
Ondertekend op 12 januari 2019

Convenant

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

Koninklijke Nederlandsche Roeibond

Veilig varen doe je samen!
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vertegenwoordigd door gedeputeerde de heer 

R.A. Janssen, daartoe gemachtigd ingevolge het 

besluit van de Commissaris van de Koning op 

grond van artikel 176, lid 2, van de Provinciewet,  

hierna te noemen: provincie Zuid-Holland.    

Koninklijke BLN-Schuttevaer, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer M.J. van Dam,  

hierna te noemen: BLN-Schuttevaer.

Delftse Studenten Roeivereniging Proteus-Eretes, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

mevrouw L. van Dongen,

Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

de heer R.R. Kortenhorst,

Roeivereniging De Delftsche Sport, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer R. Vuijk,

Haagse Studenten Roeivereniging Pelargos, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

de heer T. van Velzen,

Roeivereniging De Laak, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer J. de Haan, 

Roeivereniging Rijnland, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer E. Gianotten,

Koninklijke Studenten Roeivereeniging Njord, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

de heer J. Boersma, 

Leidsche Roei- en Zeilvereeniging Die Leythe, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

de heer B. van Kouterik,

Algemene Leidse Studenten Roeivereniging 

Asopos De Vliet, rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de heer T. Post, 

Roevereniging Alphen, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door mevrouw W. Achterof,

Koninklijke Nederlandsche Roeibond, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd 

de heer R. Arisz en de heer F. Tibben,

hierna te noemen: de roeiverenigingen.

De provincie Zuid-Holland, BLN-Schuttevaer en 

de roeiverenigingen worden hierna gezamenlijk 

genoemd: de partijen.

Convenant
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Overwegende: 
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doe je samen!’ is ondertekend door acht van de 

bovengenoemde roeiverenigingen, 

BLN-Schuttevaer en de provincie Zuid-Holland 

ter verbetering van de veiligheid van de roeiers 

en het vergroten van de bewustwording bij 

vaarweggebruikers van de risico’s die het 

gezamenlijk gebruik van de vaarwegen met zich 

meebrengen; 

dat dit convenant een looptijd had van vijf jaar, 

met als einddatum 5 april 2018;

dat bij de evaluatie van het convenant is geble-

ken dat alle partijen meerwaarde zien in een 

nieuw convenant;

dat er naast de acht roeiverenigingen nog twee 

roeiverenigingen hebben aangegeven deel te 

willen nemen aan een nieuw convenant, te 

weten roeivereniging De Laak en roeivereniging 

Alphen;

dat partijen door wederzijds begrip een verbete-

ring beogen te bewerkstelligen van het vaar-

gedrag;

dat de afspraken in dit convenant dienen als 

aanvulling op de vaarregels zoals deze zijn 

verwoord in het Binnenvaartpolitiereglement;

Komen het volgende overeen:
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• zetten zich in voor de veiligheid van roeiers op

 de provinciale vaarwegen: het Aarkanaal, 

 de Delftse Schie, de Haagse Trekvliet, 

 het Korte Vlietkanaal, de Oude Rijn, 

 het Rijn-Schiekanaal, de Rijn ten westen van

 Leiden en de Zijl;

• geven bekendheid aan het convenant, 

 onder de eigen leden;

• hebben jaarlijks contact over de resultaten 

 van dit convenant en de ervaringen op het 

 water, waaronder de geregistreerde incidenten.

Provincie Zuid-Holland:

^ streeft er naar om de inrichting van genoemde

 provinciale vaarwateren voor alle gebruikers

 zo veilig mogelijk te maken en om knelpunten

 op te heffen;

• geeft voorlichting aan de roeiverenigingen,

 beroepsvaart en recreatievaart over de 

 veiligheid op het water, onder andere via het  

 landelijke samenwerkingsverband “Varen doe

  je Samen”;

• voorziet de roeiverenigingen van  

 voorlichtingsmateriaal om de veiligheid op het

 water bij roeiers te benadrukken;

• stelt een centraal meldpunt in voor incidenten

 en klachten van vaarweggebruikers.

BLN-Schuttevaer:

^ spant zich in om haar leden veilig gebruik te

 laten maken van de genoemde vaarwegen

 waarbij rekening wordt gehouden met de

 aanwezigheid van roeiers;

• levert op verzoek (praktijk) voorlichting aan de

 roeiverenigingen en recreatievaart ten gunste

 van de veiligheid op het water, onder andere  

 via het landelijke samenwerkingsverband

  “Varen doe je Samen”;

• promoot het gebruik van de scheepshoorn en

 intercom als aandachtssignaal in onveilige

 situaties.

De roeiverenigingen:

^ spannen zich in om hun leden veilig te laten

 varen;

• adviseren hun leden dringend om zich goed   

 zichtbaar te maken tijdens het roeien door het  
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dragen van veiligheidshesjes of andere 

 felgekleurde, opvallende, kledingstukken;

• ontwikkelen en onderhouden een veiligheids-

 beleid met onder andere aandacht voor actieve  

 voorlichting aan de leden en aandacht voor het  

 onderwerp veiligheid tijdens de roeiopleiding;

• registreren veiligheidsincidenten, waaronder  

 ook bijna-aanvaringen en gevaarlijke situaties  

 waar geen letsel of materiële schade is 

 ontstaan en delen deze desgevraagd met

 andere partijen om de veiligheid en het 

 wederzijds begrip te bevorderen;

• melden ernstige veiligheidsincidenten die   

 plaatsvinden aan de provincie Zuid-Holland en  

 de Koninklijke Nederlandsche Roeibond. 

 Dit gaat met name om incidenten waarbij

 meerdere vaarweggebruikers betrokken zijn en 

 waarbij letsel of materiële schade is ontstaan 

 of dat ten gevolge van wangedrag van een

 gebruiker letsel of materiële schade had 

 kunnen ontstaan;

• verspreiden voorlichtingsmateriaal over het 

 veilig varen onder hun leden;

• wisselen onderling kennis uit over het veilig

 varen bij voorkeur door structureel 

 overkoepelend overleg; 

• houden blijvend aandacht voor de inhoud van 

 het convenant binnen de vereniging ook bij 

 bestuurswisselingen. 

Artikel 1.  

Ondertekening en looptijd

^ dit convenant treedt in werking nadat het door  

 alle partijen is ondertekend en heeft een   

 looptijd van vijf jaar;

• drie maanden voor het verstrijken van dit   

 convenant vindt een evaluatie plaats met de   

 betrokken partijen;

• naar aanleiding van de evaluatie besluiten   

 partijen of  dit convenant wordt aangepast 

 en/of verlengd.

 

Artikel 2.  

Tussentijdse opzegging

^ tussentijdse opzegging is mogelijk met 

 inachtneming van een opzegtermijn van een  

 maand. De opzegging vindt schriftelijk en 

 gemotiveerd plaats door mededeling aan 

 de andere partijen.

Artikel 3. 

Tussentijdse wijziging en/of aanvulling

^ wijziging en/of aanvulling van dit convenant 

 is slechts mogelijk in onderling overleg en

 vindt schriftelijk plaats;

• een wijziging en/of aanvulling treedt in 

 werking met ingang van een door partijen in

 onderling overleg te bepalen tijdstip.

Slotbepaling:

^ De ondertekenaars komen overeen dat zij de

 deelname van nog niet participerende 

 verenigingen en andere partijen in de 

 provincie Zuid-Holland bevorderen.
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