
Jaarverslag VSL 2015-2016. 
 
Het VSL-bestuur heeft in 2015 zo'n 10 keer vergaderd, meestal op maandagavonden. 
In 2015-2016 bestond het bestuur uit: Klaus Spihost, Wouter Onrust, Evert Jan Hoen, Anton 
Wachter en Herre Haarsma.  
 
De belangrijkste activiteiten van het VSL-bestuur waren: 
   
1.Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VSL. 
13-03-2015: de ALV op de Stânfries de ALV. De vergadering werd bezocht door zo'n 25 leden. 
Tijdens de vrij rustige vergadering werden de notulen ALV 2014, het jaarverslag 2014, het 
financieel verslag 2014 goedgekeurd. Alle aftredende bestuursleden werden herkozen.  
 
2.  Informatiebijeenkomst over Certificaat van Onderzoek (CVO). 
22-3-2015. Locatie Stânfries. 
Een onverwacht grote opkomst. Ruim 55 schippers verdrongen zich in het ruim van de Stanfries om 
de lezing  van dhr Rob Klaassen van “Akwadrant scheepstechniek” te beluisteren.  
 
3. Burgerinitiatief:  beweegbaar maken PrinsHendrikbrug. 
23-3-2015: hoorzitting op Stadskantoor  
30-3-2015: reguliere vergadering Gemeenteraad  Leeuwarden  
De VSL was op beide vergaderingen vertegenwoordigd. We hebben de wethouder aangesproken op 
het feit dat in de aanloop naar dit eventuele besluit  een groep direct betrokkenen (bewoners van 
woonschepen aan de Emmakade) volledig over het hoofd gezien is.  
Ondanks de wat  negatieve houding van de gemeenteraad (geen geld), is dit verhaal nog lang niet 
afgelopen. De initiatiefnemers houden vol. 
 
4. Concept regeling Ligplaatsen beleid. 
Op 12 juni is overleg gevoerd met de ambtelijke staf van de gemeente over deze conceptregeling: 
“Beleid en regelgeving wonen, werken en recreëren op het water”.  
Een redelijk omvangrijk document. Vereiste nogal wat studie. Als VSL hadden we op een vrij groot 
aantal punten commentaar. Die voorgestelde verbeteringen hebben we schriftelijk bij de gemeente 
ingediend. Voor details; zie Nieuwsbrief 7.  
 
5. Hus & Hiem 
Bij elke vergadering van Hus & Hiem waar over ligplaatsvergunningen wordt gesproken, is een 
vertegenwoordiger van het VSL-bestuur aanwezig. Dit om “voeling” te houden met eventuele 
ontwikkelingen in de opvattingen van dit adviesorgaan. Het moet niet een “one-man show” worden.  
 
6. Samenwerking met andere organisaties. 
De VSL is eerst en vooral een belangenbehartiger voor waterwoners in Leeuwarden, maar soms zijn 
er zaken die beter samen met andere organisaties opgepakt kunnen worden. Daarom is de toetreding  
van Klaus Spithost tot het landelijk bestuur van de Vereniging tot Behoud van het Historisch 
Bedrijfsvaartuig ook voor de VSL een goede zaak. Ook met de Museumhaven hebben we goede 
banden. 
 
7. Herfstbijeenkomst  
Op vrijdag 30 oktober werd deze borrel gehouden aan boord van de Stânfries. Redelijke opkomst. 
 
8. Beleid en regelgeving wonen, werken en recreëren op het water” 
Net voor het einde van het jaar 2015 werd deze regeling door de gemeenteraad gepasseerd.  
Bij nalezing kon het bestuur van de VSL min of meer tevreden vaststellen dat het merendeel van de  



door ons ingediende verbeterpunten door de gemeente was overgenomen. Helaas hield de gemeente 
vast aan het zgn. “verhuurverbod”.  Dit houdt in dat woonschepen in  principe niet verhuurd 
mogen worden. Er is wel een uitzonderingsregel, maar hoe dat in de praktijk gaat werken, moet de 
toekomst uitwijzen. We zullen dit scherp in de gaten houden. We zijn het er niet mee eens. 
 
9. Nieuwjaarsbijeenkomst 16 januari 2016. 
Op 16 januari werd de Nieuwjaarsborrel gehouden. Goede opkomst. 
 
10. Bestuurssamenstelling 
Klaus Spithost, heeft aangegeven na 3 jaar een andere bestuursfunctie te willen vervullen; dit mede 
vanwege zijn bestuurswerkzaamheden voor de LVBHB. Herre Haarsma heeft de voorzittershamer 
overgenomen. 

 

11. Nieuwsbrieven. 

In 2015 -2016 heeft het bestuur 8 nieuwsbrieven doen uitgaan (per e-mail).  

 

12. Ledental. 

Het ledental van de VSL is het afgelopen jaar iets gegroeid. Van de varende woonschepen is zo'n 
75% lid. Voor de woonarken in de “buitengebieden” (De Boeg, Lekkum, de Potmarge, Hempens en 
de Oostersingel) ligt dit percentage beduidend lager. 

 
 
Opgesteld door Anton Wachter, secretaris VSL. 


