FEDERATIE WATERSPORTVERENIGINGEN NOORD-GRONINGEN

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 10 november 2016.
Plaats: ‘de Keet’ jachthaven WSVO, Warffummerweg 12 Onderdendam.
Aanwezig waren:
DWV Appingedam: M. Kroeze, H. Kauw
MBV Abel Tasman: F. Stegmeijer, J. Tuil
WSV de Pool: Hester en Hans Langeland, Jur Bolt
WSV Onderdendam: R. Gras
WSV Op ’t End Uithuizen: H. van Binsbergen, P. Wernekinck
WSV de Oude Weer Warffum: R. Kuizenga, G. Vriezema, T. Alma
WSV Leenstertillen Leens: Franke Koksma, Ali Martini
Bestuur Federatie: H.J. van Oosterom (voorzitter), G.W. de Jager, L. Zuurman, G. Alkema, J. Noot
T. Bos (not.)

1. Opening door de voorzitter:
De voorzitter opent rond 20.00 uur de vergadering en heet allen van harte welkom.
Peter van Valen is wegens ziekte afwezig. Verder is afgemeld Sape Osinga van WSVO.
2. Mededelingen van de voorzitter:
De voorzitter deelt mee dat er geen mededelingen zijn. Eventuele bijzonderheden zullen in het
verloop van de vergadering volgen.
3. Voor de agenda worden geen extra punten meer aangedragen.

Op de agenda staan abusievelijk de punten 11 en 12, een gevolg van ‘knippen en plakken’. Dit
moeten uiteraard zijn de punten 9 en 10, De secretaris verontschuldigt zich hiervoor.
4. Verslag van 14 april 2016:
Op het verslag van 14 april 2016 zijn geen op- en aanmerkingen.
Het verslag wordt goedgekeurd en de verslaglegger Tinie Alma wordt bedankt.
5. Mededelingen uit het bestuur:
De voorzitter deelt mee dat de secretaris heeft aangegeven in april 2017 te willen stoppen met zijn
functie als secretaris. Aan een ieder wordt verzocht om zich beschikbaar te stellen of binnen zijn of
haar vereniging uit te zien naar kandidaten en dit door te geven aan het bestuur van de federatie.
6. P A U Z E
7. Mededelingen uit het overleg Federatie-Provincie-Waterschap van maandag 24 oktober 2016.
De voorzitter verzoekt Gewo de Jager verslag te doen van de voornaamste punten uit het overleg.
-Het waterschap werkt aan een bruggenplan. Dit komt er op neer dat alle in beheer zijnde bruggen
bij het Waterschap zullen worden opgeknapt om daarna worden overgedragen aan de betreffende
gemeenten. Het overdragen van de brug Kruisstedeklap bij Usquert wordt uitgesteld. Reden
hiervoor is dat de brug monumentale elementen bevat die behoren bij de boerderij. Dit moet eerst
worden uitgezocht.
-Het Boterdiep (deels) en haar zijwateren Helwerdermaar en Meistermaar, worden medio februari
2017 uitgebaggerd.
-Het Waterschap is voornemens om het waterpeil van het Damsterdiep te verlagen. Men tracht
hiermee de onder doorvaarthoogte van de vaste bruggen nabij Garmerwolde en Ten Boer (de
Banjerd) te verhogen.
-Het probleem Helwerdermaar is (nog) niet opgelost. De gemeente Eemsmond wil een
ontsluitingsweg aanleggen maar daarvoor is grondruil noodzakelijk. Verwacht wordt dat ook in het
vaarseizoen 2017 de Helwerdermaar nog niet weer bevaarbaar is.
-Knelpunten zijn ook aangegeven maar dit zijn steeds terugkerende ergernissen zoals de visfuiken op
het Hunsingokanaal en de brugbediening op het Damsterdiep. Hierbij heeft de heer Westerink van
de provincie aangegeven geen heil meer te zien in een bemiddelende rol. De federatie heeft de
afgelopen jaren, al het mogelijke gedaan om een fatsoenlijke brugbediening te realiseren. Het mocht
niet baten.
8. Ligplaats nemen en ankeren op het Reitdiep voor de scheepvaart.
Ligplaats nemen en ankeren op vaarwaters in de provincie Groningen is niet toegestaan.
Regeling met betrekking tot een algeheel ligplaatsverbod voor alle provinciale vaarwegen is
aangekondigd in het: PROVINCIAAL BLAD VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Nr. 22/2009 2

Artikel 1: Verbod
Ingevolge artikel 5 en 8 van de Scheepvaartverkeerswet en hoofdstuk 5 en 7 van het
Binnenvaartpolitiereglement, is het verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren), in de volgende
provinciale vaarwegen:
1. Eemskanaal
2. Oude Eemskanaal
3. Van Starkenborghkanaal
4. Winschoterdiep
5. Rensel
6. A.G. Wildervanckkanaal
7. Reitdiep
8. Aduarderdiep
9. Noord-Willemskanaal
10. Hoendiep
11. Drentsch Diep
Uitgezonderd door de gemeenten aangewezen aanmeerplaatsen.

9. Rondvraag:
Vriesema: ondervond deze zomer problemen bij de H.D. Louwessluis te Zoutkamp. Aanbevolen
wordt om de beschikbare informatie, uitgegeven door de provincie er goed op na te lezen. Dit
voorkomt een hoop ergernis.
Alie Martini: Krijgen wij overlast met de voorgenomen peilverhoging op het Lauwersmeer? De
voorzitter kan haar geruststellen en geeft aan dat het waterschap meerdere malen heeft verzekerd
dat de verhoging geen gevolgen heeft voor de pleziervaart.
Rudie Kuizenga: Heeft (terecht)een klacht ten aanzien van het maai- en snoeibeleid. Dit onderwerp is
een steeds terugkerend agendapunt op het overleg met het waterschap. Steeds wordt ons belooft
dat ze dit zullen aanpakken maar aan het einde van het vaarseizoen is er (meestal) niets gebeurd.
Gewo: Deelt mee dat er een loopbrug wordt geplaatst over sluis Den Deel in het Boterdiep. Toch nog
iets positiefs tot slot.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst ons allen wel thuis. Of nog
even napraten onder het genot van een hapje en een drankje verzorgd door Rob Gras.

12. Datum volgende vergadering:
De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 6 april 2017.

