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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-723516988 DOS-2020-
0000437

Onderwerp

Participatie project  Varen doe je samen! 2020-2025

 
Advies

1 . In te stemmen met het participeren als convenantspartner in het project Varen doe je
samen! voor de periode 2020-2025.

2. In te stemmen met de jaarlijkse financiële bijdrage voor de periode 2020 tot 2025 ad
11 .800 euro (excl. BTW).

3. Vast te stellen de brief aan de projectorganisatie Varen doe je samen! waarin deelname
voor de periode 2020-2025 wordt bevestigd.

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee zij geïnformeerd worden over de
participatie in het project Varen doe je samen! 2020-2025.

5. Vast te stellen met de publiekssamenvatting over het participatieproject Varen doe je
samen! 2020-2025.

 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 . Plan van Aanpak Varen doe je Samen 2020-2025
2. Tekst Convenant VDJS 2020 - 2025
3. Brief aan VDJS over deelname aan project 2020-2025 
4. Brief aan Provinciale Staten - Participatie project  Varen doe je samen! 2020-2025

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 maart 2020 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

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

samen" (VDJS). Zuid-Holland participeert hierin met Rijkswaterstaat, 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.

Nut en noodzaak van het bevorderen van de veiligheid op de vaarwegen in de

provincie zijn nog steeds aanwezig. Vandaar dat voorgesteld wordt om voor de

periode 2020 tot en met 2025 weer te participeren in het project Varen doe je samen!.

 

Het participeren in en de bijdrage aan VDJS past in het provinciale beleid. In het

Coalitieprogramma “Elke dag  beter. Zuid-Holland” 2019-2023 is hierover

opgenomen: “De opgave van de provincie is om mobiliteit efficiënt, veilig en

duurzaam te laten plaatsvinden, over de weg, het water en het spoor” .

Juridisch kader

De juridische consequenties van het convenant zijn beperkt. De verantwoordelijkheid

van de provincie behelst het nastreven van een veilige en bruikbare vaarweg, het

registreren van incidenten en het geven van voorlichting. Dit betreffen reguliere taken. 

Op 7 februari 2020 is het convenant Varen doe je Samen 2020-2025 ceremonieel

ondertekend op de beurs Boot Holland in Leeuwarden. Deelnemers aan het

convenant bevestigen hun formele deelname per brief aan VDJS (zie bijlage 3, de

brief aan VDJS).

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 59.000 

Programma   : Programma 2 - Bereikbaar en Verbonden (met

bijdrage uit Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon)

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

Voorafgaande besluitvorming

Gedeputeerde Staten heeft twee keer eerder besloten te participeren in Varen doe je

samen! Eerst voor de periode 2008-2014 en vervolgens voor 2015-2020.
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Proces 

Op 7 februari 2020 is het convenant Varen doe je Samen 2020-2025 ceremonieel

ondertekend op de beurs Boot Holland in Leeuwarden. Deelnemers aan het convenant

bevestigen hun deelname per brief aan VDJS.

 

Na bevestiging deelname door partners worden de activiteiten uit het Plan van Aanpak

Varen doe je Samen 2020-2025 (zie bijlage) uitgevoerd door de projectorganisatie VDJS

met bijdragen van diverse partners. Zo wordt in Zuid-Holland onder meer ingezet op veilig

gedrag door wedstrijdroeiers.

 

Provinciale Staten worden met bijgevoegde brief (zie bijlage 4) geinformeerd over

participatie in VDJS 2020-2025. 

Participatie

De afspraken voor het project VDJS 2020 zijn met alle partners gemaakt. Dit initiatief komt

voort  uit een netwerksamenwerking met gelijkwaardigheid in partnerschap. De partners

zijn vaarwegbeheerders (Rijkswaterstaat, provincies  Groningen, Fryslân, Drenthe,

Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Flevoland, waterschappen),

gebruikersorganisaties (Nederlands platform voor waterrecreatie, HISWA-Recron, ANWB,

BLN-Schuttevaer, Watersportverbond e.a.) en faciliterende organisaties (KNRM,

Reddingsbrigade Nederland, Agentschap Telecom, havenbedrijven).

 

De rol van de Provincie Zuid-Holland in deze samenwerking is, naast de financiele

bijdrage, deelname in project- en stuurgroep op ambtelijk niveau. Met partners wordt aan

specifieke doelgroepen, zoals de roeiverenigingen, in Zuid-Holland voorlichting gegeven

over veilig varen. 

 

De aard van de samenwerking in VDJS 2020 is consensus gericht. Het doel, veilig varen,

leidt in het algemeen niet tot  minderheids standpunten of zwaar bevochten

compromissen.

Communicatiestrategie

Bij de ceremoniële ondertekenening van het convenant is door VDJS de pers

uitgenodigd. Na besluitvorming zal op internet de publiekssamenvatting van dit besluit

worden weergegeven.


