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Jaarverslag januari 2020 tot januari 2021 

 

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 

Vanwege de Corona werden er in 2020 géén ledenvergaderingen gehouden. 

 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende personen:  

Sape Ozinga, voorzitter, Tinie Alma secretaris, Antje Ozinga penningmeester, leden Hans 
Kauw en Gewo de Jager.  

Het bestuur kwam op 28 januari en 13 mei bij elkaar. 

De volgende punten werden besproken: 

Sape Ozinga en Gewo de Jager hebben een overleg met Arjan Westerink (voorm. Ambtenaar 
Prov. Groningen) gehad over afspraken in het verleden over het Helwerdermaar. Er zijn 
notulen van 2013 waarin wordt gesproken over een brug vóór aanvang vaarseizoen 2016 en 
het niet informeren van allerlei instanties. Daarnaast heeft Gewo de Jager contact over het 
Helwerdermaar met Harrie Sienot (voormalig wethouder) en André Poort over het 
Helwerdermaar. Het blijft een agendapunt!! 

Ook overleggen met diverse gemeenten zijn besproken. Enkele zijn uiteindelijk doorgegaan, 
hierover later meer. 

Indienen Marenplan voor subsidie van het NPG, samen met het Watersportverbond. 

Gewo de Jager heeft meerdere watersportitems op ‘Toukomst’ gezet. 
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Agendapunten voor overleggen met div watersportverenigingen en gemeenten bepalen. 

 

Overleg met WSV Abel Tasman 

Op 18 februari vond overleg plaats bij de WSV AT met de Federatie.  

Belangrijkste agendapunt was de brugbediening van Brug 15. Kan Rijkswaterstaat of 
personeel van de zeesluizen deze bediening op zich nemen, zodat deze tijden kunnen 
worden verruimd? Federatie zal dit weer bij zowel het Waterschap, de gemeente Delfzijl en 
de Provincie aankaarten. 

De steigers in het haventje van Uitwierde zijn in zeer slechte staat. Dit wordt bij de 
gemeente aangekaart. 

De Federatie heeft een ‘Marenproject’ voor de NPG gelden bij de provincie ingediend. 

De Federatie gaat de slechte staat van de steigers in het Damsterdiep bij de verschillende 
gemeenten, provincie en Waterschap aankaarten. 

 

Afspraak Provincie en Waterschap Noorderzijlvest 

Op 18 mei vond er een rommelig gesprek plaats via een webverbinding op ambtelijk niveau 

met het Waterschap.  

Aangekaart zijn: 

- De 5 vaarkaarten die er voor instanties zijn vervangen door 1 kaart 

- Het Helwerdermaar 

- Natuurvriendelijke oevers 

- Ontwikkelen van een Provinciale Watervisie 

- Brugbedieningstijden brug 15 Delfzijl 

 

Overleg Federatie met gemeente Delfzijl 

Op 8 oktober 2020 vond een overleg plaats met wethouders Menninga en Ronde en 

Mevrouw Kazemier en vanuit de Federatie Sape Ozinga en Gewo de Jager 

Agendapunten: 

 Brugtijden brug 15 en sluisje Damsterdiep – Eemskanaal Delfzijl 

De gemeente zegt toe uit te zoeken of verruiming van bedieningstijden mogelijk is, door dit 

door Rijkswaterstaat of op afstand (door bedienaars zeesluizen) te laten doen. 

 Haventjes 

Haven Uitwierde wordt groot onderhoud gepleegd, aandacht wordt vanuit de Federatie 

gevraagd voor havens Krewerd en Losdorp 

 Damsterdiep 



Dit valt niet onder Delfzijl, maar wordt toch benoemd. Ons plan is door de Provincie 

enthousiast ontvangen. 

 Marenplan Groningen 

Is een plan dat bij ‘Toukomst’ is ingediend. Delfzijl kijkt of ze erbij aan kan sluiten. 

 Rol Federatie bij plannen gemeente 

De gemeente vindt het een goed plan de visie van de watersporters mee te nemen in 

plannen en hiervoor ook met Abel Tasman samen te werken. 

 

Overleg Federatie met de gemeente Loppersum 

Op woensdag 21 oktober 2020 vond een overleg plaats tussen de Federatie (Ozinga en de 

Jager) en wethouder Slager en beleidsadviseur de Groot. 

Onderwerpen van gesprek waren: 

 Brugbediening Damsterdiep 

De gemeente Loppersum ziet op dit moment geen mogelijkheden om de bediening op korte 

termijn te veranderen. 

 Wachtvoorzieningen Damsterdiep 

Er is een meerjaren onderhoudsplanning bij de gemeente voor per inspectie en onderhoud 

van o.a. bruggen en wachtvoorzieningen. Bij gevaarlijke situaties kan men telefonisch 

melding maken 

 Aanlegvoorziening Garrelsweer en hefbrug Brouwerstil 

Onze wens om missende bolders en ringen aan te brengen en een bordje met 2 x 24 uurs 

ligplaats en “niet voor vaste liggers” kan hoogstwaarschijnlijk worden gerealiseerd 

 Roggemadraai Leermens 

Federatie vraagt de brug op voldoende hoogte te houden voor kano- en sloepvaart 

 Vervanging/renovatie bruggen 

Renovatie geschiedt door het Waterschap en gerenoveerde bruggen worden daarna aan de 

gemeente overgedragen 

 Betrekken Federatie bij projecten 

Deze wens zal in de toekomst worden ingewilligd. 

 Brugtijden Fraamklap 

Deze tijden missen aan 1 zijde, hier wordt naar gekeken. 

 



Overleg Federatie, Watersportverbond en Waterschap NZV 

Op 9 juli was er een overleg met de heren Bos en Ottens van het Waterschap over de stand 

van zaken betreffende de projecten Schouwerzijl en Nieuwe waterwerken Zoutkamp. 

In Schouwerzijl wordt een afsluitvoorziening in de sluis en vervangen vd brug gerealiseerd. 

Er worden door zowel het Watersportverbond als de Federatie diverse wensen, 

aanmerkingen geopperd. 

In Zoutkamp komt een nieuw gemaal naast de Hunsingosluis. De Hunsingosluis wordt dan 

omgebouwd tot schutsluis. 

Ook hier zijn vele vragen, wensen en eisen gesteld. In de eerstvolgend ledenvergadering zal 

hierover meer worden verteld. 

 

5 februari 2021, 

Uw secretaris Tinie Alma. 

 

 

 

 


