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Indiener ◼ Watersportverbond  Anders ………………………. 

Behandeltijd 10 min.   10 min.  20 min. 

Doel 
 

.1. Debat  
2. Besluitvorming  

3. Informatief 

◼ Discussie/Meningvormend   Besluit   Hamerstuk 

 Mededeling     Instemming  
      voorstel 

◼  Standpunt innemen 

Samenvatting- Inleiding 
Langs de kust/strand zijn er steeds meer groepen recreanten/watersporters die in elkaars 
vaarwater zitten. Verschillende overheden communiceren verschillend om de veiligheid 
te waarborgen. Kan VDJS hier een rol in spelen? 
 

Voorstel 
Langs de kust/op het strand zijn steeds meer verschillende soorten 
recreanten/watersporters te vinden. Denk aan zwemmers, catamaranzeilers die de boot 
vanaf het strand te water laten, golf-. wind- en kitesurfers, (branding)kanoërs, vissers 
(met of zonder boot) en wellicht waar toegestaan ook nog jetski’s. Deze verschillende 
doelgroepen zijn ook nog eens zeer divers in hun beheersing van de sport, van beginners 
tot vergevorderden.  
 
Iedere beheerder gebruikt een andere manier om deze strand/kustgebruikers voor te 
lichten over de regels. Er is geen eenheid in bebording of plaatsing van de bebording. De 
regels zijn niet universeel. Harde regelgeving is lang niet altijd nodig, omdat de 
verschillende sporten zich over het algemeen bij verschillende weersomstandigheden 
afspelen. Goede en heldere voorlichting is in verreweg de meeste gevallen voldoende. 
 
Zou deze doelgroep kustgebruikers kunnen worden opgenomen in de voorlichting van 
VDJS? 
Zou VDJS een leidende rol kunnen nemen in het universeel laten voorlichten van deze 
doelgroep door de verschillende strand/kustbeheerders. 
 
Partijen binnen VDJS die mogelijk met deze doelgroep te maken hebben: 
Watersportverbond, RWS, provincies, KNRM, Reddingsbrigade, Sportvisserij Nederland. 
 

 

Voorbereiding / 
Afstemming 

 

Beslis- en 
Bespreekpunten  

• Akkoord op opnemen doelgroep in VDJS 

• Akkoord op leidende rol in voorlichting ism beheerders 
 



 p. 2 van 2 

 Consequenties  Financieel (k€)  

Capaciteit (fte)  

Convenant  

Communicatie  

 Planning  

Vervolgtraject Bij een ja, een werkgroep oprichten met de partijen die hier mee te maken hebben.  

 


