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Notulen Jaarvergadering 2019                       
Regioteam Overijssel en Noordoostpolder  
 
 
Datum:  10 maart 2020 
Tijd:   20.00 uur tot 22.15 uur.  
Plaats:  Clubhuis ZRZV, Holterbroekdijk 100, 8031 LJ Zwolle  
 
Aanwezigen: Jan van Esseveld (voorzitter Regioteam), W. Lammerts (Regioteam), F. Helleman 
(Regioteam), Louise Polet ( Watersportverbond), R. Dijkhof (WSV de Riette – Kampen + WSV ZMV - 
Deventer), M.P. Kievit (WSV het Koggeschip - Kampen), R. Holewijn ( WSV Genemuiden), P. v.d. Pligt 
(WSV Genemuiden), S. Littooij (DKV – Deventer), J. Hagedoorn (ZV Belterwiede), P. de Jong (EWV 
Enschede) S. Tenbergen( EWV Enschede), J. Posthuma ( EWV Enschede), J.J.R. de Jonge (stichting Het 
Zwolsche Watersportcentrum), R. Wolters (ZWC – Zwolle), R. Venhuizen (ZRZV - Zwolle), A. vd. Zouwen 
(ZRZV-Zwolle),  
 
Notulist: W. Vos (Regioteam) 

 

Agenda 
 
1.  Ontvangst, kennismaking: 
# Jan van Esseveld  (voorzitter jaarvergadering) opent de jaarvergadering om omstreeks 

20.00 uur. De Zwolsche Roei en Zeil Vereniging wordt bedankt voor het ter beschikking 
stellen van de mooie ruimte. 

# Het gezelschap heeft elk jaar een wat andere samenstelling, dus volgt een voorstelrondje. 
 
2. Toelichting op de agenda: 
# De agenda wordt nader toegelicht. De toegestuurde versie naar mening van de vergadering 

worden gevolgd. 
 
3. Kennismaking met de Zwolsche Roei- en Zeilvereniging: 
 Roelf Venhuizen (voorzitter ZRZV) geeft een presentatie. 

Enkele items die aan bod kwamen, zijn: 
➢ Anders dan de gemiddelde watersportvereniging (met ligplaatshouders van zeil- en 

motorjachten) varen de ZRZV leden in roei- en zeilboten die (veelal) het eigendom van 
de vereniging zijn. 

➢ Het aantal leden is de afgelopen decennia gegroeid en nu vrijwel constant. Anders dan 
bij de gemiddelde watersportvereniging is de leeftijdsopbouw in evenwicht.  

➢ Het merendeel van de leden roeit met verenigingsboten. Er zijn 17 leden met een eigen 
boten. 

➢ Er zijn weinig studenten lid van ZRZV. In Zwolle is BOREAS de studentenroeivereniging. 
➢ Er zijn toervaarders en leden die aan wedstrijden deelnemen.   

(De skiff hangend aan het plafond boven de vergadertafel was van ZRZV-lid en 
olympisch kampioen Nico Rients.) 

➢ Roeien kan  het hele jaar beoefend worden. Er is geen “winterstop” zoals in veel 
watersportverenigingen.  

➢ ZRZV heeft een externe professionele coach.  De zgn. Nederlandse roei-haal wordt hier 
maar ook elders aangeleerd. Dit heeft als voordeel dat een wedstrijdteam uit leden van 
verschillende verenigingen kan worden samengesteld. 

➢ ZRZV heeft ook voorzieningen voor roeien met gehandicapten. Hier voor moesten 
vlotten langs de oever aangelegd worden. Dit was een moeizaam proces. De rietkraag 
is namelijk onderdeel van Natura 2000.  

➢ ZRZV heeft voor haar leden zeilboten te leen, die in Friesland en in Kop van Overijssel 
liggen. 
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➢ Roeiers zijn lid van de Roeibond. Zeilers lid van het Watersportverbond. Doet men aan 
beide takken van watersport, dan is men lid van beide bonden. Er is wel enige rivaliteit 
tussen roeiers en zeilers, maar “so far, so good”. 

➢ De activiteiten van ZRZV passen bij het sportbeleid van Zwolle. Voor de nieuwbouw 
van de hal heeft men een subsidie van € 500.000 ontvangen. 

 
4.  Vaststelling verslag d.d. 5 maart 2019: 
# Over het verslag zijn geen opmerkingen. De vergadering stelt deze notulen dan ook vast. 
 
5. Wat heeft er gespeeld. Wat speelt er of gaat er spelen: 
# Jaarverslag 2019 regioteam: 

➢ Terugblik. Heeft het regioteam de goede dingen gedaan? 
➢ M.b.t. Ganzensluis: de oplevering van de gerenoveerde sluis is iets vertraagd, staat nu 

gepland op 9 april. (Nagekomen: vertraging heeft uiteindelijk tot begin mei geduurd) 
➢ De samenwerking met de Provincie Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse 

Delta is wederzijds coöperatief van aard.  
De belangenbehartiging voor Watersport overlapt diverse provinciale afdelingen (t.w. 
vaarwegbeheer, ecologie en toerisme). Dat maakt het bepleiten van belangen wel eens 
lastig. Ons aanspreekpunt bij Overijssel is Theo Sikkema 
Ook de relatie met de provincie Flevoland is goed te noemen. Lang lopende 
onderwerpen in Flevoland zijn: Roggebotsluis e.o., Reevesluis e.o., het Zwarte Meer en 
binnenkort gaan alle bruggen en sluizen in de provincie “op de schop”.  

# Speerpunten 2020 vanuit het regioteam gezien: 
➢ Bevaarbaarheid Zwarte Meer 

De zone van het Zwarte Meer langs Kampereiland is Natura 2000 gebied. Natura 2000 
is een plan op Europees niveau, waarbij de invulling van het beheer op nationaal 
niveau plaatsvindt. Op het overige oppervlakte van het Zwarte Meer (m.u.v. vaargeul) 
willen RWS en de Prov. Flevoland het een jaarrond een TBB (Toegang Beperkend 
Besluit) instellen. Echter volgens de Waterwet 2009 zou uitgangspunt moeten zijn dat 
het bestaand gebruik gehandhaafd wordt. Het Regioteam gebruikt dat als richtlijn.  
 
Het bestaand gebruik bestaat uit: 
- Varen vanuit het Ganzendiep (in het verlengde van de twee kribben) naar de 

vaargeul onder de kust van NOP en vide versa.  
- Ankeren, zwemmen enz. door watersporters uit Zwartewaterland nabij de hoek 

Zwarte Water en het Scheepvaartgat. 
- Idem voor watersporters uit Vollenhove en NOP nabij de Kadoelen. 
- Locatie om te ankeren voor zeiljachten. 
- Varen c.q. laveren tussen de dijk van de NOP en de recreatiebetonning langs de 

vaargeul. Dit is een strook wisselend in breedte met waterdiepte 1,20 m1 en meer. 
We vermoeden dat i.v.m. de scheiding van de plezier- en beroepsvaart de 
recreatiebetonning wel kan blijven. Echter het varen vanuit het Ganzediep naar/op 
het Zwarte Meer ligt veel moeilijker.  
 

Met aanlegmogelijkheden / strandjes voor watersporters uit Zwartewaterland en 
Vollenhove wordt voorkomen dat men gebruik illegaal gebruik maakt van de 
vogeleilandjes Het Kraggenoog en De Snorre. De Provincie Flevoland vindt de door het 
regioteam aangedragen ideeën interessant. Wel moet de haalbaarheid moet worden 
onderzocht. Dat gebeurt d.m.v. een “voortoets” Daarin moet worden aangetoond dat de 
natuur geen schade oploopt. Zo’n voortoets kost als een adviesbureau (bijv. 
Witteveen&Bos) het samenstelt zo’n € 6.000 Een ZZP-er (Natuur Kompas 
gekwalificeerd) kost minder, zo’n € 2.000. De vraag is dan ook, wie gaat het betalen? 
De watersportverenigingen in de regio, de gemeenten Zwartewaterland en 
Steenwijkerland en/of Watersportverbond? 
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Advies vanuit de vergadering: maak zoals in Deventer een gebruikersovereenkomst, 
dan weet je wie er in jouw “club” zit. 
 
 

➢ Waterplanten in de Wieden: 
De overlast en het eventuele maaien moeten volgens het Beheerplan De Wieden per 
meer worden aangepakt. Er mag dus geen uitruil plaats vinden. Bijzonder is dat de 
Oostelijke Belterwiede daar waar het meest intensief op wordt gevaren, ecologisch 
gezien zich het best heeft ontwikkeld.  
In vergelijking tot de andere partijen heeft de zeilvereniging ter plaatse een beperkt 
belang afgezet tot het algemeen belang dat de andere partijen bedienen. Het feit dat er 
erkende nationale wedstrijden gevaren worden, helpt waarschijnlijk wel. Hierdoor is het 
Watersportverbond ook belanghebbende. Mogelijk kunnen hierdoor beide partijen  
beroep doen op een concreet eigen belang dat zich onderscheidt van andere partijen.  
M.a.w. in beginsel kunnen zij bezwaar of beroep aantekenen tegen een besluit. Dit is 
van belang omdat het begrip belanghebbende door de Raad van Staten is 
aangescherpt.  
Het Waterschap heeft met de gedachte gespeeld om het wedstrijdzeilen op de 
Oostelijke Belterwiede uit te kopen en te verplaatsen naar de (diepere nog waterplanten 
vrije) Beulakerwiede. 

➢ Bevaarbaarheid Overijsselse Vecht: 
De sluisjes hebben een waterdiepte variërend van 1,00 tot 1,30 m1  De brughoogten zijn 
minimaal 2,00 m1. Er is dan ook een redelijk kans dat grotere boten (verder) op de 
Vecht kunnen en mogen varen. 

➢ Passantenhaven “Kanaalzicht” in Lochem: 
Vrijwilliger Sjef van Hoorn, inwoners van de gem. Lochem, repareert de steiger 
(vervangt planken en zet bolders vast) en houdt de verdere havendelen schoon en 
toegankelijk. Er komen per jaar ongeveer 300 motorboten van passanten. Sjef van 
Hoorn kan op voordacht van het Watersportverbond, voortaan een beroep doen op de 
gemeente.  

➢ Veiligheid bij het kanovaren en roeien: 
Op o.a. het Twente-kanaal wordt door de beroepsvaart hard gevaren. Voor RWS is dit 
water primair bedoeld voor beroepsvaart. De kanoërs komen in de knel. Maar RWS 
gaat vooralsnog geen snelheidsbeperking instellen. Elders in Nederland zijn roeiers 
verdronken. Ook in 2020 zal varen op het Twente-kanaal een aandachtspunt zijn. 
Wim Lammerts: Op ons verzoek zijn er, net zoals bij Junne, in het midden van de sluis 
trappen geplaatst. Helaas worden de sluizen slechts tijdens kantooruren bediend. Dus 
niet op de mooie zomeravonden. 

➢ Versterking van het Regioteam: 
Gewenst is een watersporter die oost Overijssel goed kent én bij voorkeur ook een 
netwerk van nautische relaties heeft. 
Na de vergadering heeft Pieter Holewijn van watersportvereniging Genemuiden zich 
aangemeld.  

# Speerpunten 2020 waar verenigingen aandacht voor willen van het Regioteam: 
➢ Er worden geen nieuwe items ingebracht. Het Regioteam gaat door met de lopende 

onderwerpen en wat voor de boeg komt. 
 
6.  Ontwikkelingen bij de verenigingen en het Watersportverbond 
# WSV De Riette – Kampen: Huurcontracten jachthavens in Kampen. 
 Langlopende casus die in 2020 afgerond zou kunnen worden. Belangrijk is dat de 

watersportverenigingen samen optreden, immers “Eendracht maakt macht”.  
# Zeilvereniging Belterwiede: Op het terrein levert de samenwerking tussen de partijen ( 

jachthaven, camping, horeca en vereniging) levert soms een discussie op. De vereniging wil 
haar eigen koers kunnen (blijven) varen. 

# WSV Enschede: De kosten voor vervanging damwanden is een hot-item. De vereniging is 
daarover in gesprek met de gemeente. 
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 Marcel Kievit: WSV Het Koggeschip en gemeente Kampen hebben in 2012-‘13 een notaris 
de opdracht gegeven om te onderzoeken wie de vervangende oeverbescherming zou  
moeten betalen. (Beide partijen hebben 50% van onderzoekskosten betaald. In 2015 heeft 
de Gemeente 300 m1 oeverbescherming laten aanbrengen.)  

 Advies Jan v. Esseveld aan WSV Enschede: vraag details over inhoud en proces aan 
Marcel Kievit, als ook via Louise Polet aan het College van Deskundigen 

#  DKV Deventer: probleem met recht van opstal van hekwerk 
 De Gemeente eist dat het hek het seizoen open staat. Het hekwerk staat er al sinds 1980.  
 adviezen: 1) belangrijk is het hanteren van de juiste termen en volgorde.  2) Fré  Helleman: 

inschakelen politieke partijen werkt goed.  3) Jan v. Esseveld: Let op; wethouders en 
gedeputeerden hebben hekel aan negatieve reuring. 

# De Deventer zeil- en motorboot vereniging:  Het Schutten naar de binnenhaven en 
lidmaatschap Watersportverbond zijn actuele onderwerpen.  

 Het schutten van IJssel naar Binnenhaven en V.V. levert problemen. De vereniging is 
daarover in gesprek met de bevoegde instanties.  
De vereniging staat in dubio over wel of niet lid blijven van het Watersportverbond 

 
7.  Wat verder ter tafel komt: 
# Fré Helleman – ZC’37: Goede reclame voor de watersport is:  de kennismaking met 

watersport (zeilen en kanoën) voor basisscholen. Vanuit het onderwijs wordt er  enthousiast 
op gereageerd. Veel kinderen worden lid van de zeilschool ZC ’37. Deze “zeilschool” 
bedient zowel  beginners als gevorderden.    

# Roelf Venhuizen – ZRZV:  De Holterbroekdijk is onderdeel van een dijkring.  De staat van 
de bomen op de dijk zijn een probleem. De verhuurder moet de bomen onderhouden en niet 
de huurder is de algemene regel. Maar geldt dat ook hier is nu de vraag.  

# Marcel Kievit:  Marcel zal naam doorgeven van contactpersoon kunstwerken in Flevoland. 
 (nagekomen: omgevingsmanager voor de ze kunstwerken is Elien Haspels – 06-46271497) 
# Wim Lammerts: Hij wil kanovoorzieningen inbrengen bij planvorming renovatie sluis 

Kuinre. 
 
Sluiting om 22:15 uur / gelegenheid voor een drankje 


