
 

Verslag van de ledenvergadering van de Federatie Watersportverenigingen Noord-Groningen 

Datum: donderdag 7 november 2019 in ‘t Roufke’ van de DWV in Appingedam 
MK afwezig: 2 leden van Ulrum, 2 leden van Warffum, de webmaster Jan Oosterhof. 
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Aanwezig:  
WSV Zoutkamperril: niemand 
De Watergeuzen Ulrum: niemand (2 afmeldingen) 
Leenstertillen: niemand (1 afmelding) 
De Pool Eenrum: J. Bolt 
WSVO Onderdendam: R. Nienhuis, S. Ozinga, A. Ozinga 
WSV ‘Op ’t End’ Uithuizen: P. Wernekinck, G.W. de Jager 
WSV ‘de Oude Weer’ Warffum: T. Alma en 2 afmeldingen 
WSV Abel Tasman Delfzijl: J. Tuil, F. Stegmeijer, G. Zwiers, J. Noot 
DWV Appingedam: H. Kauw, A. Kroeze, J. Winkels, M. Kroeze, G. v d Berg,  
Bestuur: voltallig aanwezig, voorzitter S. Ozinga, penningmeester A. Ozinga,  leden H. Kauw en 
G.W. de Jager en secretaris T. Alma. 
 
Opening en vaststellen agenda 
Sape opent om 19.55 uur de vergadering in Appingedam. De agenda wordt als voorgesteld 
behandeld. Tinie zegt dat in de uitnodiging staat dat dit de DMV is, dat moet zijn de DWV. 
Punt 5 wordt de volgende keer behandeld, het overleg is niet doorgegaan. 
 

Verslag ledenvergadering 11 april 2019 
Geen aanmerkingen. 
 
Ingekomen en uitgegane stukken 
Geen post, behalve de vergaderstukken via de mail van de gemeente, waterschap etc. 
 
Mededelingen van de voorzitter en bereikte projecten 
De voorzitter memoreert dat het nieuwe bestuur nu een jaar draait. Hij had er een hard 
hoofd in om Harmannus van Oosterom op te volgen, maar met steun van de overige 
bestuursleden is het allemaal goed gekomen, we zijn een goed team. Ook de overleggen met 
o.a. Waterschappen en Provincie verlopen goed.  
Wij behandelen de belangen van onze leden. Sape vraagt nogmaals aan de leden om het 
door te geven als er iets is wat zij aan de orde willen brengen bij de diverse gremia. 
Verder is er een interview met het bestuur van de Federatie geweest voor het magazine 
BLAD. Het BLAD gaat rond. 
Bereikte projecten:  
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- bij overleggen over de Blinkhaven in Uithuizen op het gemeentehuis is de Federatie 
een paar keer aanwezig geweest en zijn er een paar wijzigingen in het plan 
aangebracht op voorstel van ons (bijv. voorzieningen om aan te meren). 

             Verder zijn de brughoogtes van 1.80 meter naar 2.40 meter gegaan. 
- Bij de nieuwe brug van Fraamklap is er aangekaart dat er een wachtvoorziening moest 

komen. Met de gemeente Loppersum een paar gecorrespondeerd en er is een 
wachtvoorziening gekomen. 

 
Verslag van de bijeenkomst met Provincie en Waterschap Noorderzijlvest en 
Watersportverbond van 5 november j.l. 
Het overleg is niet doorgegaan, het verslag komt de volgende keer. 
 
Projecten in verband met waterbeheersing in Groningen 

- In verband met verwachte verhoging van de zeespiegel en meer neerslag wordt er 
onderzocht in hoeverre de Hunsingosluis in Zoutkamp omgebouwd kan worden tot 
een schutsluis met gemaal met een grotere capaciteit dan de H.D. Louwessluis, zodat 
die keersluis en gemaal kunnen worden verwijderd. 
 Ook wil men vanwege de verwachte verhoging een keersluis in de Kromme Raken 
realiseren. Hiervoor zijn er 4 alternatieven, waarbij de mogelijke komst van een 
keersluis bij Schouwerzijl (in de huidige oude zeesluis) verder wordt uitgewerkt. Naar 
verwachting hoeft deze maar 1 x in de 10 jaar gesloten te worden.  

- Helwerdermaar: men is bezig met een aantal toeristische routes, ook voor de afvoer 
van water wordt verwacht dat er toch wel weer een nieuwe brug komt. 

 
PAUZE 
 
Verslag van vaartocht op 20 september 2019 met gedeputeerde Mirjam Wulfse van o.a. 
Toerisme en Recreatie (na afloop van de vergadering wordt een compilatie van foto’s die 
tijdens de vaartocht zijn gemaakt getoond) 
Sape vertelt dat de vaartocht met gedeputeerde Mirjam Wulfse (opvolger Brouns), Arjan 
Westerink (senior beleidsmedewerker toerisme/recreatie), en Marjanne Buikema 
(bestuursadviseur) een groot succes was. De gasten genoten van de tocht. Omdat de 
waterstand fluctueert, was het spannend of er onder alle bruggen kon worden doorgevaren. 
O.a. de brug bij de Banjer (camping Ten Boer) die vermeldt een hoogte van 1.35 m in de 
provinciefolde,r moet worden veranderd. Er is een goede indruk gegeven van de mooie en 
ook de gebrekkige kanten van het Damsterdiep, zoals het zelf moeten draaien van de 
bruggen waardoor er weleens lange wachttijden ontstaan. Ook steigers staan hier en daar op 
instorten. De gemeente Loppersum heeft geld gekregen voor achterstallig onderhoud! 
Daarnaast heeft Mirjam Wulfse gecheckt of er werd opgenomen als het noodnummer wordt 
gebeld en heeft Arjan Westerink zelf ook bruggen gedraaid. 

 
Informatie bijeenkomst Toeristisch Groningen Watersport op 9 december a.s. in Uithuizen 
De bijeenkomst wordt door wethouder Harmannus Blok geopend. Verder houdt 
gedeputeerde Mirjam Wulfse een toespraak. Sprekers zijn verder: directeur recreatie 
toervaart Nederland (BRTN) Marleen Maarleveld, Sape Ozinga van de Federatie, en Ineke 
Bakker van camping Zuiderhorn in Warffum over de Themaroute trekvaart Boterdiep. 
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Deze bijeenkomsten worden 2x p jaar georganiseerd op diverse locaties in de provincie 
Groningen. De Watersportverenigingen worden hiervoor uitgenodigd. 
 
Bespreekpunten voor overleg met wethouder Harmannus Blok van de gemeente het 
Hogeland op 18 november a.s. 

- Helwerdermaar 
- Aanmeermogelijkheden Nieuwe Klap 
- Aanmeren bij de Zijlvesterbrug Onderdendam 
- Historisch schip in Uithuizen 
- Bediening brug Doodstil 
 

 
Wat verder ter tafel komt (WVTTK) 
De VVV kreeg in de plaatsen in de voormalige gemeenten van thans Het Hogeland 
verschillende bedragen aan subsidie. Dat wil de gemeente het Hogeland samenbrengen. In 
een gesprek op uitnodiging van de VVV Bedum, waar de heren Ozinga, Kauw en de Jager 
aanwezig waren, is duidelijk gemaakt dat de nieuwe gemeente Hogeland de subsidie voor de 
VVV’s helemaal af wil schaffen. 
De gemeente wil ook toeristen- en forensenbelasting invoeren. 874,40 euro 
forensenbelasting per seizoen voor stacaravans in Onderdendam. Dit is in tegenstelling tot de 
uitspraak dat de gemeente het toerisme wil aantrekken.  
In Delfzijl is er ook toeristenbelasting maar niet voor campers. Dat komt omdat er geen geld 
voor een overnachting wordt gevraagd. 
 
Nieuwe datum (april 2020) 
De volgende leden (jaar)vergadering zal op 16 april 2020 in Onderdendam plaats vinden. 
 

Rondvraag en sluiting 
Jan Winkels wil de complimenten voor de brugbediening voor de staande mastroute door 
Groningen uitspreken. Bij  bijvoorbeeld de Ringweg met zijn beperkingen vanwege de aanleg 
van de nieuwe Ringweg ging het heel goed.  
Jur Bolt deelt mee dat hij volgende week zijn voorzitters functie in Eenrum neerlegt vanwege 
zijn verhuizing naar Appingedam. Ook de secretaris van Eenrum, Hester Langeland, legt haar 
functie neer. 
Jurrie Neut: De steigers aan het Damsterdiep zijn te kort, zoals jullie aan Mirjam Wulfse 
hebben laten weten, maar dat geldt ook voor het Slochterdiep.  
Sape Ozinga: de WSVO heeft een brief aan de gemeente gestuurd vanwege de aankondiging 
van de toeristen- en forensenbelasting. 
Sape Ozinga vertelt dat 2 leden van WSVO volgende week met de heer Paas(commissaris van 
de Koning) in gesprek gaan. 
 
Na afloop van de vergadering worden foto’s van het vaartochtje met gedeputeerde Mirjam 
Wulfse getoond. 
 

 

 



 

 


