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Vanaf het jaar 2007 participeert de provincie Zuid-Holland in het project "Varen doe je samen!"

(VDJS). Zuid-Holland participeert hierin samen met het Rijk, provincies, havenbedrijven en

belangenorganisaties uit de recreatievaart en de beroepsvaart. Het doel van het project is

gezamenlijk de verkeersveiligheid op het water te bevorderen. Voor de periodes 2008-2014, en

2015-2020 zijn telkens nieuwe afspraken gemaakt met alle participanten over de activiteiten om

de vaarveiligheid te bevorderen.

 

Het wordt steeds drukker op het water. De stijgende welvaart in de afgelopen decennia

heeft geleid tot groei van de recreatievaart. In de recreatievaart is er een verschuiving gaande

van bezit van vaartuigen naar gebruik van vaartuigen. Dit betekent dat meer incidenteel gebruik

wordt gemaakt van recreatievaartuigen door huur van deze schepen. Daarnaast is er een sterke

ontwikkeling van de zogenaamde ‘kleine watersport’. Hieronder valt bijvoorbeeld

suppen en kanoën. Watersporters beleven plezier aan hun vrijetijdsbesteding en daarnaast

is de recreatievaart in economisch en toeristisch opzicht een belangrijke factor geworden

voor Zuid-Holland. 

 

Tegelijkertijd wordt er veel vracht vervoerd over het water in steeds grotere schepen.

Beroepsvaart en recreatievaart komen elkaar dan ook vaak tegen en zitten

elkaar daarbij soms letterlijk en figuurlijk in het vaarwater. Hierbij doen zich op diverse

plaatsen in Zuid-Holland met enige regelmaat gevaarlijke situaties voor.

 

Het veiligheidsbewustzijn onder de vaarweggebruikers kan nog verder verbeterd worden. Doordat

meer incidenteel gebruik wordt gemaakt van recreatievaartuigen ontbreekt soms essentiële

kennis van de regels en inzicht in (on)mogelijkheden van de medevaarweggebruiker. Dit kan zich

dan bijvoorbeeld uiten in een onveilige positie op de vaarweg.

http://www.zuid-holland.nl


Ons kenmerk

PZH-2020-723516988 

2/2

Wij onderschrijven tot op de dag van vandaag het nut en de noodzaak van het project Varen doe

je samen!. Wij hebben dan ook besloten om ook in de jaren 2020-2025 in het project Varen doe

je samen! te participeren als convenantpartner. 

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Plan van Aanpak Varen doe je Samen 2020-2025


