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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-670483849 (DOS-2017-

0009318)

Onderwerp

Convenant Veilig varen doe je samen! met Koninklijke BLN Schuttevaer en roeiverenigingen

Advies

1. Aan te gaan het convenant ‘Veilig varen doe je samen!', waarmee provincie Zuid-Holland, 

Koninklijke BLN Schuttevaer, Delftse Studenten Roeivereniging Proteus Eretes, Delftsche 

Studenten Roeivereeniging Laga, Roeivereniging De Delftsche Sport, Haagse Studenten 

Roeivereniging Pelargos, Roeivereniging De Laak, Roeivereniging Rijnland, Koninklijke 

Studenten Roeivereeniging Njord, Leidsche Roei- en Zeilvereeniging Die Leythe, Algemene 

Leidse Studenten Roeivereniging Asopos De Vliet, Roeivereniging Alphen en de Koninklijke 

Nederlandsche Roeibond de veiligheid op de provinciale vaarwegen willen bevorderen.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten geïnformeerd worden over 

de ondertekening van het convenant ‘Veilig varen doe je samen!’ met Koninklijke BLN 

Schuttevaer en roeiverenigingen.

3. Vast te stellen de publieksamenvatting over de inhoud en de ondertekening van het 

convenant ‘Veilig varen doe je samen!’ met Koninklijke BLN Schuttevaer en roeiverenigingen.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is 

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan de heer 

R.A. Janssen, gedeputeerde van Water en Vervoer over water van de Provincie Zuid-Holland, om 

het convenant ‘Veilig varen doe je samen’ met Koninklijke BLN Schuttevaer, Delftse Studenten 

Roeivereniging Proteus Eretes, Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga, Roeivereniging De 

Delftsche Sport, Haagse Studenten Roeivereniging Pelargos, Roeivereniging De Laak, 

Roeivereniging Rijnland, Koninklijke Studenten Roeivereeniging Njord, Leidsche Roei- en 

Zeilvereeniging Die Leythe, Algemene Leidse Studenten Roeivereniging Asopos De Vliet, 

Roeivereniging Alphen en de Koninklijke Nederlandsche Roeibond namens de Provincie Zuid-

Holland te ondertekenen.
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1 Toelichting voor het College

Op 5 april 2013 heeft de provincie Zuid-Holland een convenant afgesloten met de Koninklijke 

BLN-Schuttevaer, Delftse Studenten Roeivereniging Proteus Eretes, Delftsche Studenten 

Roeivereeniging Laga, Roeivereniging De Delftsche Sport, Haagse Studenten Roeivereniging 

Pelargos, Roeivereniging Rijnland, Koninklijke Studenten Roeivereeniging Njord, Leidsche Roei-

en Zeilvereeniging Die Leythe, Algemene Leidse Studenten Roeivereniging Asopos De Vliet en 

de Koninklijke Nederlandsche Roeibond. Dit convenant met als titel ‘Veilig varen doe je samen’ 

had tot doel om de veiligheid van de roeiers op de provinciale vaarwegen te verbeteren. 

Het convenant bevat afspraken die bijdragen aan de bewustwording van de risico’s die het 

gezamenlijk gebruik van de vaarwegen met zich meebrengen. De afspraken dienen als een 

aanvulling op de vaarregels zoals deze onder andere zijn verwoord in het 

Binnenvaartpolitiereglement. 

Het convenant had een looptijd van 5 jaar, met als einddatum 5 april 2018. Met alle betrokken

partijen heeft de afgelopen periode een evaluatie plaatsgevonden. Gebleken is dat iedereen 

voorstander is van een nieuw convenant. Het convenant biedt een goede basis om met elkaar in 

gesprek te gaan over de veiligheid op het water en levert een positieve bijdrage aan de 

bewustwording van de risico’s voor roeiers als kwetsbare vaarweggebruikers. Wel vragen de 

verenigingen om een duidelijker centraal meldpunt bij de provincie waar betrokkenen meldingen 

over gevaarlijke situaties kunnen doen. Tevens wordt onderkend dat de verenigingen bij 

bestuurswisselingen blijvend aandacht moeten houden voor de inhoud van het convenant.

Naast de acht roeiverenigingen die het vorige convenant hebben ondertekend, hebben 

Roeivereniging De Laak en de Roeiverenging Alphen ook aangegeven interesse te hebben in het 

mede ondertekenen van een nieuw convenant. 

Naar aanleiding van de evaluatie is een nieuw convenant opgesteld. Dit is grotendeels gelijk aan 

het vorige convenant. Er is meer de nadruk gelegd op de communicatie binnen de verenigingen 

over het convenant. Daarnaast is BLN Schuttevaer bereid om voorlichting te geven aan nieuwe 

roeiers en gaat de provincie een centraal meldpunt inrichten voor meldingen naar aanleiding van 

incidenten.

Het afsluiten van een nieuw convenant draagt bij aan de veiligheid op de provinciale vaarwegen. 

De gemaakte afspraken dragen bij aan het wederzijds begrip  tussen roeiers en 

binnenvaartschippers. Tevens vormt het een basis om met elkaar in gesprek te gaan over de 

risico’s van het gemeenschappelijk gebruik van de vaarweg en de wijze waarop dit plaats dient te 

vinden.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 0 

Programma : Programma 2 - Bereikbaar en Verbonden 

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Onderdeel van het convenant is weliswaar het instellen van een centraal meldpunt voor 
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incidenten en klachten van vaarweggebruikers, maar hier zijn geen kosten aan verbonden. Dit 

meldpunt zal bestaan uit een provinciale mailbox. Een groep medewerkers van de dienst Beheer 

Infrastructuur zal belast zijn met het afhandeling van deze meldingen.

Juridisch kader

De inhoud van het convenant is afgestemd met een juridisch adviseur van afdeling Financiële en 

Juridische Zaken. Zij heeft geadviseerd om de geschillenregeling die was opgenomen in het 

vorige convenant te laten vervallen. Het Burgerlijk Wetboek biedt voldoende houvast voor de 

afhandeling van de geschillen die tussen partijen kunnen ontstaan. Dit advies is overgenomen.

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven 

machtiging wordt de heer R.A. Janssen, gedeputeerde van Water en Vervoer over Water, 

gemachtigd om het convenant ‘Veilig varen doe je samen!’ met Koninklijke BLN Schuttevaer, 

Delftse Studenten Roeivereniging Proteus Eretes, Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga, 

Roeivereniging De Delftsche Sport, Haagse Studenten Roeivereniging Pelargos, Roeivereniging 

De Laak, Roeivereniging Rijnland, Koninklijke Studenten Roeivereeniging Njord, Leidsche Roei-

en Zeilvereeniging Die Leythe, Algemene Leidse Studenten Roeivereniging Asopos De Vliet, 

Roeivereniging Alphen en de Koninklijke Nederlandsche Roeibond namens de provincie te 

ondertekenen.

2 Proces

De resultaten van de gevoerde evaluatiegesprekken zijn in het portefeuillehoudersoverleg 

gedeeld met gedeputeerde R.A. Janssen. Naar aanleiding hiervan is het concept convenant 

opgesteld. Dit concept is gedeeld met alle betrokken partijen. Zij zijn akkoord met de inhoud.

Nadat u heeft besloten om het convenant aan te gaan, zal het stuk ter kennisname worden 

aangeboden aan Provinciale Staten. Vervolgens zal de fysieke ondertekening plaatsvinden door 

alle partijen.

3 Communicatiestrategie

BLN Schuttevaer heeft de suggestie gedaan om de ondertekening van het convenant te laten 

plaatsvinden tijdens de jaarvergadering van Koninklijke BLN Schuttevaer afdeling Rijnstreek op 

zaterdag 12 januari 2019. De andere partijen zijn dan eveneens aanwezig. Deze jaarvergadering 

gaat gepaard met de nodige aandacht in de media.

Daarnaast zal de provincie op haar website en via social media aandacht vragen voor het 

convenant en de meerwaarde ervan.

PZH-2018-670483849 dd. 11-12-2018


