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Notulen 
 

Tijdstip: 26 mei 2016, 10 – 11.30 uur 
Locatie: Koninklijke BLN-Schuttevaer, Scheepmakerij 320, 3331 MC  Zwijndrecht 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Aan- en afmeldingen 

 Organisatie  lid SG aanwezig 

 ANWB Vereniging Ko Droogers ja 

 Havenbedrijf Amsterdam NV Eline Huiting ja 

 Havenbedrijf Rotterdam NV Frank Put ja 

 HISWA Vereniging Andre Vink ja 

 Koninklijke BLN-Schuttevaer Leny van Toorenburg ja 

 Provincie Fryslan Klaas-Hendrik Rozendal ja 

 RWS Paul van der Maat  ja 

 Reddingsbrigade Nederland Bernard de Korte ja 

 Watersportverbond Roeland Geertzen ja 

 KNRM Olaf Tompot ja 

 Platform Waterrecreatie  Oluf van Oosterom nee 

 UvW Marc van Kruiningen ja 

 Waterrecreatie Nederland Marleen Maarleveld ja 

 'Varen doe je Samen!'  Rowena van der Maat ja 

 Manon van Meer ja 

 

1.  Openingen en mededelingen 

Welkom door Leny van Kon. BLN-Schuttevaer.  

- Algemene samenwerking gewenst van de partners op het gebied van 

verschillende dossiers (zoals de Maritieme strategie). 

- Jong BLN en jong RWS zijn voorstander van 'Varen doe je Samen!' – 

opties klankborden of samenwerken vanuit Jong BLN eens onder de 

loep nemen! Beter betrekken. 

 

Actie: 

 

 

Allen 

 

RWS & BLN 

2. ‘Varen doe je Samen!’ Plan van Aanpak 2015 – 2020 Voortgang speerpunten.  

  Voortgang Speerpunten/Jaarplanning 2016  

 Website algemene indruk is positief. Verbeterpunten zijn: 

- Er is veel inhoudelijke informatie voor gebruikers maar de 

projectinformatie zelf is minder goed te vinden. Zoekmachinefunctie 

wordt nog geoptimaliseerd. 

- Gesloten deel voor zowel stuur- als projectgroep wordt aangemaakt. 

- Er is een goede mix van communicatiekanalen, maar hoe meer vormen 

hiervan hoe groter het bereik. Aanvulling/suggesties op de bestaande 

communicatiekanalen zijn welkom. 

 

 

 

 

Vdjs 

Vdjs 

 

 

WG com 



Stuurgroep vergadering  
'Varen doe je Samen!' 

  Pagina 2 

- De gebruikelijke evaluatie van de website wordt op een later tijdstip 

met webbouwer opgepakt (conform offerte-afspraak). 

 

 

Vdjs 

  Doorkijk 2017 

- Samenvoegen/afstemming vdjs- en safe guider app 

- 'Varen doe je Samen!' bestaat binnenkort 10 jaar. Besloten is om hier 

aandacht aan te geven. Suggesties zijn: 

- Media aandacht (o.a. vaarkrant/telegraaf) let op nieuwswaarde ‘wat 

is er bereikt?’.  Doelgroepenbereik RWS informatie. Rondzetten 

GTO Recreatie/beroepsvaart ter informatie 

- Communicatie kanalen partners gebruiken. 

- Koppeling met de ‘Week van de Watersport’. 

- Interviewen van kopstukken. 

- Koppeling maken met jeugd/jongeren, zoals Jong BLN/RWS. 

- Extra budget is hiervoor noodzakelijk, aanvraag direct/p.o. 

onderbouwd  indienen bij RWS en andere partners. 

- Participatie Praktijk dag Waddenzee winter 2016/17 

- Het aanbod kennis wordt meer doelgroepengericht, conform website 

en met meer samenhang. 

 

Vdjs 

 

 

 

VDJS/ RWS 

 

WG com 

Watersportorg. 

 

WG jeugd 

BLN/RWS 

RWS/allen 

Allen 

 

Vdjs 

3. Afstemming: Externe overleggen/trajecten (memo ontwikkelingen) 

- SOS Datebase; er is verzocht om meer informatie. 

Timco wordt gevraagd om een presentatie te geven. 

De aanbevelingen vanuit 'Varen doe je Samen!' worden in een notitie 

verwerkt (koppeling doelgroep en beleid). 

- Samenwerking met Agentschap Telecom ligt bij de projectgroep. Het 

aantal opzeggingen (n.a.v. de heffing) wordt nagegaan. 

- Blauwe vlag; samenwerking waar het mogelijk is. Geen combinatievlag 

met beide logo’s maken. 

Indienen van deze 10 regels bij EZ bij Groene Tafel is akkoord. 

 

 

WG ongevallen 

Marleen  

 

Vdjs/RWS 

 

PG/vdjs 

 

Vdjs 

WSV 

4. Werkwijze afstemming PG en SG (memo rol en taak SG en PG) 

 Onderling afstemming bijdragen/deelname (open gesprek met hoe dit 
efficiënter/effectiever kan).  
- Aanbevelingen; SG wil meer beslispunten, kennisuitwisseling onderling 

moeten worden behouden, kern is de strategische alliantie, voorkomen 

van discussie in details i.p.v. beslissing op hoofdlijnen en verbeteren 

van de processtroom informatie PG-SG. 

- Hiervoor wordt een ‘'Varen doe je Samen!'-dag’ (vgl RWS-publieksdag 

in het verleden, de zgn ‘Spiegeldag’) georganiseerd in 

september/oktober en wordt een notitie opgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RWS/Vdjs 

5. Vaststellen (Concept)Verslag 12 februari 2016 

- Pagina’s nummeren 

 

Vdjs 
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- Actielijst i.p.v. notulen in de toekomst 

- Notulen goedgekeurd 

 

Vdjs 

6. Volgende vergadering is op 10 november 2016 bij de UvW, Den Haag 

 

UvW 

7.  Rondvraag 

- HBA vraagt input 'Varen doe je Samen!' partners over veiligheid met 

betrekking tot de bruggen over het IJ. Dit speelt ook in Rotterdam. 

Verzamelen informatie. 

- Gemeente Amsterdam Elektrisch varen in de binnenstad. Geen 

onderwerp voor 'Varen doe je Samen!'  

- CSI Beurs Gorinchem (Maritime Industry) beurs volgend jaar alleen 

mogelijk indien hiervoor extra budget is. 

 

 

 

 

WRN 

 

 

8. Sluiting   

 

 
 
 
 


