
CONCEPT Notulen Stuurgroep vergadering  
'Varen doe je Samen!' 

 
 
 

Stuurgroep ‘Varen doe je Samen!’   

14 februari 2019 

Tijdstip: 10 – 12.00 uur 

Locatie: Havenbedrijf, Amsterdam  

1 Opening en Mededelingen  

   aanwezig afwezig 

HISWA Vereniging Jeroen van den Heuvel 
 

v 

Koninklijke BLN-Schuttevaer Leny van Toorenburg 
 

v 

Waterrecreatie Nederland Marleen Maarleveld √  

Havenbedrijf Rotterdam Frank Put 
 

v 

Havenbedrijf Amsterdam Eline Huiting √  

Unie van Waterschappen Mark van Kruining √  

Platform voor Waterrecreatie Oluf van Oosterom v  

Reddingsbrigade Bernard Korte 
 

v 

Rijkswaterstaat  Paul van der Maat v  

Provincie Friesland (GONZ) Klaas Rozendal  v 

Watersportverbond Roeland Geertzen 
 

v 

WRN/'Varen doe je Samen!'  Rowena van der Maat √  

ANWB Jaap Renkema  agendalid 

KNRM Olaf Tompot v  

Platform voor Waterrecreatie Jan Röben v  

Watersportverbond  Hedwich Kuipers V  

 
- Te gast bij Eline Huiting: Havenbedrijf Amsterdam. 
- Mark notuleert 
- Paul geeft een terugkoppeling over Financiering van extra 'Varen doe je Samen!' 

producten door mogelijke derden. Juristen van RWS hebben uitgezocht dat mits 
het product ongewijzigd blijft, het vermenigvuldigd, gepubliceerd en verspreid mag 
worden met een uiting van een commerciële partij. Het materiaal mag voorzien 
zijn van een sticker van de commerciële partij die het verspreid, of de brochure 
mag bij een andere publicatie ingestopt worden. Het materiaal zelf (de content) 
mag hiervoor niet worden aangepast. Het logo oid van een commerciële partij mag 
niet worden verwerkt in de publicatie zelf. De projectgroep gaat kijken hoe ze 
hiermee aan de slag willen. Paul stuurt de onderbouwing van de juristen toe. 

Informatief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

 

Actie Paul 

2 Organisatie ‘Varen doe je Samen!’ 
 

 

 - Profiel Ambassadeur en Voorzitter (actie 23). Dit heeft vooral te maken met wie 
voorzitter wordt en hoe hij / zij het takenpakket wil invullen. Voor nu is het 
voldoende. 
 

- Inbreng namen voor nieuwe Voorzitter/Ambassadeur. Er blijken geen interne 
kandidaten zijn. Als we extern gaan kijken heeft Paul 2 potentiële namen, maar wil 
dat eerst met hen afstemmen. Daarnaast zou een (oud)gedeputeerde gevraagd 
kunnen worden. Gezien de provinciale staten verkiezingen in maart moeten we die 
eerst afwachten. We komen er de volgende stuurgroep in mei op terug. Aan ieder 
de vraag om namen aan te dragen zodat we dan een shortlist kunnen bespreken.  
 

- De taskforce wordt ontbonden en zeer bedankt voor inzet 
 
 

 

 

  

 

Besluit 

Actie SG leden 

 

 

 

 



- Nieuwe deelnemers: 
o Kustwacht: Olaf wil wel mee op gesprek 
o Agentschap Telecom: doet mee en draagt  jaarlijks € 5000,- bij. Rowena 

vraagt hen of ze de volgende keer tijdens de Stuurgroep aanwezig zijn. 
Jeroen van de Heuvel gaat mee op gesprek. 

o Haven Zaanstad: Eline en Rowena hebben gesprek gehad, ze willen 
wrschlijk ‘vriend van VDJS’ worden en deelnemen aan werkgroepen. Ze 
gaan binnen de VNG meer aandacht vragen voor nautische zaken. Wellicht 
interessant om samen met de BRTN gemeenten samen richting VNG te 
gaan om sterker te staan.  

o Hydrografische dienst: wil meedoen met het nieuwe convenant, Paul gaat 
mee op gesprek. 

o Veiligheidsregio SAMIJ  heeft interesse in deelname aan VDJS. Eline en 
anders Oluf willen wel mee op gesprek met Rowena. 

 

 

Actie Olaf 

Actie Jeroen 

 

Actie Eline 

Actie Rowena/ 

Marleen 

 

Actie Paul 

Actie Eline 

2a Varen doe je Samen!, na 2020 – 2025  

 Concept plan van aanpak 2020 - 2025:  
Marleen geeft een toelichting op het concept Plan van aanpak powerpoint (zie ook de 
meegestuurde bijlage).  Varen doe je Samen wordt niet meer als project 
gepresenteerd, maar als een samenwerkingsverband. In het convenant maken we 
afspraken over de samenwerking en financiering voor een bepaalde periode (5 jaar). 
Dit houdt onszelf scherp.  
 
In schema bij 3.3: ‘Reflectie lessons learnt’ is verplaatst in het schema. Op deze wijze 
wordt beoogd dat ‘lessons learnt’ beter worden meegenomen in de sturing van VDJS. 
 
Gerelateerde onderwerpen 
Voor ‘gerelateerde onderwerpen’ willen we stuurgroepleden aanwijzen die bijhouden 
wanneer een ‘gerelateerd onderwerp’ zo belangrijk wordt dat het nodig is om 
ontwikkelingen te delen en deze mee te nemen in de invulling van 'Varen doe je 
Samen!' en evt uit te werken in een werkgroep. ‘Gedragscodes’ of ‘erecodes’ worden 
ook opgenomen in de lijst. Ook PZI (platform zero incidents) zou op de lijst kunnen 
vanuit de binnenvaart. In het aangepaste PvA wordt opgenomen wie vanuit de 
stuurgroep welk onderwerp in de gaten houdt.  
 
Communicatie 
Communicatie is de kern van 'Varen doe je Samen!'. In de communicatiestrategie voor 
VDJS 2020-2025 wordt aandacht besteed aan het beter benutten/inzetten van de 
werkgroepen. Qua doelgroepen is het van belang om handhavers, sluis- en 
brugbedienaars extra aandacht te geven. Op basis van de reacties wordt de indeling 
van doelgroepen in het PvA aangescherpt. 
 
Contentstrategie  
De content strategie is vernieuwd/. Via het ‘hero-hub-help/hygiëne model’ zal de 
content voor VDJS verder worden ontwikkeld en ingevuld. Dit zal met de werkgroep 
communicatie worden uitgewerkt. 
 
Rollen 
Stuurgroep: sturen op het geheel, hoofdlijnen, beleid 
Projectgroep: meer uitwerking/uitvoering, linking pin tussen SG en WG 
Werkgroepen: dragen duidelijk bij  aan de 3 inhoudelijke aandachtspunten. 
 
 
 
 
 

 

 

Besluit 

 

 

Besluit  

 

 

 

Actie SG leden 

invullen 

 

 

 

Actie SG leden 

reageren op PvA 

 

Actie WG 

Communicatie 

 

 

 

 

 

 



Werkpakketten 
De werkzaamheden zijn ingedeeld in drie werkpakketten.  Het werkpakket ‘invulling en 
uitvoering van de communicatiestrategie’ is de kern van de samenwerking en daarmee 
ook omvangrijkste werkpakket. Naarmate er meer partijen betrokken worden, wordt 
het ‘proces en alliantie management’ groter en wordt daarom in VDJS 2020-2025 apart 
als werkpakket benoemd. In het alliantiemanagement is ook een rol voor de 
stuurgroep weggelegd. De Stuurgroep vindt het een mooie logische indeling.  
 
Financiën 
Afhankelijk van de uitkomst van de lopende gespreksronde over financiering wordt 
vastgelegd dat de convenantpartners ‘bij voorkeur’ of ‘zeker’ financieel bijdragen. 
 
Oranje(optionele) convenantpartners en vrienden van  
Beroepsvaart: 
Goed dat er nieuwe partijen voor de beroepsvaart in beeld zijn. Ook de overige kleine 
partijen moeten we niet uit beeld verliezen (ASV, Bureau Binnenvaart). Paul wil dit 
graag met Leny oppakken, om te kijken of er nieuwe partijen benaderd kunnen 
worden om te bespreken welke rol zij willen. Voor wat betreft BBZ: Marleen pakt dit 
op.  
 
Recreatievaart: 
De Federatie Varende Erfgoed zou ook nog opgenomen kunnen worden. Jan zal samen 
met Marleen de oranje partijen bij recreatievaart gaan benaderen. Hierbij is de vraag 
of zij afzonderlijk of vanuit het Netwerk Waterrecreatie (voorheen Platform 
Waterrecreatie) zullen deelnemen aan VDJS 2020-2025. De Vereniging van 
Waddenhavens is misschien ook een mogelijke ‘vriend van’. Jan zal hen benaderen. 
 
Vaarwegbeheerders: 
Veghel en Delft zijn aangedragen door Frank. De balans tussen de verschillende 

partijen is van belang. Ook Groningen Seaport en Haven Harlingen. Deze havens en 

anderen zullen waarschijnlijk ‘vriend van’ worden (eerder dan convenantpartner). Eline 

en Paul gaan met Havenbedrijf Rotterdam bekijken hoe de nieuwe partijen benaderd 

kunnen worden. Dit geldt ook voor VHN/NVB. 

Overige: 
Jan wil wel met Rowena mee in gesprek met het Verbond van Verzekeraars.   
De RDW is van belang voor snelvaart. Rowena en Jeroen gaan samen bij RDW op 
gesprek om te kijken of zij ‘vriend van’ zouden willen worden. 
 
VAMEX/CBR: Rowena heeft hier al contact mee. Als het kansrijk is om met hen in 
gesprek te gaan, stuurt Rowena een mail om een collega te zoeken die mee wil. 
Rowena zoekt ook contact met het CWO. 
 
De brandweer zou graag mee willen doen. Goed om in ieder geval Brandweer 
Rijnmond te betrekken. Via hen is Brandweer Nederland benaderd. Jan Willem kan 
mogelijk met Rowena mee op gesprek. 
 
Ambitieniveau: 
We hebben veel bereikt, maar we hebben ook veel ambities. We moeten minimaal het 
niveau dat we nu hebben vasthouden. We zouden iets scherper op reflectie / lessons 
learned kunnen inzetten, kunnen uitreiden met extra partners, kunnen inzetten op de 
communicatie strategie, de huidige kanalen beter kunnen gebruiken, beter kunnen 
monitoren, als stuurgroep de werkgroepen beter kunnen faciliteren, meer kunnen 
gaan doen met de vaarmelder app of ongevallen registratie. We zouden vaker moeten 
stilstaan bij de vraag of we de goede dingen doen. De professionalisering die we nu 
aan het inzetten zijn met de nieuwe communicatiestrategie is al een hele mooie stap 
qua ambitie. 

 

 

Besluit 

 

 

 

 

 

 

Actie Paul/Leny 

Actie Marleen 

 

 

Actie 

Jan/Marleen 

Actie Jan 

 

 

Actie Paul/Eline 

Jan Willem? 

 

 

Actie Jan 

Actie 

Jeroen/Rowena 

 

Actie Rowena 

 

Actie Jan 

Willem/Rowena 

 

 

 

 

 

 



  
De stuurgroep stelt het Hoofdlijnendocument 2020 – 2025. 
De stuurgroep is het eens met de richting en inhoud van het plan van aanpak. 
Volgende SG vergadering vaststellen. Reageren op tussentijdse checkvragen. 
 

Inbreng Watersportverbond nieuwe doelgroep Brandingsporten (oplegnotitie) 
Veel gemeenten langs de kust zijn bezig met zoneringen om brandingsporten en 
andere gebruikers te scheiden. Op drukke plekken is dat ook wenselijk. Beleid verschilt 
sterk tussen gemeenten. Handhaving is erg lastig op dit moment. Meer eenduidige 
voorlichting aan de voorkant zou ‘Varen doe Je samen’ kunnen oppakken, om te 
voorkomen dat gemeenten zelf het verschillend van elkaar het wiel gaan uitvinden en 
mogelijk (onnodig) zaken dichttimmeren.  
De vraag ligt voor of de stuurgroep de brandingsporten als doelgroep wil opnemen. 
Hier komen immers diverse recreanten in ‘de vaarweg van de branding’ samen: ze 
zitten letterlijk in elkaars vaarwater.  
Geopperd wordt dat we dit als een special zouden kunnen bestempelen, om eens te 
verkennen wat we hiermee kunnen doen. Dit kan in potentie een heel groot 
onderwerp worden en past lastig binnen de huidige begroting; we zullen dan moeten 
prioriteren. Olaf en Hedwich werken dit nog iets verder uit en doen voorstel. Ook de 
invulling en uitvoering ervan willen KNRM en Watersportverbond oppakken (mogelijk 
via een nieuwe werkgroep). 
 
Provincies / GONZ 
Provincies waarderen Varen doe je Samen en willen voor een groot deel ook (blijven) 
bijdragen. Dat geldt nog niet automatisch voor alle provincies. Ook deels afhankelijk 
van de komende verkiezingen. Zij behoeven dus nog extra aandacht. De financiële 
bijdrage die provincies kunnen hebben in Varen doe je Samen zou weer gebaseerd 
kunnen worden op het aantal knooppunten in hun provincie. Marleen en Rowena 
pakken het contact met de provincies verder op.  

 

Besluit SG 

Actie SG leden 

 

 

 

 

 

 

 

Actie 

Olaf/Hedwich 

 

 

 

 

Actie Marleen/ 

Rowena 

 3 ‘Varen doe je Samen!’ Plan van Aanpak 2015 – 2020   

 - Heel fijn om dit overzicht/factsheet te hebben, het helpt bij de (interne) 
besluitvormingstrajecten van de partners,  over Varen doe je Samen van de 
komende 5 jaar. Definitieve factsheet wordt met notulen meegestuurd. 

- Wel belangrijk dat de partners speerpunten vanuit de eigen organisaties 
aandragen om op te kunnen nemen als speerpunten van Varen doe je Samen. 

 

 

Actie SG leden 

4 Voorstellen  vanuit de PG  

 Het onderwerp snelvaren wordt behandeld tijdens de volgende stuurgroep. Besluit 

5 Werkgroep: Vrijwilligers  

  De toelichting over de werkgroep vrijwilligers wordt behandeld tijdens de volgende 
stuurgroep 

Besluit 

6 Verslag SG Vergadering 6 november 2018  

 - Actie Roeland over de factsheet voor de Provinciale Staten verkiezingen: Hedwich 
zal de folder ter informatie naar Rowena sturen. 

- Actielijst: Iedereen wordt gevraagd om aan Rowena door te geven welke acties 
uitgevoerd zijn en dus van de actielijst af mogen: 

Actie Hedwich 

Actie SG leden 

7 Rondvraag en sluiting 
 

 

 Paul zit sinds kort namens RWS in NIWE (Network Inland Waterways Europe). Deze 
netwerkgroep komt in juni of juli naar Nederland. Paul heeft daar spreektijd en wil 
Varen doe je Samen in de nieuwe vorm toelichten en wil iets vertellen over data-
kwaliteit die we op orde aan het brengen zijn voor de recreant. Paul kan wanneer 
wenselijk onderwerpen vanuit partners hierin meenemen. 

 

 

http://waterwaysnetwork.eu/
http://waterwaysnetwork.eu/
http://waterwaysnetwork.eu/
http://waterwaysnetwork.eu/

