Jachthavenbeheerdersmeeting 4 maart 2021
Erik van Dijk heet alle aanwezigen van harte welkom.
Ontwikkelingen Blauwe Vlag Nederland.
Presentatie Erik van Dijk over: (klik hier voor de PP presentatie)
•
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•

•
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•

•

•

•
•
•

Helaas geen blauwe vlag uitreiking in 2020. De jachthavens hebben mooie foto’s gestuurd van
het in ontvangst nemen/hijsen van de Blauwe Vlag 2020
In 2021 6 nieuwe nominaties: jachthavens KWV De Kaag; Waterkant Dinteloord;
Waddenhaven Ameland; SWS Scharendijke; gemeentelijke jachthaven Huizen; JH Uitdam.
Internationale jury:
Vorig jaar een full check bij Jachthaven ’t Bassin en Langevelderslag Noordwijk.
Dit jaar alleen een steekproef op thema bij Jachthaven Eldorado, Jachthaven Jonkman en
Strand Groede.
De Internationale jury komt op 15 april 2021 bij elkaar.
Nationale uitreiking van Blauwe Vlag 2021 gepland op 6 mei. Zie hieronder.
Nationale inspecties 2020:
57% direct alles op orde. Zie presentatie voor de meest voorkomende herstelacties.
In 2020 is bij Gemeentelijke Jachthaven Hoorn de Blauwe Vlag door problemen tijdelijk
gestreken. Inmiddels zijn die allemaal opgelost en zijn ze weer voorgedragen voor een
Blauwe Vlag 2021.
Voorbereiding inspectie 2021
Graag weer vooraf zelf het formulier invullen. Let op: er is een nieuw
Duurzaamheidsprogramma 2020-2024 inclusief EML Maatregelen.
De keuringsformulieren staan weer klaar in uw account.
Communicatie: Samenwerking met Varen doe je samen.
Havengidsen, Deltagids, Kust en Zee Gids met onze advertentie komen weer uit,
Sociale Media, Nieuwsbrieven Blauwe Vaantjes houders.
Graag de Blauwe Vaantje formulieren (van vorig jaar) aan ons sturen.
Er wordt gevraagd of de formulieren ook digitaal beschikbaar zijn. Dat zijn ze. Zie
www.blauwevlag.nl/vaantje U kunt óf zelf invullen of de ontvanger van het vaantje de
gegevens laten invullen.
Formaat Blauwe Vaantje: er wordt gevraagd of het Blauwe Vaantje kleiner kan. Erik geeft aan
dat hierover al overleg is met Blue Flag International. Voorkeur zelfs om de wimpel
(driehoekje) weer terug te laten komen. En anders tenminste de rechthoekige vlag kleiner
formaat dan hij nu is.
Nieuwsbrieven 2021
3 x per jaar een nieuwsbrief. Wij ontvangen graag uw input. Binnenkort doen wij weer een
oproep voor kopij.
Samenwerking IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid.
IVN heeft mooie producten, o.a.: educatie en communicatie Nationale Parken
Gastheer van het Landschap, 4 dagdelen zijn wel nodig (incl. een excursie). www.ivn.nl
Vaststelling nominaties 2021:
127 Jachthaven, 50 stranden Noordzeekust, 7 stranden binnenland
1 strand niet voldaan. 183 nominaties naar de Internationale jury. Op 15 april komen zij
bijeen.
6 mei 2021 Uitreiking: Kunnen we bij elkaar komen? Het programma van vorig jaar bij de
Hanzehaven in Elburg staat in de startblokken. Maar we moeten afwachten wat er kan en
mag. U hoort dit zo snel mogelijk. Is er geen uitreiking, dan worden in ieder geval de nieuwe
Jachthavens bezocht.
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Drie sprekers volgen na deze presentatie van Erik.
1. Semaphore Signs; 2. Watersportverbond; 3. HISWA Recron.
1. Semaphore Signs en vlaggen van Petflessen.
• Jaap Groen van Semaphore Signs:
Zie presentatie (link presentatie Jaap Groen)
Er zijn nu vlaggen van gerecyclede PET flessen. Een goede stap in de duurzame richting.
Vraag Nynke Westerdijk: worden deze vlaggen in Nederland geproduceerd?
Ja, ze worden geproduceerd in Nederland. De draden worden gemaakt in Zwitserland, het
doek in Duitsland.
Vraag Jan Mol (JH Andijk): komen er microplastic deeltjes in het milieu terecht als de vlag (van
PET flessen) kleiner wordt?
Ja, het is dus zaak om de vlag, indien er slijtage is, zo snel mogelijk te vervangen. We moeten
dit zo beperkt mogelijk houden. Daarom maken we vlaggen die langer meegaan. In
vergelijking met de standaardvlag gaan die vlaggen 2 tot 3 x langer mee.
Vlaggen met dubbel jaartal zijn eigenlijk bedoeld voor het Zuidelijk halfrond. Wij gebruiken ze
voor de havens die jaarrond open zijn. Stickers voor het muurschild met dubbel jaartal is
niet wenselijk en onnodig.
2. Presentatie Watersportverbond Ilse Köpping; De Wereld van Water.
De wereld van Water is een gratis (online) lespakket voor groep 5 t/m 8 in het basisonderwijs.
Klik hier voor de presentatie.
• In verband met corona ook een thuiswerkvariant.
• Ook specifieke lessen op maat.
Enthousiaste reacties van de deelnemers. Deze presentatie ontvangt u hierbij. Hierin staan
ook de contactgegevens van Ilse Köpping.
Op verzoek wil Erik van Dijk wel een meeting organiseren waarin we meer over dit project
kunnen horen. Hier is belangstelling voor.
3. Presentatie Jeroen van de Heuvel, HISWA-RECRON
Jeroen behandeld een aantal lopende zaken (wet en regelgeving)
Klik hier voor zijn presentatie.
Betreffende verzegeling toiletafsluitingen: wie wint er in tijd de verzegeling of het apparaat
voor de rioolwaterzuiveringsapparaat. Jeroen verwacht dat de verzegeling pas gaat gebeuren
als er betaalbare apparaten in de handel zijn.
N.a.v. Handhaving toiletwater uit pleziervaartuigen wordt de vraag gesteld of de regel dat er
binnen een straal van een x aantal meters een installatie moet zijn, ook gaat veranderen?
Jeroen antwoord dat dit voorlopig niet gaat veranderen.
Aanvulling van Hedwich Kuipers van het Watersportverbond: het Verbond vindt de
vuilwaterpompen niet alleen een taak voor de jachthavens en verenigingen maar ook een taak
van de overheid. Zij verwachten/hopen dat er bijvoorbeeld mobiele pompen op drukke
plekken langs de vaarwegen gelegd worden.
HISWA-RECRON heeft de meeste hoop op het zelfzuiveringsapparaat.
• Metrologiewet moeten sinds 10 jaar voldoen aan eisen. Per 2021 einde overgangstermijn.
Werk je met tussenmeters dan heb je de verplichting om ze laten ijken.
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Wetsvoorstel om daken verplicht duurzaam gebruik te maken. Dit gaat HISWA-RECRON te
ver, voor hen geldt motiveren en proportioneel. Krijgt u hiermee te maken, neem dan contact
op met HISWA-RECRON.
Vraag van Jurgen, JH Nauerna: In de Zaanstreek is er commotie over het heffen van de
toeristenbelasting. Kan HISWA-RECRON hier iets over vertellen.
Jeroen vindt het een verschrikkelijke belasting. Er is ook veel verschil per streek/gemeente.
Dit wordt per gemeente geregeld.
Hedwich Kuipers: Het Watersportverbond is in Zaanstad bezig met de belasting. Er is een
bezwaar aangetekend tegen de invoering en tegen het proces.

Erik van Dijk sluit de vergadering en hoopt dat we elkaar weer live kunnen zien op donderdag 6 mei
tijdens de uitreiking.
Actiepunten:
• Formaat Blauwe Vaantje
• Digitaal aanmeldformulier Blauwe Vaantje
• Online meeting organiseren lesprogramma Watersportverbond

