Jaarverslag januari 2019 tot januari 2020
Leden
In de Federatie Watersportverenigingen Noord-Groningen zijn de volgende watersportverenigingen
verenigd:
WSV Zoutkamperril; De Watergeuzen uit Ulrum; de Leenstertillen; De Pool uit Eenrum;
WSVOnderdendam; ‘Op ’t End uit Uithuizen; de Oude Weer uit Warffum; Abel Tasman uit Delfzijl en
DWV Appingedam.
Ledenvergaderingen
Op 11 april en 7 november 2018 vonden er ledenvergaderingen plaats. Op 11 april in de Keet van
WSVO te Onderdendam en op 7 november in ’t Roufke van DWV in Appingedam.
Op beide ledenvergaderingen ontbraken van enkele aangesloten verenigingen afgevaardigden. Dit
tot teleurstelling van het nieuwe bestuur, dat voortvarend te werk gaat.
Op de ledenvergaderingen werden de volgende punten besproken:
Op 11 april: verslagen van gesprekken met de Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en
de Provincie;
De penningmeester Peter van Valen is afgetreden en Antje Ozinga is de nieuwe penningmeester;
Vanuit Ulrum (Jan Huizinga) komt het verzoek aan alle leden om aan het eind van het seizoen troep
in de havens op te ruimen. Verder memoreert Jan Huizinga de roulerende vergaderingen bij de
aangesloten leden in het verleden en hij vraagt het bestuur om dat weer te doen, zodat mogelijk
meer leden op de ledenvergaderingen komen.
Op 7 november was de ledenvergadering in Appingedam (zie verzoek Huizinga). Hier kwamen de
volgende zaken aan de orde:
Het bestuur heeft een interview met het magazine BLAD gehad, dit is in het juli/augustusnummer
geplaatst;
Het overleg met Noorderzijlvest en Provincie is uitgesteld naar 16 december;
Op 20 september heeft een aantal bestuursleden een vaartocht met gedeputeerde Mirjam Wulfse en
2 van haar medewerkers gemaakt, tot volle tevredenheid van alle opvarenden én het bestuur.
De bijeenkomst van Toeristisch Groningen Watersport werd op 9 december in Uithuizen gehouden.
De nieuwe gemeente wil toeristen- en forensenbelasting gaan heffen.

Verder werd door de leden uitgesproken dat de bediening voor de staande mastroute soepel
verloopt; er 3 nieuwe bestuursleden bij de Pool in Eenrum zijn gekozen en dat de steigers in zowel
het Damster- als het Slochterdiep te kort zijn.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen:
Sape Ozinga, voorzitter, Tinie Alma secretaris, Antje Ozinga (per 11 april) penningmeester, leden
Hans Kauw en Gewo de Jager.
Het bestuur kwam op 22 februari, 21 maart, 29 mei en 3 oktober bij elkaar.
De volgende punten werden besproken:
Hoe kaarten we het weer bevaarbaar maken van het Helwerdermaar het beste aan;
We willen wel overleg met het Watersportverbond, maar zelf de regie houden;
Concreet maken van vaartocht met de gedeputeerde (toen nog Patrick Brouns)
Op 21 maart werden de overleggen met Hunze en Aa’s en het Watersportverbond doorgesproken;
Dorpsbelangen Oudeschip wil met ons praten over o.a. het bevaarbaar maken van de Grote Tjariet.
Op 21 mei werd gesproken over de aanpak van de vaartocht met de nieuwe gedeputeerde Wulfse;
Het verzoek vanuit de ledenvergadering om de ledenvergaderingen afwisselend bij de leden te
houden, hieraan wordt gedeeltelijk voldaan (halfjaarlijks);
Noorderzijlvest benaderen voor een datum voor overleg (dat komt maar niet van hun, ondanks
verzoeken).
Op 3 oktober is nagepraat over de vaartocht met gedeputeerde Wulfse;
Zijn agendapunten voor vergaderingen met Noorderzijlvest, Watersportverbond en de Provincie en
met de gemeente doorgesproken;
Verslag van bijeenkomst Schouwerzijl over een keersluis in de Kromme Raken besrpoken.
Webmaster
Wij zijn erg blij met onze nieuwe webmaster: Jan Oosterhof!
Afspraak Waterschap Hunze en Aa’s en afspraak Provincie en Waterschap Noorderzijlvest
Op 27 februari vond er een gesprek plaats op ambtelijk niveau met het Waterschap Hunze en Aa’s,
welke als zeer positief is ervaren.
Aangekaart zijn:
-

De betonning in het Schildmeer
Vervanging steiger Schildmeer t.h.v. de Heerenhuisweg
Brugbediening Slochterdiep
De korte wachtsteigers
Het Ruiten Aa kanaal en Boelo Tijdenskanaal
Situatie Blauwe passage en Nieuwe kanaal Oldambtmeer en Nieuwolda

De Provincie heeft de betonning in het Schildmeer aangelegd, het Waterschap heeft het nautisch
beheer en de veiligheid is wel een taak van het Waterschap. Het Waterschap heeft ook de genoemde
bruggen niet in beheer (Damsterdiep en Slochterdiep)

De steiger t.h.v. de Heerenhuisweg is van de gemeente Midden-Groningen. Het Waterschap kan in
overleg met deze gemeente wel onze verzoeken en problemen aankaarten.
Ook de wachtsteigers zijn niet van het Waterschap.
Wat betreft Ruiten Aa en Boelo Tijdens kanalen gaat het Waterschap het snel instromen van het
water in de sluizen controleren.
De situatie Blauwe passage en nieuwe kanaal Oldambtmeer en Nieuwolda is in beheer bij de
Provincie.
Ook al kon het Waterschap niet zoveel voor ons betekenen, het was een heel goed overleg en
naderhand zijn een aantal zaken door het Waterschap aangekaart en door het Waterschap aan ons
gemeld wat de stand van zaken was!
Afspraak Waterschap Noorderzijlvest, Provincie Groningen en Watersportverbond
Op 16 december werd er dan toch dit jaar nog een overleg gepland met bovengenoemde gremia. Het
Waterschap had andere vertegenwoordigers dan voorheen, wat de vergadering zeker ten goede
kwam.
Het volgende werd besproken:
-

-

-

De remmingwerken bij de Bieuwketil over het Warffumermaar worden in 2020 vervangen.
Als de Kruisstedeklap is opgeleverd moeten de gemeerde boten bij de Usquerdersluis weer
vertrekken.
De voormalige Hunsingosluis wordt vermoedelijk omgebouwd tot een schutsluis met gemaal
In de Kromme Raken wordt een keersluis gerealiseerd
Verzoek van zowel het Watersportverbond als de Federatie om hun te betrekken bij het
plaatsen van peilschalen bij bruggen; de doorvaarthoogtes van bruggen aan de basisvisie
recreatie toervaart Nederland (BRTN) te laten voldoen en vervanging of herstel van bruggen
Dam Helwerdermaar: in 2020 wordt de Helwerdermaar heringericht en wordt bekeken of
het mogelijk is de dam weer te vervangen door een brug. Hiervoor is 200.000 euro
gereserveerd door het Waterschap
De lichten bij de Bronssluis worden vóór aanvang nieuwe vaarseizoen zichtbaarder gemaakt
Moeilijk passeerbare kanopassages sluizen
Het Pieterbuurster- en Niehoofstermaar worden in 2020 gebaggerd en de haven van Niehove
wordt dan weer toegankelijk.

Bijeenkomst van het Platform Waterrecreatie Groningen
Op 9 december vond, vanwege de terugkomst van het water op de Blink, de halfjaarlijkse
bijeenkomst plaats in Uithuizen. Sprekers waren o.a. Marleen Mareveld, directeur van Stichting
Waterrecreatie Nederland (die over de BRTN sprak), gedeputeerde Mirjam Wulfse, wethouder
Harmannus Blok en Sape Ozinga.
Gehonoreerde projecten in 2019
-

Bij de nieuwe Blinkhaven zijn op ons verzoek de brughoogtes van 1.80 m naar 2.40 m gegaan
en zijn de steigers geschikt gemaakt voor recreatievaart

Het nieuwe bestuur van de Federatie hoopt dat er in 2020 een goede samenwerking met alle
aangesloten verenigingen, de nieuwe gemeente het Hogeland, de beide Waterschappen, het
Watersportverbond en de Provincie Groningen zal zijn.
14 januari 2020, uw secretaris Tinie Alma.

