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VERENIGINGSBRIEF nr 5, april 2017 
INFO VOOR VERENIGINGSBESTUURDERS 
 

verenigingsbrief@tkbn.nl 
 

INTRO 
Dit wordt een andere verenigingsbrief dan je gewend bent. We gaan politiek bedrijven. Tja, dat moet – 
ondanks dat de verkiezingen net achter de rug zijn. Het is best mogelijk dat in jullie bestuur niemand 
echt enthousiast wordt over dit onderwerp. Kijk dan eens of er iemand anders is die het in de gaten 
kan houden. 
Bedenk dat het gaat om de nabije en verre toekomst van kanomogelijkheden op ons binnenwater! 
Ook daarvoor ben je TKBN-lid – en de TKBN: dat ben jezelf. 
Maar we beloven: de komende infobrieven zijn weer gevuld met tips rond het dagelijks 
verenigingsgebeuren.  Heb jij ook een bijdrage daarover? Mail ons!! 
Trouwens: bedankt voor de leuke reacties op de vorige infobrief. 
 
Jan Eggens 
 
 

 
 
 

OMGEVINGSWET  EN  MEER 
In 2018 wordt de nieuwe OMGEVINGSWET van kracht. Dit is één (nieuwe) wet die alle wetten en 
regels op het gebied van de leefomgeving bundelt en vereenvoudigt.  Dat laatste is ten minste de 
bedoeling. 
Omdat die Omgevingswet eraan komt, moeten ook alle gemeenten een allesomvattend 
OMGEVINGSPLAN maken. We zien dat op dit moment veel gemeenten met het voorbereidende werk 
zijn begonnen. Dat doen ze door hun Maatschappelijk Ruimtelijke Structuur Visie (MRSV) te 
actualiseren. 

 
Wat is MRSV? 
In ouderwets Nederlands is een MRSV een soort heel groot bestemmingsplan met heel veel 
bijkomende zaken. 
Als het goed is, nodigt zeer binnenkort jouw gemeente allerlei soorten belangengroepen uit om die 
update van het MRSV vorm te geven. En daarom hebben we deze extra verenigingsbrief aan jullie 
gemaild. 
 
Nou én ??? 
Tja, de modale kanotoerist zal niet enthousiast reageren op dat gedoe. Maar: houdt het wel in de 
gaten. Want er is méér aan de hand dan dat ze een stel wetten bij elkaar vegen. De lagere overheden 
krijgen meer bevoegdheden om bij voorbeeld in buitengebieden te laten bouwen (denk aan de rel van 
vorig jaar, toen een gemeente een voorschot probeerde te nemen door villabouw in de duinen toe te 
staan!). En in het Groene Hart zien we nu al ondernemers zich warmlopen voor 
“projectontwikkelingen” in het landelijk gebied. 
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Bedreigingen 
Nog véél meer dan in het verleden moet je heel vroeg reageren, meedenken en inspreken op 
ontwerpvisies en plannen. Dat wordt best moeilijk. Want wij als gewone Nederlanders komen vaak in 
actie als er iets tastbaars gebeurt: de dragline komt eraan! Maar dan ben je te laat. 
Bedreiging 1: de MRSV van jouw gemeente geeft woningbouwlocaties aan in het buitengebied. Maar 
daar lopen kleine vaartjes doorheen, die niet door de grote watersport, maar door ons worden 
gebruikt. Nieuwe toegangswegen kunnen die vaarmogelijkheden gaan blokkeren. 
Bedreiging 2: Jullie hebben een botenhuis. Het ligt mooi vrij, groenstrook er omheen. Let erop dat die 
groenstrook ook een groene bestemming blijft houden. Een serie containerwoningen is namelijk heel 
snel op de rand van de bebouwing geplaatst, zo zien we in de randstad. 
 
Wat kun je doen? 
Overwin je tegenzin en ga in een vroeg stadium naar gemeentelijke bijeenkomsten MRSV (misschien 
hebben ze bij jullie nét een andere naam). Geef namens je vereniging commentaar. Ga in 
werkgroepjes zitten (niet schrikken, meestal ben je in een paar uurtjes klaar). Kijk dan meteen of er 
een belangengroep is (Open Landschap, Stadsnatuur, Dorpsbehoud enzovoort) die ongeveer 
hetzelfde wil. Vertel hen jouw wensen – vaak gebruiken ze dan onze kano-motieven in hun 
argumentatie! 
Komt jullie mening onvoldoende in de ontwerpvisie? Reageer schriftelijk en ondertekend door jullie 
voorzitter of secretaris. Als je dat dan gedaan hebt, sta je op de contactenlijst en krijg je per mail 
steeds bericht van de vervolgstappen. En dan zie je vanzelf of je opnieuw in actie moet komen. 
 
Hulp 
De TKBN heeft een landelijk net van “Belangenbehartigers”, vrijwilligers die meestal nét iets meer 
praktijkervaring hebben. Dus als je problemen hebt met het schriftelijk bezwaar maken: neem contact 
met hem/haar op. Die kan meteen bekijken of het slim is een seintje naar andere organisaties te 
geven, b.v. het WSV. Jullie regioconsulent vind je op de TKBN-website, of mail naar info@tkbn.nl. En 
als het om echt bedreigende zaken voor jullie vereniging gaat, kan de TKBN jullie eigen acties 
steunen met een bestuursbrief. 
 
Nóg meer!!! 
We merken dat er bovendien vele samenwerkingsverbanden tussen gemeenten ontstaan, om voor 
grotere gebieden de ontwikkelingen vast te leggen. Voor een kanovereniging is het ondoenlijk om op 
die schaal “politiek te bedrijven”. Daarom vragen we je: als je iets over dat onderwerp in de regionale 
pers leest, scan dan dat artikel en stuur het naar info@tkbn.nl of naar je regionale TKBN-
belangenbehartiger. 
 
En nóg meer! 
Veel gemeenten zijn bezig met een zogenaamde Watervisie. Dat moet volgens een weer andere wet: 
de Waterwet. Ze noemen het vaak anders, maar het gaat over het gebruik en de ontwikkeling van 
zogenaamd oppervlaktewater. Dus over riviertjes, kanalen, sloten, meren, waterberging enzovoorts. 
Daar wordt onder andere ook het recreatief gebruik aan gekoppeld. Dat gaat over de lange termijn, 
maar er is bijna altijd ook een korte termijn-actieplan aan gekoppeld. 
Als die Watervisie goed in elkaar zit, kan die als een uitgangspunt voor de MRSV dienen. 
Ontspoord ambtelijk gedoe?  Tja. Hoewel…. 
De TKBN heeft recent meegedaan bij het opstellen van enkele Watervisies. Met heel veel succes. 
Bij voorbeeld in Amsterdam worden een hele serie voorzieningen voor kanotoeristen gerealiseerd en 
gaat men bij aanleg van vaarten/vijvers/waterbergingen kijken naar de bevaarbaarheid voor kano’s en 
sloepjes. In Teylingen (een samenvoegingsgemeente bij de Kagerplassen) gaat men nu de 
ontwikkeling van het sloepennetwerk aanpassen aan kanogebruik: deels lagere steigers. En 
Toeristische Overstappunten krijgen kanosteigers. 
De energie die we erin staken? Amsterdam: 1 dag. Teylingen: 1 uur achter de laptop thuis! 
 
Wat je verder nog moet weten 
* Vaarroutes voor de kleine watersport zijn niet geborgd in bestemmingsplannen. Je moet dus elke 
bedreiging (afsluiting, nieuwe te lage brug) apart “bevechten”. 
* Vaarroutes die in het BRTN zijn opgenomen: dat is een verhaal apart. Tijdens de ALV werd vanuit 
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de zaal gezegd dat die een bescherming via een bestemmingsplan hebben. Dat is niet het geval. 
De BRTN is een actieplan uit 2008 om routes voor de grotere pleziervaart beter toegankelijk te 
maken. Via de BRTN werd en wordt daarvoor budget opgehaald bij diverse overheden, maar de 
BRTN is een intentie annex werkplan, geen juridische bescherming. Toch zijn vrijwel alle 
vaarwegbeheerders inmiddels genegen om de BRTN-vaarwegen te ontzien. 
* Als een provincie of het rijk aan een kanaal/rivier de gebruiksfunctie vaarweg heeft toegekend, heeft 
dat wél een wettelijke status. Over het algemeen is dat groter water waarop beroepsvaart zit. 
* De provincie Friesland is een positieve uitzondering: zij willen ook kleine vaarwegen (voor sloepen 
en kano’s) een vaarwegfunctie geven. Noord-Holland gaat proberen dat voorbeeld te volgen; zie 
komende Kanotities nr.2. 
 
 
 

KORT NIEUWS UIT DE AV  
 
Beleidsplan kanovereniging.  
In de Algemene Vergadering (AV) van 25 maart j.l. deed Kanowaard de oproep om hen voorbeelden 
van beleidsplannen voor een kanovereniging te zenden. Dus géén visie, maar (uitvoeringsgericht) 
beleid. Waren jullie niet in Harderwijk en miste je daardoor dit verzoek? Stuur het als voorbeeld op! En 
geef de TKBN een CC ervan, want er zijn vast wel meer verenigingen die er interesse voor hebben.  
 
PR-brochure 
De nieuwe PR-brochure geeft in een notendop een levendig beeld van wat de TKBN is, doet en biedt. 
De verenigingen kunnen de brochure gebruiken voor eigen PR: op de eerste pagina is plaats voor een 
sticker of stempel van de vereniging. Vraag (gratis) een aantal op bij de secretaris.  
 
Nieuwe TKBN website 
Met tips en adviezen van een pr-deskundige en een professionele websitebouwer is een nieuwe 
TKBN-website gemaakt. Bovenaan in de menubalk staan de hoofdzaken van de bond, waaronder 
de verenigingen. Per vereniging wordt een korte informatie gegeven, men kan direct doorklikken 
naar de verenigingswebsite.  
 
 
 

TIPS? REACTIES? 
Heb je tips, bijdragen of andere reacties op deze uitgave? 
Mail naar de redactie verenigingsbrief@tkbn.nl 
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