuw lid te benoemen.
De heer H. Kauw van de Damster Watersport Vereniging stelt zich hiervoor beschikbaar.
Pauze…
Uitbreiding bestuursleden.
De voorzitter doet een beroep op de aanwezigen om zich te willen inzetten om binnen hun
vereniging leden te werven die deel willen uitmaken van het bestuur van de Federatie. Het bestuur
zou graag een uitbreiding zien van leden die de website van de Federatie willen beheren maar ook
leden voor algemene taken zijn van harte welkom. Samen staan we sterk!
Website Federatie.
De website is aangepast en het jaarverslag 2013 is op de site geplaatst.
Overleg Federatie met Waterschap en Provincie.
Er volgt een uiteenzetting van de kwestie Helwerdermaar door de voorzitter. De Provincie en het
Waterschap zijn niet gelukkig met de huidige stand van zaken. Het Waterschap blijft bij haar
standpunt juridisch juist te hebben gehandeld bij de vergunningverlening maar geeft toe haar
partners onvoldoende of onjuist te hebben geinformeerd. De Provincie op haar beurt beweerd dat
het Waterschap niet juist heeft gehandeld bij de vergunningverlening op grond van het ´Reglement,
regulerende het toezicht op kanalen, watergangen en de daarbij behorende kunstwerken in de
Provincie Groningen´, kortweg het Kanalenreglement. Desondanks hebben Provincie, Waterschap en
Gemeente Eemsmond de intentie om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing om
de Helwerdermaar weer bevaarbaar te maken voor de gemotoriseerde toervaart.
Vervolgens wordt megedeeld dat de Federatie contact heeft met de initiatiefgroep ´Oude
Winschoterdaip Open´. Deze groep, onder de bezielende leiding van Jan Pieter Janse, streeft naar
een doorvaartvoorziening in het Oude Winschoterdiep in Groningen ter hoogte van het viaduct van
de ringweg in de A7. Zij pleit voor een aquaduct om zodoende de pleziervaart de mogelijkheid te
bieden van een veilige vaarverbinding met het centrum van Groningen. De Euvelgunnerbruggen
worden minder belast en een kruising met de drukke beroepsvaart op het Eemskanaal wordt
gemeden. Voor meer informatie over deze route wordt overigens verwezen naar de website van de
Federatie onder ´links´. Getracht wordt u op de hoogte te houden middels de website.
De Provincie gaat in overleg met de eigenaars van fuiken om te komen tot een eenduidige markering
op de fuikenstokken. In het najaarsoverleg hoopt de Provincie hierover meer duidelijk te kunnen
geven.
De J.P. Bronssluis wordt nog dit vaarseizoen voorzien van betere afmeermogelijkheden op de
sluismuur.
De Provincie heeft met de gemeente Loppersum inmiddels overeenstemming bereikt over
verbeterde openingstijden van de brug bij Fraamklap. Hier waren klachten over. Ook wordt gewerkt
aan verbetering van het wachtsteiger bij Fraamklap.

De Provincie deelt mee dat de gemeente Stadskanaal heeft besloten om voor het vaarseizoen 2014,
af te zien van konvooivaart. Dit houdt in dat er volledig wordt geschut op alle dagen van de week.
Aan de problemen met sluis Lammerburen wordt gewerkt. De gordingen zullen worden aangepast
voor kleine vaartuigen. De meldknoppen op het Reitdiep zullen op gelijke hoogte worden gebracht.
De Provincie zal bekijken in hoeverre een loopbrug naar de wal kan worden gerealiseerd aan het
steiger in het Reitdiep ter hoogte van kilometer 22 nabij Roodehaan.
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een vaarverbinding tussen het Oldambtmeer-Blauwe Stad
en de overige meren in de Provincie Groningen. De Provincie heeft hiervoor € 3,4 miljoen voor
uitgetrokken. Zij hoopt nog op een bijdrage uit het waddenfonds omdat ook het pittoreske
Termunten in de route is opgenomen.
Wvttk:
Luit Zuurman, informeert of er inmiddels iets gedaan is aan de hoogte van de brug bij De Banjerd in
het Damsterdiep. Deze kwestie zal worden aangekaart in het overleg met Provincie, Waterschap en
Federatie.
Tinie Alma, vindt het jammer dat niet meer leden aanwezig zijn op de federatievergadering. Het
bestuur deelt haar mening maar hoopt dat de besturen van de watersportverenigingen hierin een
stimulerende rol zullen spelen. Verder deelt zij mee dat de haven van Warffum wordt gebaggerd en
er komt een nieuw steiger aan de kopse kant van de haven. De groene zijde wordt voorzien van
beschoeiing.
Gewo deelt mee dat er een nieuw steiger is gebouwd in de jachthaven van Uithuizen waarmee het
aantal ligplaatsen is toegenomen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
De volgende vergadering staat gepland voor donderdag 6 november 2014.

Ten Boer, 17 maart 2014
Tiemen Bos, Secretaris

