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Activiteit (wat) wie hoe resultaat/stand van zaken

Verenigingsondersteuning  / 

accountmanagement (zorgen dat contacten 

met verenigingen goed zijn, weten wat er bij 

verenigingen speelt)

34 verenigingen LPT met 

regioteam

zoveel mogelijk verenigingen persoonlijk 

bezoeken 

Op Boot Holland gesproken met:HV Blessebrug, JWS, WSV 

De Zevenwolden, Wargaster WSV, WV Makkum, WSV 

Achtkarspelen, WV De Meeuwen, KWV Langweer en WSV 

Bergumermeer.

27.03.13 - WSV Bergumermeer bezocht (JSA/LPT) + ALV in 

maart bezocht door Anne en Johan

05.04.13 - ALV WSV Sleattemermar (BKR)

mei-13 - JWS, HWN, WSV De Zevenwolden bezocht mbt 

afvalstromen 

03.06.13 - WSHeeg bezocht ikv Veilig Sport Klimaat

05.06.13 - BWS Jeugdzeilen bezocht

Ondersteuning Kontermans door Rienk Broers

verenigingen die nog niet lid zijn lid maken LPT en regioteam met minimaal 5 verenigingen contact leggen en 

en bij positieve reactie warm houden

Informatie gestuurd naar WV De Klompskippers-Britsum

18.04.13 - ALV WSV Tusken Mar en Leijen (JSA en LPT) - 

worden lid per 01.01.2014

Contacten met Provincie, gemeenten, 

Wetterskip, Rijkswaterstaat, Schuttevaer, 

Hiswa, waterpolitie, Marrekrite, It Fryska Gea

RT contacten onderhoudenen mogelijk uitbreiden 

zodat Watersportverbond wordt gezien als de 

vertegenwoordiger van de watersport

10.09 - Afspraak maken met It Fryske Gea

  5 gemeenten bezoeken RT WVB onder de aandacht brengen/knelpunten 

problemen verenigingen in betreffende 

gemeente bespreken

Opsterland, De Friese Meren (2014), Dokkum en vervolg 

geven aan eerdere gesprekken                                          

Gesprek Drachten heeft plaastgevonden                        

Gesprek Tietjerksteradeel op 14-11                                                

Deelname workshop Toekomst DR8-ster Haven dd 20-9-

2013 (Anne vdM)                                                               10-

09 - Afspraak maken bij Dokkum

Friese Meren Project:

Voor informatie over het Friese Meren Projekt, 

zie www.friesemeren.nl

Nieuwsbrieven: 

http://www.friesemeren.nl/nl/nieuws/nieuwsbri

even

Deelname in stuurgroep en in 

klankbordgroep. Waar de diverse 

projectenworden besproken.

Aanwezig bij 

starthandelingen/openingen etc.

Jan Sikma 

(stuurgroep)

Jan de Jong 

(klankbordgroep)

Aanwezig bij overleg om bijdrage te leveren 

aan een goede voortgang en juiste uitvoering

Deelname bijeenkomst sluis Workum en bijeenkomst 

baggeren Pikmeer/Grouw.

FMP - uitbreiding sluis Stavoren

Via http://www.friesemeren.nl/669 kunt u de 

nieuwsbrieven over de Johan Friso sluis 

nalezen

Sluis zal in zomer 2013 gereed zijn 

/ nagaan of kanovoorzieningen zijn 

gepland

RT volgen / inspreken Uitvoering vertraagd - sluis gereed in 2014                                         

Deelname bijeenkomst sluis Stavoren.

FMP - verbetering toegangspoorten Wad en 

IJsselmeer

RT volgen / inspreken Jan S. aanwezig bij ingebruikname steiger Harlingen

 Deelname bijeenkomst start werkzaamheden sluis Workum
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FMP - afschaffen pauzes brugbediening Het Watersportverbond staat 

achter de afschaffing. Dit zal echter 

niet voor 2014 plaatsvinden

RT volgen / inspreken 13-09 - klacht ontvangen brug Echtenerbrug - aankaarten bij 

Marrekrite (JS)

FMP - Noordelijke 11-stedenroute Route zou in 2013 gereed zijn RT volgen / inspreken ligt op schema

FMP - Polderhoofdkanaal Project ligt wederom stil RT volgen Bijeenkomst ter voorbereiding zitting Raad van State 

bijgewoond - standpunt RTF duidelijk gemaakt  Overleg/info 

wsv Heerenveen

eind september uitspraak Raad van State

FMP - vaardiepten

Zie ook artikel in Nieuwsbrief Meer dan Meren 

http://www.fryslan.nl/topattractie#multiple

Jan Sikma eventuele meldingen worden aan de 

betreffende instanties doorgegeven. 

Verbeteren kleine vaarroutes voor elektrisch 

varen en voor kano's

mogelijkheden aandragen Anne overleg / volgen / adviseren Nogmaals verenigingen oproepen ideeën aan te dragen                              

Opening Ald Rien op 06.09.13

FMP - Vuilwaterinzameling vanuit FMP wordt nagedacht hoe 

vuilwaterinzameling gemakkelijker 

te maken is

Jan de Jong Februari nieuw plan van aanpas - deelname  

overleg, advisering

Door provincie en waterschap wordt nagedacht over 

meer/betere handhaving                                                            

Er is een nieuwegunstige  provinciale subsidie-regeling

nieuwe inzamelboot is in 2014 gereed

ANWB - kaarten up to date houden gegevens allen signaleren wijzigingen wijzigingen aangeven op kaart zodat deze in 1x per jaar 

naar de ANWB gestuurd kunnen worden.    

Waterwet - door nieuwe waterwet zal mogelijk 

het beheer van vaarwegen tot 1.30 m diepte 

overgedragen worden aan WS Fryslan

zorgen dat dit geen belemmeringen 

voor watersport oplevert

RT volgen / inspreken / adviseren Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de 

verdeling.

10-09  Voor Fryslan worden op dit moment geen problemen 

voorzien

Zitting regioteamlid in werkgroep 

Lauwersmeer (betrokken verenigingen)

Friese inbreng in deze werkgroep, 

bestaande uit verenigingen rondom 

Lauwersmeer en RTG/RTF. 

Contact met betreffende 

vereniging(en)

Johan Informatieuitwisseling / inventarisatie 

knelpunten en wensen

Opstellen beheerplan Natura 2000 start op 14.05.13  

Deelgenomen aan klankbordbijeeenkomst (Johan W en 

Lieuwe B)

Zitting in Overlegorgaan Nationaal Park Alde 

Feanen

Zorgen voor behoud van vaarwater 

en recreatief medegebruik in AF - 

belangen van recreant moeten 

gewaarborgd blijven

Johan Overleg / volgen / inspreken T.a.v. monitoring is een oproep op site Watersportverbond 

geplaatst - 10 deelnemers                                                                            

Nw voorzitter benoemd. Noordtij heeft opdracht gekregen 

het Overlegorgaandoor te lichten. Men wil komen tot een 

zgn. 'verdienmodel'.

19.09 is een vervolgbijeenkomst                                          

Overleg kanoroutes

Natura 2000 -Alde Feanen

Meer informatie: 

http://www.fryslan.nl/n2000aldefeanen

Zorgen dat er geen belemmeringen 

voor de watersport ontstaan

Johan Deelname in gebiedsgroep tbv opstellen 

beheerplan

Gebruikersoverleg beheerplan N2000

Periode winterrustgebieden is gewijzigd naar 01.10 tot 01.04 

- de gebieden zijn verkleind.

Kanoroutes Alde Feanen zorgen dat routes begaanbaar 

blijven en dat voorzieningen 

aangelegd/behouden blijven

Johan/Lieuwe overleg / volgen / adviseren overleg Marrekrite - aanlegsteigers/beschoeiingen worden 

vervangen. Een proefopstelling wordt gemaakt in Grou. De 

kampeerplaatsen worden toegankelijk voor kanovaarders

Overleg over ondieptes(onderhoud) met Fryske Gea
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Recreatieschap De Marrekrite Overleg over aanlegvoorzieningen / 

brugbediening 

Jan de Jong Contact onderhouden - overleg over aanleg-

voorzieningen/brugbediening - advisering over 

uitvoering en gebruik voorzieningen

Gebruikersdichtheid van de Marrekrite aanlegplaatsen wordt 

in kaart gebracht.

Meerboeien zijn enthousiast ontvangen

overleg aangaan over brugbediening/middagpauzes

Ontwikkelingen in en rond 

Leeuwarden - 3 Aquaducten gepland over 

kanaal - voorbereiding aquaduct Zwettebrug 

gestart. Spoorbruggen zullen op afstand gaan 

worden bediend - . Blauwe Golf is toegezegd 

zodra alles gereed is. Spitssluiting zal dan 

vervallen

Alert zijn op bedieningstijden ivm 

extra treinen L'den Zwolle - 

Johan ontwikkelingen volgen / waar nodig signaleren / 

inspreken

In Marssum wordt een haventje aangelegd                           

Start Drachtsterbrug in dec 2014 - Brug is gestremd voor 

staande masten van september 2014-mei 2015!

Doorvaart Leeuwarden heeft deze zomer weinig problemen 

gegeven. Er zijn waterstewards ingezet tbv het informeren 

van toeristen

Sloepenroute L'den -Grou route moet gerealiseerd worden RT volgen/inspreken/adviseren Eerste traject (Wurdumerfeart) geopend 24.05.13                    

Brug Eagum bijna klaar

Vaarwege Lemmer - Delfzijl

aandacht voor grote containerschepen op 

smalle wateren

Samengaan recreatie- en 

beroepsvaart op PM kanaal en 

kleinere wateren bewaken

Jan de Jong overleg met de betreffende 

instanties/knelpunten signaleren/adviseren

Overleg 07.03.13 - aandacht voor knelpunt Bergum 

(snelheid); bouw aquaducten Leeuwarden (beperking 

overlast); alternatieve route Alde Feanen

26.11 - aandacht voor ontwikkelingen langs de 

grootscheepse vaarwegen en bediening op afstand. 

Aandacht voor de overgang van de Vaarweg van Provincie 

naar Rijk per 1-1-2014 en wat dat voor de scheepvaart 

betekent.

Visie NO-Fryslan Opwaarderen 

watersportmogelijkheden in NO-

Fryslan - diverse suggesties 

aangedragen tav (kano)routes.

Anne/Lieuwe volgen / adviseren nav berichten Waterfront Burgum - informatie ingewonnen - 

vereniging aldaar geinformeerd                                         

Visie Water-recreatie NO Friesland officieel uitgebracht dd 

23-9-2013

Natura 2000 - Groote Wielen

Meer informatie: 

http://www.fryslan.nl/n2000grootewielen

Zorgen dat er geen belemmeringen 

voor de watersport ontstaan

Jan S. volgen of de uitvoering conform de plannen is beheerplan gereed

Eind september bijeenkost

Natura 2000 - De Deelen

Meer informatie: 

http://www.natura2000beheerplannen.nl/page

s/deelen.aspx

Zorgen dat er geen belemmeringen 

voor de watersport ontstaan

Johan volgen of de uitvoering conform de plannen is beheerplan gereed

Natura 2000 - Merengebied

http://www.fryslan.nl/2057/beheerplan-natura-

2000-merengebied/

Zorgen dat er geen belemmeringen 

voor de watersport ontstaan

Jan de Jong / 

Johan

deelname gebiedsgroep en deelname 

werkgroep gedragscode/ volgen / inspreken

24.01.13 - bijeenkomst mbt winterrustgebieden

beheerplan wordt nog weer aangepast tbv de 

besluitvormingsronde.

Er komen boeien ter markering van de winterrustgebieden

Er zullen informatie-avonden worden georganiseerd (april) - 

beheerplan in inspraak 

01.10 - Start winterrustgebieden/invoering erecode 

(persmoment)
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Actuele regionale nieuwsberichten van 

resultaten/acties RTF publiceren ter informatie

6 LPT/RT Nav info uit regio's/bericht 

schrijven/fotomateriaal zoeken/na plaatsing op 

site door C&M zelf nog in webpart plaatsen

10.01.13 - werkzaamheden Turfoute

02.04.13 - Alde Feanen zoekt vrijwilligers

26.04.13 - Opening jachthaven AWS/Eendracht

13.05.13 - BWS start met jeugdzeilen

22.05.13 - Eerste Marboei

06.06.13 RTF benadrukt nut Polderhoofdkanaal

17.06.13 Feestelijke opening 11-stedenvaarroute

06.11.13 Werkzaamheden sluis Workum van start

08.11.13 NIeuwe subsidies electrisch varen

19.11.13  Geniet en vaar bewust (winterrustgebieden)

Regiosite Fryslan actueel houden LPT en RT info up to date houden/jaarplan publiceren/lijst 

verenigingen actueel houden/webparts 

bijhouden

conceptjaarplan 2013 en jaaroverzicht 2012 gepubliceerd

Jaarplan - op regiovergadering vaststellen - 

regelmatig actualiseren/ op regiosite plaatsen

3 LPT en RT Nav RT-vergadering jaarplan aanvullen met 

bijzonderheden/voortgang

Jaarplan ter goedkeuring op RV 26.03.13

in regiovergadering goedgekeurd

Jaaroverzicht - aan eind van jaar 1 LPT en RT overzicht activiteiten naar verenigingen Is gepubliceerd en naar verenigingen gestuurd 

Regiovergadering in voorjaar organiseren 1 LPT + RT presentatie en resultaten regioplan, wel en wee 

verenigingen, aantal landelijke onderwerpen. 

Netwerkmogelijk met en voor verenigingen, 

producten en diensten presenteren, voorzitter is 

de regiovertegenwoordiger

26 maart 2013  te St.Nicolaasga
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