
Stuurgroep vergadering 
  'Varen doe je Samen!' 
 

 

Stuurgroep ‘Varen doe je samen!’ 
Concept Notulen 9 februari 2017 

 

Tijdstip: 10 – 12.00 uur 
Locatie: KNRM, Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden  

 
1 Opening en Mededelingen 
 Afmeldingen en mededelingen   

▪ Bernard heeft zich afgemeld 
▪ Jeroen neemt het over van Andre 

Te gast bij de KNRM: korte toelichting Olaf Tompot 
 Olaf geeft een introductie over de KNRM. De presentatie toegevoegd als bijlage (wetransfer) en 
link filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=DQScbI0rS3s 

 

 
2  ‘Varen doe je Samen!’ Plan van Aanpak 2015 – 2020  
 - 2016 

Rapportage Resultaten 2016 (zie bijlage) 
▪ De rapportage wordt vastgesteld door de stuurgroep nadat deze 

definitief is (volgende SG).  
▪ Hierna wordt de factsheet opgesteld die mag worden gepubliceerd op 

de websites van de partners. 
▪ Statistische onderbouwing is gewenst, maar blijft lastig te realiseren. 
 

- 2017 
Planning Q1 en Q2, jaarplan 2017, Financiën, realisatie 2016, begroting 2017 
toelichting Rowena van der Maat (Powerpoint Presentatie toegevoegd als bijlage) 
Aanvullende acties/opmerkingen partners: 
Green Deal met WSV, IVM, HISWA, Schoon Nederland, IVM golfgeneratie schoon 
water campagne gericht op petflessen in het water. Green deal opstellen. Organisaties 
op het land.  
Communicatie op het Water: Marifoongebruik; klachten over het niet beantwoorden 
van de marifoon door de beroepsvaart als recreatievaart oproept. BLN-Schuttevaer 
gaat beroepsvaart hierop aanspreken, o.a ook via de ansichtkaartenactie, ANWB wil 
graag meedenken en RWS ook. RWS wil het marifoongebruik reduceren en ander 
manieren zoeken om te communiceren. Werkgroep wordt geformuleerd uit deze 3 
partijen.  
 
2017: 10 jaar vdjs!  
Er is besloten dat het Fonds hiervoor aangesproken kan worden voor ca 20K inzetten 
hiervoor. Besluit van 10 nov.jl brochure voor “ad hoc” vaarder waarschijnlijk voor 
boordboek, borrel/bijeenkomst SG/PG (ook oud gedienden) vieren vdjs! Moment op 
de HtW beurs. Iedereen mee eens. RWS kijkt voor budget. Iedere partner moet dit 
onder de aandacht brengen. VDJS dient begroting hiervoor in volgend SG. 
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Actie: RWS, 
ANWB, BLN  
 
 
 
 
 
 
 
Actie vdjs 

https://www.youtube.com/watch?v=DQScbI0rS3s
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3 Organisatie Varen doe je Samen 
 • Stand van zaken voorstel “Taskforce” nav bijeenkomst nov 2016 

(toelichting Paul van der Maat) 
Paul vertraging opgelopen. Na deze vergadering bijeenkomen, tussentijds 
informeren hiervan, volgende vergadering invulling hiervan voorleggen aan 
partners. Volgend jaar in de nieuwe vorm opereren.  

• Voorstel nieuwe partners  
(toelichting Rowena van der Maat & Frank Put (havenbedrijven)) 
Ism Frank, havens/gemeenten benaderd, Amersfoort en Moerdijk nu 
samenwerkingspartner.  
Bijdragen (zoals nu gehanteerd) 
€ 1000,- havenbedrijf alleen RV of BV, 
€ 2.500,- middengrote haven RV en BV  
€ 5000,- grote havenbedrijven (is nu nog niet zo…).  
€ 5000,- Agentschap en de Kustwacht, opereren landelijk. 
Samenwerkingspartners: 

▪ Groter worden, is dit wenselijk, wat doe je ervoor terug (rechten en 
plichten) Besluit SG gevraagd 

▪ Bij de task force leggen ipv bij Rowena. (hoe formaliseer je dit?) 

Vaststellen 
volgend SG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actie 
taskforce 

 
4 Ontwikkelingen informatievoorzieningen op het water 
 Uitgangspuntenbepaling 'Varen doe je Samen!' 

Toelichting ontwikkelingen informatievoorziening (toelichting Paul van der Maat) 
powerpointpresentatie toegevoegd in bijlage.  

▪ Middel dat RWS gebruikt om de informatie te ontsluiten ligt onder vuur 
niet FIS. 

▪ Hoofdvaarwegennet gaat tot CEMT 5, 1-4 wordt meegenomen waar 
mogelijk. Riverguide, Blauwe Golf notitie wordt rondgestuurd.  

▪ Waar moeten wij ons wettelijk aan houden? Als RWS eruit is dan pas de 
vraag voorleggen aan vdjs.  

▪ Koerswijzer, grijs gebied, wettelijke taak en innovatieve ontwikkeling. 
Nut en noodzaak duidelijk. RWS ontwikkeld maar wil er niet verder 
mee. Zelf opgepakt omdat er in de markt te weinig is gebeurd.  

▪ Vaarwegbeheerder wettelijk verantwoordelijk voor ‘veilig en vlot’. De 
scheidingsgrens is vaag (dus ook ontwikkelen). Vaarwegbeheerders op 
verschillende niveaus bij elkaar. Rollen verdelen, marktpartijen komen 
hierop af? De markt … tenzij …   

▪ Denken vanuit de gebruiker, wat is nodig?  
Rol 'Varen doe je Samen!' in informatievoorziening (powerpoint Rowena) 
App ontwikkelingen 'Varen doe je Samen!': vraag Koerswijzer te adopteren 

▪ Gaan wij koerswijzer adopteren of niet?  
Antwoord: Nee, niet in deze vorm 

▪ FIS moet blijven bestaan en ook een ontsluiting vaarweginformatie 

 
 
 
 
 
Actie 
Paul 

 
5 Verslag SG Vergadering 10 november 2016 
 • Conceptverslag d.d. 10 november 2016  

• 1, 2, 3,  opm n.a.v. 

                     Vastgesteld 

 
6 Rondvraag en sluiting  
Overzicht vergaderingen 

 
SG Locatie PG Locatie 

Do 09/02  KNRM Di 10/01 ANWB 

Do 18/05  WSV Scheveningen Di 18/04 Prov. Noord Holland 

  Di 26/09  

Do 09/11  HBA Amsterdam Di 21/11  


