
	  

Betreft: Informatie ten behoeve van recreanten, bewoners en 
 huurders in het Recreatiegebied Paterswoldsemeer.    
 

Datum: maart 2017.                                         Kenmerk: FEDVNG.doc.2017-01. 
 

Federatie-/ Overige gegevens:  
 
Federatiestart; 
De oprichtingsdatum van de Federatie van Recreatie-verenigingen is 10 juli 1981. 
  
Basis uitgangspunt Federatie; 
Het uitgangspunt voor de Federatie zijn de statuten welke bij de oprichting zijn opgesteld, op 5 april 1991 zijn 
aangepast en op 23 december 2013 ingrijpend gewijzigd om aan de ver-anderende omstandigheden te kunnen 
voldoen. 
Tevens is het Huishoudelijk Reglement een belangrijk uitgangspunt. 
Indien Verenigingsleden belangstelling hebben voor beide stukken kunnen zij deze aanvragen bij de Secretaris 
van de Federatie. 
 
Doelstelling Federatie; 
De Federatie is de overkoepelende Vereniging van de Recreatie-verenigingen en behartigt de belangen van de 
verblijfsrecreanten welke zijn aangeloten bij deze Verenigingen, groepen van recreanten, die hetzelfde doel 
nastreven en natuurlijke personen gezien hun binding met het Paterswoldsemeer.  
De Federatie heeft als doel de belangen van haar leden op het gebied van verblijfsrecreatie, 
watersportbeoefening en recreëren aan, bij en op het Paterswoldsemeer te bevorderen en te stimuleren, zulks 
in de ruimste zin van het woord. 
De Federatie heeft regelmatig overleg met het Dagelijks Bestuur en/of de ambtelijke vertegenwoordigers van 
het Meerschap en indien gewenst door het volgen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van het 
Meerschap Paterswolde. 
Door het onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van de drie deelnemende gemeenten, 
waterschappen en nutsbedrijven probeert de Federatie, indien nodig, het verblijf in de recreatiegebieden up to 
date te houden en waar nodig te verbeteren. 
 
Bestuursleden; 
Voorzitter:  P. Nannenberg Recreant: 's Zomers Buiten    
Informatieadres: pnannenberg@gmail.com 
 
Penningmeester: D. ten Hoonte Recreant: Meerwold 
e-mailadres: d.hoonte@home.nl 
 
Secretaris: W. Niewenhuis Recreant: De Ruige Hoek 
e-mailadres: w.niewenhuis@planet.nl 
 
Bestuurslid: H. van Beek Recreant: 's Zomers Buiten 
e-mailadres: hennievanbeekpoa@gmail.com 
 
Aangesloten Recreatieverenigingen;  
De Fokken - Knollenland - Koelstukken - Mannewiek - Meerwold - Groninger Motorboten Club - Noordwesthoek 
- De Ruige Hoek - Zandkoppen - 's Zomers Buiten. 
 
Verenigingsbestuursvergaderingen; 
Om verantwoording door de Federatie aan de Recreatie-verenigingen af te leggen, ten aanzien van de 
activiteiten die in het voorgaande jaar hebben plaatsgevonden, vindt er in de maand maart van het jaar daarop 
een Algemene Ledenvergadering plaats. 
 
Meerschap Paterswolde; 
Als de Gemeente Groningen en Haren samengevoegd worden is het onduidelijk wat er gaat gebeuren met de 
instantie Meerschap Paterwolde. De enige wens van de Federatie is dat we op de hoogte gehouden worden met  
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eventuele toekomstige plannen en daarbij ook nog enige invloed kunnen uitoefenen. De veiligheid in het gebied 
is daar ook een onderdeel van. Het handhaven van de Verordeningen in het gebied en duidelijk aangeven waar 
de Verordeningen gelden zullen ook door de Federatie regelmatig aan de orde gesteld worden.  
We hopen dat in de toekomst het Meerschap blijft bestaan en meer armslag krijgt om de vele problemen die 
aanwezig zijn op te lossen. 
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Gemeente Haren; 
Wat de toekomst gaat brengen ten aanzien van het samenvoegen van de Gemeente Haren en Groningen is nog 
zeer onduidelijk. Wat de gevolgen voor het Meerschapsgebied zal zijn moeten we ook maar afwachten. 
Grofvuilophaaldagen in het zomerseizoen hopen we in de toekomst samen met de Verenigingen en de 
Gemeente, welke dan ook, voort te kunnen zetten. 
De problemen met het rioleringsyteem en de ontkoppeling hemelwaterafvoeren met de hoofdafvoerleidingen in 
het recreatiegebied zullen nauwgezet door de Federatie in de gaten gehouden worden, omdat er mogelijk een 
verband is tussen de rioleringsperikelen en de kwaliteit van het meerwater. 
Ook het goed regelen van evenementen met mogelijk geluidsoverlast zal de Federatie nauwlettend blijven 
volgen.  
 
Gemeente Tynaarlo; 
De rioleringsproblemen die ook in het gebied van Tynaarlo optreden zullen door de Federatie onderkend 
worden en zonodig besproken worden met de Gemeente. 
 
Gemeente Groningen; 
Momenteel weinig kontakten, maar dat kan in de toekomst veranderen. 
 
Provincie Groningen; 
Vele plannen worden momenteel ontwikkeld en uitgevoerd door de provincie maar overleg met de Federatie 
staat op een laag pitje. We proberen hier wel een voet tussen de deur te krijgen, want de vaarbelangen worden 
niet altijd gehonoreerd. 
Ook het verbeteren van de waterkwaliteit van het meerwater heeft o.i. niet de prioriteit die het beslist nodig 
heeft. De Federatie blijft het volgen. 
 
Provincie Drenthe;  
Heeft o.i. geen direkte invloed op het Meerschapsgebied. 
 
Waterschap Noorderzijlvest; 
Het is voor de Federatie onbegrijpelijk dat na 5 jaar er nog geen definitief peilniveau en bijbehorend protocol 
vastgesteld door het Waterschap en Meerschap. We hebben nu een opzet uitgewerkt, waar het Meerschap zich 
in kan vinden, en hanteren deze als uitgangspunt. 
Ten aanzien van de slechte waterkwaliteit in bepaalde periodes, dat recreeren aan het meer voor velen 
onmogelijk wordt gemaakt zijn gesprekken hierover met het Waterschap tot nu toe een moeilijke zaak. 
Over onderzoek naar de werkelijke oorzaak, de bestrijdingsmogelijkheden en de onrealistiche uitgangspunten 
van hun rapporten kunnen wij alleen kenbaar maken, maar hun reactie hierop is nihil. 
Ook de te kleine afvoercapaciteit van beide meren baart ons zorgen. Misschien moet eerst het kalf verdinken, 
voordat men maatregelen gaat treffen. 
Of de Drentse Aa op korte termijn door het Paterswoldsemeer zal vloeien is ook nog steeds onduidelijk, want 
hoe de plannen van de Zuidoosthoek er uit gaan zien is onduidelijk en in publicaties van het Waterschap is men 
met de waterkwaliteit van de Drentse Aa niet gelukkig. Zoals vele publicaties van het Waterschap misschien 
hier ook een aanname die nergens op slaat. 
 
Nutsbedrijven; 
Waterbedrijf Groningen 
Het plaatsen van watermeters in de kunststof putten van het Meerschap heeft voor het gebruik van de 
Verenigingen die aangesloten zijn op put 6-7-8 een aanzienlijke besparing in gebruik opgeleverd. 
Misschien moeten Verenigingen die nog geen watermeters hebben dit wel overwegen. 
 
Energiebedrijven 
Het verwisselen van elektro- en gasmeters door slimme meters is in het recreatiegebied een chaotisch 
gebeuren. 
De monteurs weten niet waar ze moeten zijn en de gebruikers die in aanmerking komen voor verwisseling 
worden van te voren niet geinformeerd. De Federatie heeft zich gedistantieerd van dit gebeuren. 
 
Waarschuwing 
In de praktijk blijkt dat niet alle elektrische slimme meters het werkelijke verbruik aangeven. Het is daarom 
verstandig om te controleren dat het verbruik niet veel meer aangeeft dan het werkelijke gebruik. 
Wil men meer weten over de slimme meter dan kan gelinkt worden naar de volgende sites, 
http://gezondheidenvoeding.nl/gezondheid-gezond/de-nadelen-van-de-slimme-meter-en-je-kunt-deze-
weigeren/ 
https://www.google.nl/#q=slimme+meter+enexis+nadelen 
https://www.energieleveranciers.nl/blog/nadelen-slimme-meter 
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Veiligheidsregio Groningen:     
 

Hoe te handelen bij brand / overige calamiteiten; 

Plaats in de woning een brandmelder/koolmonoxidemelder. 
Ieder dient de woning per direct te verlaten. 
Waarschuw directe omwonenden en bel 112, geef hier een juiste omschrijving van de locatie weer en de weg 
er naar toe. 
Zorg dat de hulpverleners worden opgewacht bij het toegangshek, ndien mogelijk een tweede persoon bij de 
slagboom positioneren. 
Verleen de brandweer, daar waar mogelijk zoveel mogelijk vrije toegang tot de brand.  
Besef dat de Brandweer minstens een half uur nodig heeft, om met hun brandblusmaterialen, bij moeilijk te 
bereiken lokaties aan te komen. 
 
Gasflessen en -slangen; 
Bij gebruik van gasflessen dienen deze bij voorkeur aan de buiten zijde van de woning 
zichtbaar te worden eventueel opgesteld in een omkasting en nooit in direkt zonlicht. 
Gasslangen moeten elke 5 jaar vervangen worden, de vervanging datum is op de slang 
weergegeven. 
 
Politie Groningen / Drenthe; 
Als iedere seconde telt bel 112, b.v. levensgevaar. 
Meldingen, afspraken, problemen en vragen bel 0900-8844 (geen spoed). 
Informatie, aangifte doen, aangifte volgen via www.politie.nl  
 
Medische zorg; 
Huisartsenspoedpost Groningen Martini Ziekenhuis UMC Goningen 
Damsterdiep 191, van Swietenplein 1 Hanzeplein 1, 
9713 EC GRONINGEN 9700 RM GRONINGEN 9713 GZ GRONINGEN 
0900-9229 050-5245245 050-3616161 
www.doktersdienstgroningen.nl www.martiniziekenhuis.nl      https://www.umcg.nl/NL/ 
  Zorg/Bezoekers/ginas/ 
  default.aspx 
 
 

Eventueel aanvullende gegevens: 
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Terreinveiligheid:                               
 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  Slagbomen aan de  Oude Badweg	  	  	   	  
Slagbomen;                                                                                                                                                 
De slagbomen zijn , mede op  verzoek van de bewoners aan de Oude Badweg , in 2008 geplaatst in opdracht 
van het “Meerschap Paterswolde”.                                                                                                           
De reden om de toegang te voorzien van een tweetal slagbomen is het terug dringen van ongewenste voer-
tuigen welke niets te zoeken hebben in het hier achter gelegen gebied 
De directe aanleiding hiervoor was het gebruik van de daarachter gelegen parkeerplaatsen als ontmoetings-
plaats voor mensen met diverse seksuele geaardheden welke op zoek zijn naar seksuele contacten in de 
openlucht of in geparkeerde voertuigen.     
De aangebrachte slagbomen dragen tot op de dag van vandaag bij aan de gewenste veiligheid voor u als 
recreatieve gebruiker van uw woning aan de Oude Badweg. 
Iedere eigenaar van een woning gelegen achter de slagboom heeft drie pasjes onvangen van het “Meerschap 
Paterswolde”. 
Deze pasjes zijn en blijven het eigendom van het "Meerschap" en bij eigendomsoverdracht van een woning 
dienen zij ingeleverd te worden bij het "Meerschap".  
Bij verlies van een pasje kan tegen de kostprijs een reservepasje aangevraagd worden bij het "Meerschap 
Paterswolde", Veenweg 46, 9752 XS HAREN. 050-5255381 info@meerschap paterswolde.nl 
 
De toegang verlening via de slagbomen is als volgt geregeld; 
- Ingaand verkeer: 
 De ingaande slagboom kan op tweeërlei wijze worden open gestuurd: 
- Door middel van een toegang pas. (Iedere woning heeft recht op 3 pasjes)                                             
- Door middel van een telefoon met nummer herkenning. ( max. 3 tel. nummers per woning). 
 
- Uitgaand verkeer: 
- De uitgaande slagboom opent direct  als het voertuig  de slagboom  tot op ± een meter nadert, enkele 
 seconden na het passeren van de slagboom  sluit deze automatisch.  
 
Openen door middel van toegang pas; 
Door eenvoudig de pas te presenteren aan de kaartlezer ( donker gekleurd venster 10 X 10 cm ) ± 3 meter 
voor de slagboom  aan de chauffeur zijde  van het voertuig. Het rode lampje licht tijdelijk groen op bij juiste 
kaart werking. 
De slagboom opent zich vrij wel direct na activering, enkele seconden na het passeren van de slagboom  sluit 
deze automatisch. 
 
Openen door middel van telefoon nummer herkenning; 
Het “Meerschap Paterswolde” kan maximaal 3 telefoon nummers per woning, met nummer herkenning,   
toekennen aan  de slagboom installatie. 
Na invoering van de door u opgegeven telefoonnummers  ontvangt u van het “Meerschap  Paterswolde” een 
telefoonnummer van de slagboom installatie welke u kunt bellen voor het openen op afstand van de ingaande 
slagboom.  
Het bellen naar de slagboom installatie voor het open sturen van de ingaande slagboom  heeft enkel alleen 
resultaat  met een van de drie telefoons met de door u opgegeven telefoonnummers. (Tijdelijke 
telefoonnummers voor derden worden niet ingevoerd). 
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	  	  Wij staan hier voor U! 

        Wij dragen bij aan uw  

               woonplezier 



 
De slagboom installatie opent echter alleen als er sprake is van nummer herkenning.  Bij het open sturen van 
de ingaande slagboom d.m.v. de telefoon, gaat nadat de beltoon eenmaal is overgegaan de slagboom 
automatisch open en hoort u vervolgens de ingesprektoon. 
De telefoonkosten voor het opensturen d.m.v. de telefoon zijn gratis, er is namelijk geen sprake van een 
gesprek. 
Het opensturen met behulp van u telefoon is natuurlijk ideaal voor  het verlenen van toegang  van uw bezoek, 
leveranciers en bouwaannemers/installateurs. 
 
Hoe te handelen als U het pasje en telefoon vergeten bent; 
Beschouw de slagbomen als Uw voordeur en neem altijd de juiste pas en/of telefoon mee in Uw auto. 
 
Toegang verlening  bij calamiteiten; 
Politie, brandweer en ambulance voortuigen  worden aangestuurd door de “centrale Meldkamer Noord 
Nederland” , bij aankomst wordt de slagboom door de meldkamer met behulp van de telefoon geopend. Bij een 
calamiteit  is het  ten zeerste aan te bevelen, indien mogelijk , de hulpverlening diensten  op te wachten bij de 
ingaande slagboom.  U kunt  de hulp verleners toegang verlenen zonder onnodig tijdverlies en behulpzaam zijn 
met de aanwijs naar de plaats van het  ongeval of calamiteit. 
 
Hoe te handelen bij een eventuele storing; 
- Probeer het volgende: 
- bij weigering van de pas probeer het opnieuw met behulp van uw telefoon, 
- Vraag een van de overige familieleden de slagboom te openen per telefoon. 
- Indien de slagboom alsnog niet wordt geopend handel als volgt: 
- Plaats de auto  naar achteren zodat de slagboom weer vrij  toegankelijk is voor derden, 
- Bij weigering van een volgend voertuig  is er zeker sprake van een  algemene storing. 
- Bij storing van de uitgaande slagboom kunt U door het openen van de inkomende slagboom via  een 
 pas of telefoon alsnog het terrein verlaten. 
 
Voorkom ernstige inwendige schade aan de slagbomen door met enig fysiekgeweld  de slagboom als nog te 
openen. De daar door ontstaande schade is veelal niet te overzien. Mogelijkerwijs brengt de door u 
toegebrachte schade gevaarlijke situaties met zich mee bij later passerende voertuigen. Bij deze situatie is de 
gevolg schade voor u niet te overzien. 
 
 

 
                 
 
 
    Hoe te handelen  bij een  storing ! 
 
    In ieder geval van de slagboom afblijven !!!!
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Grofafval voorwaarden:                   

 
 

       Grof                                                Groen          
 

Plaatsing en Voorwaarden Grofvuil en Groen Containers;  
De Coördinator Team Woonomgeving Afdeling van de Gemeente Haren is bereid om het plaatsen van “Grofvuil 
en Groen Containers” te laten plaatsvinden onder de volgende voorwaarden: 
 
De plaatsing van de “Grofvuil Container”  en “Groen Container” vindt plaats in de zomer maanden April, Mei, 
Juni en September.      
 
De containers:  Eén voor grof groenafval en één voor grofafval worden om 10.00 uur geplaatst en om 16.00 
 uur door de Gemeente Haren opgehaald. 
 
Plaats :  De laatste parkeerplaats aan de Oude Badweg. 
 
Grofafval: Is afval dat te groot en te zwaar is en niet via huishoudafval verwijderd mag worden. 
  De hoeveelheid “grofafval” per bewoner is per storting onbeperkt. 
 
Grofvuil dat toegestaan is;  
 
 -  Grof snoeihout (in groenafval bestemde container), 
 -  Grof tuinafval (in groenafval bestemde container), 
 -  Herstelafval, klein sloopafval en vlakglas (in grofafval bestemde container), 
 -  Gereedschappen en oud metaal (in grofafval bestemde container), 
 -  Afgedankte tuinmeubelen (in grofafval bestemde container). 
 
Grofafval dat beslist niet in de container gedumpt mag worden; 
 
 -  Accu's en batterijen, 
 -  Asbest en asbesthoudend afval bv. vloerbedekkingen, 
 -  Auto- en overige banden, 
 -  Brandblusapparatuur en gasflessen leeg en/of vol, 
 -  Chemisch afval bv. niet opgedroogde verfresten, 
 -  Losse vloeistoffen, 
 -  Olie, teer en teerhoudende restproducten in breekbare verpakking, 
 -  Electrische en electronische apparatuur bv. wit- en bruingoed (bv. naar leveranciers), 
 -  Flessenglas (in glascontainers op de parkeerplaatsen), 
 -  Kranten, oud papier en verpakkingsmateriaal bv. karton (bv. naar papiercontainers 
   parkeerplaats AH Paterswolde), 
 - Sloopmaterialen van bouwobjecten, caravans en boten. 
 

Groenafval, grofafval en dergelijke stoffen storten naast de containers is alleen in 
overleg met en na goedkeuring door de begeleiding toegestaan ! 
 
Grofafval dat niet in de containers gestort mag worden en er geen innamepunt beschikbaar is in 
de directe omgeving kunnen hun afval aanbieden bij de gemeente Groningen waar zich een 
gemeenschappelijke milieustraat bevindt (ook wel ARCG afvalinzamelstation genoemd). 
Voor het aanbieden van afvalstoffen is een vergoeding verschuldigd. U kunt daarvoor uitsluitend 
met een pinpas betalen. 
Zie ook op de internetsite, 
https://www.haren.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42879/product/milieustraat_481.html  
 

Groenafval en grofafval horen niet op de Verenigings- en Meerschapsterreinen 
gedumpt te worden. De Federatie vraagt gaarne Uw medewerking hiervoor. 
 
                         7. 



 

Huishoudelijkafval voorwaarden:  
 
 

 
 

     De Federatie verzoekt nogmaals, 
    Stort geen los afval op terreinen !!! 
 
 

Uitgangspunten;                                                                                                                                               
 
Direct bij de entree's van de terreinen staan containers van de Gemeente Haren.                                        
Deze containers worden 2 keer per week op werkdagen door de Gemeente Groningen geleegd. 
De Gemeente Haren hanteert de uitgangspunten van de Gemeente Groningen en heeft op  hun website nog 
enkele aanvullingen staan, omdat zij het diftarsysteem toepassen. 
https://www.haren.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42879/product/afval-huishoudelijk-afval_469.html  	  
 
Huishoudelijk afval dat toegestaan is; 
 
- Huisafval en klein tuinafval, moet in vuilniszakken in de containers gedeponeertd worden, is het 
 uitgangspunt van de Gemeente Haren en Groningen. 
 Tevens gewenst om  stinkende containers te voorkomen voor omwonenden. 
- In principe mag in deze containers alles wat u thuis ook kwijt kunt bij uw lokale ophaaldienst. 
 
Huishoudelijk afval dat beslist niet toegestaan is; 
 
- Losse vloeibare stoffen bv.	  oliën	  en	  vetten	  (frituurolie	  en	  vet),	  
- Flessenglas (in de glasbakken op de parkeerplaatsen), 
- Losse kranten, oud papier en verpakkingen van karton (naar een innameadres, AH of school), 
- Los kunststof of piepschuim verpakkingsmateriaal, 
- Klein chemisch afval (injectienaalden	  en	  medicijnen), 
- Alle electrische, electronische en aanverwante zaken (naar leveranciers). 
 
Afval dat beslist niet toegestaan is; 
 
- Herstel-, sloopafval en vlakglas (naar de grofvuilcontainer 4 x per zomerseizoen), 
- Grof snoeihout (naar de groen container 4 x per zomerseizoen), 
- Coniferensnoei altijd in de grofvuilcontainer deze hebben n.l. een afbreektijd van vijf jaren. 
 
Waarschuwing; 
- Als men toch huishoudelijk afval zonder vuilniszakken en bovenstaand huisvuil dat niet toegestaan is in 
 de  containers dumpt, is het niet ondenkbaar dat de ophaaldienst deze containers niet meer leegt. 
- Aannemers en installateurs die aan objecten werken storten verwerkte materialen en verpakkingen vaak 
 in de containers, probeer dit in overleg met hen te voorkomen !! 
- U dupeert niet alleen uzelf maar ook anderen. 
 
Klacht van het Meerschap; 
Het Meerschap heeft ons in kennis gesteld dat diverse recreanten en bewoners, het gebied achter de slag-
bomen gebruiken als stortplaats van snoeihout, grasmaaisel, en zelfs grof snoeihout en boomdelen. 
Borden met de vermelding "Geen vuil storten" worden daarbij volkomen genegeerd. 
 
Verzoek van de Federatie; 
Help de terreinen zoveel mogelijk schoon en netjes te houden. Iedereen is U daarvoor dankbaar en dan 
behoeven geen opruimdagen georganiseeerd te worden. 
Klein snoeihout en grasmaaisel onderbrengen in vuilniszakken en storten in de daarvoor aanwezige containers 
voor huishoudelijk afval is ons dringend verzoek. 
Grof houtafval hoort niet thuis in de struiken op de terreinen maar in de grofafvalcontainers 4x per 
seizoen. 
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Rioleringsproblemen:                       

 
Indien door wateroverlast of verstoppingen in het hoofdafvoer systeem problemen in de 
recreatieobjecten ontstaan kunnen de onderstaande instanties verwittigd worden; 
 
In Gemeente Haren; In Gemeente Tynaarlo; 
 
Tijdens kantooruren: 14 050 Tijdens kantooruren 0592-266962 
gemeente@haren.nl Buiten kantooruren  06-51512482 
 
Kosten die U maakt voor het opzoeken en/of verhelpen van de verstopping zijn zowel in de Gemeente Haren als 
in de Gemeente Tynaarlo voor Uw rekening. 
Dat geldt ook als U wekzaamheden laat uitvoeren aan het Gemeente riool.  
Als de Gemeente zelf de verstopping in het Gemeentelijk riool oplost, krijgt U daar geen rekening voor. 

 

Drinkwatergegevens:                       

 
Gebruik van leidingwater; 
Alle recreatie woningen zijn via een individuele waterput aangesloten op het waterleidingnet van het 
“Meerschap Paterswolde”. 
De waterleiding en de individuele waterput, welke is aangebracht binnen uw kavel, zijn eigendom van het 
"Meerschap'. De waterleiding tussen de waterput en de woning, is eigendom van de woning eigenaar. 
De waterput kan voorzien zijn van de volgende componenten: 
kogelafsluiter - terugslagklep - aftapkraantje - watermeter. 
 
Jaarlijkse opgave watermeterstand; 
In de maand december, of op het moment dat U de waterleiding afsluit, wordt u gevraagd de watermeterstand 
op te nemen  en  door te sturen (mailen) aan de penningmeester van uw vereniging. 
De waterkosten en de daarbij behorende zuivering en belasting kosten worden u in rekening gebracht  door  de 
vereniging. 
oms is het glas van de watermeter gecondenseerd doordat de temperatuur van de meter lager is als de 
omgevingstemperatuur. De luchtvochtigheid is de oorzaak. Een isolatiedeken in de waterput aanbrengen kan de 
oplossing zijn, of de meter (tijdelijk ten behoeve van het uitlezen) onder water zetten. 
 
Winter advies; 
Indien de woning in de wintermaanden niet wordt gebruikt, adviseren wij u de waterleiding  af te sluiten en af 
te tappen, zodat er bij eventuele vorst geen schade ontstaat aan uw waterleiding binnen de woning.  
Als de waterleiding een periode afgesloten is geweest is het verstandig bij het ingebruiknemen van het 
waternet de kranen enige tijd te laten doorstromen ter voorkoming van een besmetting met de 
legionellabacterie.  
 
Afbeelding waterput met watermeter; 
 

                Kogelafsluiter                     
      (open/dicht door kwartslag draaien) 
 
      Terugslagklep 
 
   
  
  
             Watermeter 
                                                           
       
        Aftapkraantje    
                      

                 9.  



 

Kwaliteit meerwater:                        
 

Alg en blauwalg; 
 
Als de meerwaterkwaliteit, door algen, algenbloei, algenvelden, blauwalg en 
blauwalgvelden dusdanig is vervuild dat zwemmen in en zelfs vertoeven aan 
het water eigenlijk onmogelijk is geworden, dan zou de Federatie het zeer op 
prijs stellen, dat men alleen de Provincie Groningen in kennis zou stellen over 
hun ongenoegen. 
Door diverse oorzaken en omstandigheden hebben klachten naar "Meerschap 
Paterswolde" en "Waterschap Noorderzijlvest' niet het gewenste effect. In 
theorie is het Waterschap de instantie die de peilhoogte en kwaliteit van het 
meerwater dient te kontroleren en in stand te houden, maar in de praktijk 

blijken eventuele maatregelen alleen uitgevoerd te kunnen worden door het Meerschap. Aangezien er blijkbaar 
geen duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden  tussen beide instanties ten aanzien van het bepalen en 
handhaven van de peilhoogte en kwaliteit van het meerwater, heeft klagen bij deze instanties geen zin. De 
Federatie is reeds 3 jaar bezig om deze protocollen boven tafel te krijgen, echter tot heden zonder enig succes.   
Het zal misschien effectiever zijn om het Waterschap en Meerschap in beweging te krijgen als zij via de 
Provincie Groningen, geactiveerd worden. 
 
Daarom leg Uw klacht neer bij de Provincie; 
 
Provincie Groningen, 
Martinikerkhof 12, 
Postbus 610, 
9700 AP GRONINGEN. 
050-313664517 
www.provinciegroningen.nl 
 
Voor vragen en informatie over de peilhoogte en waterkwaliteit; 
 
Waterschap "Noorderzijlvest", 
Stedumermaar 1, 
Postbus 18, 
9700 AA GRONINGEN 
050-3048911 
www.noorderzijlvest.nl  

Als we gezamenlijk niets doen zal dit vaak het resultaat zijn;  
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Betreft: Informatie ten behoeve van recreanten, bewoners en 
 huurders in het Recreatiegebied Paterswoldsemeer.    
 

Datum: maart 2017.                                   Kenmerk: FEDVNG.doc.2017-02. 
 
Opgesteld 
door; Bestuur Federatie Recreatie-verenigingen Paterswoldsemeer. 
 
 

Belangrijke Verordeningen in het Meerschapsgebied. 

 

Verordening varen:                            

 
In het gebied van het Meerschap Paterswolde is een snelheidsbeperking voor 
motorvaartuigen van kracht. De maximumsnelheid is 9 km per uur en soms 
kom je een bord tegen waar de snelheid nog meer is beperkt.  
 

Bijvoorbeeld op de vaart naar de Ter 
Borchsluis. Daar is de maximumsnelheid  4 
km per uur 
Snelvaren is dus overal verboden. Er 
zijn een paar uitzonderingen. Waterskiën is 

enkel en allen voor de waterskieclub toegestaan in het water voor Kaap Hoorn 
en voor het clubhuis van de Waterskiclub. En er is ontheffing verleend voor 
begeleiding van zeilwedstrijden en zeillessen en ontheffing geldt ook voor 
ondernemers met watersport gerelateerde activiteiten. Deze boten zijn 
voorzien van een gele vlag.  
Maar het belangrijkste is wel het goede zeemanschap. Snelheid op het water 
is sterk afhankelijk van de omstandigheden. Negen kilometer per uur is op 
open water geen probleem maar in de buurt van afgemeerde boten of in een 
wedstrijdveld een zeer ongewenst vaargedrag. Dus pas je snelheid aan de 
omstandigheden.    
 
Vanaf welke leeftijd mag je in een boot varen;  
Iedereen mag zeilen, roeien, waterfietsen  of kanoën. Daar worden namelijk geen leeftijd eisen aan gesteld, 
mits de boot kleiner is dan 7 meter lengte. Is de boot tussen 7 meter en 15 meter lengte, geldt er de eis dat je 
16 jaar moet zijn. Is de boot groter dan 15 meter moet de bestuurder 18 jaar zijn en in het bezit zijn van 
tenmiste vaarbewijs I. 
 
Mag ik ook met een motorboot varen; 
Jazeker, zodra er gebruik gemaakt wordt van een motor(tje) moet de bestuurder minimaal 12 jaar zijn. Mits 
deze niet harder kan varen (volgas) dan 13 km/uur.  Een klein rubberbootje met een motortje van 5 pk gaat al 
snel harder dan 13 km/uur, en dan moet de bestuurder weer minimaal 16 jaar zijn. De limiet van die 
categorie bestuurders is 20 km/uur dat is dan ook gelijk de uiterste grens. Alle motorboten die harder kunnen 
varen dan 20 km/uur vallen onder de categorie snelle motorboot. Dan dient de bestuurder 18 jaar te zijn, in 
het bezit van tenminste vaarbewijs I en de boot en de inrichting moeten gelijk aan een aantal eisen 
voldoen. 
 

Openingstijden Nijveenstersluis; 
De sluistijden en kosten zijn vermeld op de onderstaande site van het Meerschap. 
http://www.meerschap-paterswolde.nl/het-gebied/informatie/sluistijden. 
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Verordening Meerschap:                   
 

 
"Meerschap Paterswolde" 
 
 
 

Verordening Meerschap: 
 
Zonder volledig te zijn, noemen wij hier een aantal zaken die niet mogen: 
 
- bomen, struiken, planten of bouwsels beschadigen of verwijderen, 
- kamperen of zonder tent overnachten (behalve aan boord van een zeil- of motorboot),  
- open vuren stoken, 
- boten op de wal trekken of neerleggen, 
- boottrailers, aanhangwagen e.d langer dan 72 uur in het Meerschapsgebied te laten staan, 
- met enig vaartuig gebruik te maken van ligplaatsen buiten de door het Meerschap aangegeven 
 openbare ligplaatsen, 
- in uw blootje lopen (behalve in het daarvoor aangewezen gebied aan de zuidzijde van de 
 Hoornseplas), 
- met auto's en/of bromfietsen op voet- en fietspaden te rijden, 
- een fiets of bromfiets meenemen naar de ligweiden rond de Hoornseplas. 

    Uw hond in het gebied los te laten lopen, met uitzondering van in de twee daarvoor 
 aangewezen uitrenplekken:	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
 
- Het is verboden om in de maanden april t/m september met een hond langs de Hoornseplas lopen,  
- uw hond mag buiten deze periode bij de plas lopen, 
 door de week mag de hond los en in de weekenden moet hij worden aangelijnd, 
- u mag bij de Hoornseplas niet met meer dan drie honden onder uw toezicht lopen of verblijven, 
- diensten, eten- en drinken of goederen tegen vergoeding aanbieden (behoudens meteen 
 vergunning van het bestuur), 
- met geluidsapparatuur geluid voortbrengen of op andere wijze geluidsoverlast veroorzaken, 
- afval en etensresten buiten de daarvoor bestemde bakken achter laten, 
- chemisch afval, huishoudelijk afval, bouwafval, huisraad e.d. in ons gebied dumpen, 
- met een snelle motorboot varen (behoudens met een vergunning van het bestuur), 
- evenementen te organiseren zonder vergunning van het bestuur. 
 
Voor het organiseren van evenementen als sportwedstrijden en barbeques, kunt u tegen geringe kosten een 
vergunning aanvragen bij het dagelijks bestuur van het meerschap. Uw kunt hiertoe een schriftelijk verzoek 
indienen of gebruik maken van het on-line aanvraagformulier. 
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Waarschuwing aan hondenbezitters; 
In het niet genoemde Meerschapsgebied mogen honden nergens los lopen. Als een BOA U toch treft met een 
loslopende hond, heeft U kans op een forse boete. !!!! 

 
 

 
 
 
 
 
Blauw het gebied waar de Algemene Ver- 
ordening voor het Meerschap Paterswolde 
geldt. 
 
Geel gebied dat valt onder Hoornse Plas. 
 
Rood kwetsbare gebieden waar niet met  
motorvaartuigen gevaren mag worden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als men uitgebreide informatie wenst kan men deze verkrijgen via de link: 
http://www.meerschap-paterswolde.nl/het-gebied/regels-in-het-gebied. 
 

Belangrijke vaargegevens in het Meerschapsgebied. 

 

Diepte meren:                                    

 
 Informatie; 
 Na een jarenlang overleg tussen het Meerschap en Waterschap over de peilhoogte van  het waterniveau heeft 

de Federatie de volgende afspraken gemaakt met het Meerschap Paterswolde die nog door het Waterschap 
moeten worden bevestigd.  

 Het uitgangspunt is de maataangifte bij de Terborchsluis. Het zomerpeil, wat voor de vaarrecreatie van belang 
is, is vastgesteld op - 0,85 mtr. NAP. 

 Op vele plaatsen is het Paterswoldsemeer ondiep en daarom is er een dieptekaart aan deze publicatie 
toegevoegd. 

 Bij een waterpeil van - 0,85 mtr. NAP zijn de waterdiepten aangegeven via kleuren op de plattegrond die 
vermeld zijn op het volgende blad: 

  
 
 Kleurindicatie diepte; 
 

- bruin/geel,           ca.65 cm. - ca.140 cm. - groen/groenblauw, ca.165 cm.- ca.215 cm. 
 - l. blauw/ld.blauw, ca.265 cm.- ca.315 cm. - d.blauw/paars,       ca.390 cm. - ca.490 cm. 
   

Voor een uitgebreidener specificatie van de dieptes van de dieptekaart meren 
2014 (pagina 14 legenda) de kaart vergroten naar 500%. 
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Dieptekaart meren 2014:               
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Verordeningen welke ook gelden voor het Meerschapsgebied. 

 

Verordening Haren/Tynaarlo:         

 
Artikel 2:57 Loslopende honden; 
- 1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:  
  -  a. binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is, 
  -  b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeel- 
     plaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats, 
  -  c. op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de 
     eigenaar of houder duidelijk doet kennen. 
- 2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid onder a niet geldt. 
- 3. De verboden genoemd in het eerste lid onder a en b gelden niet voor zover de eigenaar of houder 
  van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begelei-
  den of als een eigenaar of houder van een hond deze  aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot ge-
  leidehond of sociale hulphond. 
 
Artikel 2:58 Verontreiniging door honden; 
- 1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uit- 
  werpselen ontdoet op een openbare plaats met uitzondering van de goot van de rijweg naast een 
  hoger gelegen trottoir. 
- 2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het gebod genoemd in het eerste lid niet geldt. 
- 3. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod  wordt opgeheven in-
  dien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk  wor-
  den verwijderd. 
- 4. De eigenaar of houder van een hond is verplicht, indien hij zich met een hond op een openbare  
  plaats bevindt, een hulpmiddel bij zich te hebben dat dient tot het opruimen van hondenuitwerp-
  selen. 
- 5. Het eerste en vierde lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond: 
  -  a. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begelei- 
     den, 
  -  b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond. 
 
Artikel 2:59 Gevaarlijke honden; 
- 1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen 
  op een openbare plaats of op het terrein van een ander:  
  -  a. anders dan kort aangelijnd nadat het college aan de eigenaar of de houder heeft bekend-
     gemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband  
     met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt, 
  -  b.  anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf nadat het college aan de eige-
     naar of de houder heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en 
     een aanlijn en muilkorfgebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt. 
- 2. Onverminderd het bepaalde artikel 2:57, eerste lid onder c, geldt voor het bepaalde in het eerste 
  lid bovendien dat de hond voorzien moet zijn van een  optisch leesbaar, niet verwijderbaar identifi-
  catiekenmerk in het oor of de  buikwand. 
- 3.  In het eerste lid wordt verstaan onder:  
  -  a. muilkorf: een muilkorf die vervaardigd is van stevig kunststof, stevig leer, of van beide 
     stoffen, 
  -  b. door middel van een stevige leren riem, die zodanig rond de hals is aangebracht dat ver-
     wijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is en  
  -  c. zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf 
     een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aan-
     wezig zijn, 
  -  d. kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met een lengte, gemeten van hand 
     tot halsband, die niet langer is dan 1,50 meter. 
 
De verordering van de Gemeente Haren en van de Gemeente Tynaarlo wijken praktisch niet van 
elkaar af en daarom is er maar ėėn vermeld. 
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Beheersverordening Haren:             

 

Beheersverordening Tynaarlo:        
 

Aanleiding; 
Elke gemeente dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) om de tien jaar haar 
bestemmingsplannen te herzien of zo mogelijk een verlengings-besluit te nemen, dan wel een 
beheersverordening vast te stellen. Indien de gemeenteraad dit niet tijdig doet, vervalt haar bevoegdheid om 
leges te heffen voor diensten die verband houden met het bestemmingsplan (bijvoorbeeld in het kader van 
omgevingsvergunningen). 
Een bestemmingsplan dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wro (1 juli 2008) ten minste vijf jaar oud 
is, moet binnen vijf jaar (dus vóór 1 juli 2013) worden vervangen door een nieuw bestemmingsplan of door een 
beheersverordening. 
 
Ligging en begrenzing verordeningsgebied Gemeenten Haren en Tynaarlo; 
 

  

Gemeente Haren           
         
           

                                                                          
              Gemeente Tynaarlo  
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Beheersverordening Gemeenten Haren en Tynaarlo; 
De behandeling van de Wro door het parlement is de beheersverordening toegevoegd aan het ruimtelijk 
instrumentarium van gemeenten. Hiermee is de mogelijkheid gecreëerd om voor zogenaamde ‘laag 
dynamische’ gebieden op een snelle en eenvoudige wijze, een nieuw juridischplanologisch regiem vast te 
stellen. Voor het Paterswoldsemeer is in 1998 een bestemmingsplan vastgesteld. 
Dit betekent dat vanwege de herzieningsplicht er op korte termijn een nieuw bestemmingsplan of een 
beheersverordening moet worden opgesteld.  
De gemeenten continueren daarmee de huidige bestemmingsregeling voor het Paterswoldsemeergebied. 

 

Bouwregels die vallen onder de beheersverordening van de 
Gemeente Tynaarlo en Haren. 
 

Artikel 5 Recreatie-2:                        
 
 
5.1 Bestemmingsomschrijving; 
De voor Recreatie - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
- a. zomerhuizen, 
- b.  stacaravans, 
- c.  bijgebouwen bij zomerhuizen en stacaravans, 
- d.  ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - opslag 1': 
  - tevens de opslag van boten, uitsluitend door bewoners / gebruikers van de aanwezige zo-
   merhuizen en stacaravans, waarbij per zomerhuis / stacaravan maximaal 1 boot mag word-
   en opgeslagen. 
 
met de daarbij behorende: 
- e.  tuinen en erven, 
- f.  paden en verhardingen, 
- g.  groenvoorzieningen, 
- h.  bebossing, 
- i.  aanleggelegenheid, 
- j. riet- en oeverbeplanting, 
- k.  water en waterhuishoudkundige voorzieningen, 
- l.  bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 
5.2 Bouwregels; 
5.2.1 Gebouwen: 
- a.  voor het bouwen van de in lid 5.1 onder sub a, b en c genoemde gebouwen geldt dat de afstand 
  van de gebouwen tot aan de bestemming 'Water' tenminste 5 meter moet bedragen, 
- b.  voor het bouwen van zomerhuizen en stacaravans gelden de volgende bepalingen: 
 - 1.  een zomerhuis of stacaravan mag uitsluitend vrijstaand worden gebouwd, 
 - 2.  het aantal zomerhuizen en stacaravans mag ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal 
   wooneenheden' niet meer bedragen dan is aangegeven, 
 - 3.  de onderlinge afstand tussen de zomerhuizen en/of stacaravans dient tenminste 10 meter te 
   bedragen, 
 - 4. per bouwperceel is maximaal 1 zomerhuis of stacaravan toegestaan. 
- c.  voor het bouwen van zomerhuizen en bijgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
 - 1.  de gezamenlijke oppervlakte van een zomerhuis en een bijgebouw mag maximaal 55 m2  
   bedragen, 
 - 2.  de goothoogte van een zomerhuis mag ten hoogste 3 meter bedragen, 
 - 3.  een zomerhuis dient te zijn voorzien van een kap, waarvan de helling ten hoogste 60 graden 
   mag bedragen, 
 - 4.  de nokhoogte van een zomerhuis mag ten hoogste 6 meter bedragen, 
 - 5.  het aantal bijgebouwen per zomerhuis mag ten hoogste één bedragen, 
 - 6.  een bijgebouw bij een zomerhuis dient aan het hoofdgebouw te worden 
   aangebouwd, 
 - 7.  de goothoogte van een bijgebouw mag ten hoogste 3 meter bedragen. 
 
 
                  17. 



 
 
- d.  voor het bouwen van stacaravans en bijgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
 - 1.  de oppervlakte van een stacaravan mag ten hoogste 30 m2 bedragen, 
 - 2.  de oppervlakte van een bijgebouw bij een stacaravan mag maximaal 6 mÇ bedragen, 
 - 3.  het aantal bijgebouwen per stacaravan mag ten hoogste één bedragen, 
 - 4.  de goothoogte van een bijgebouw bij een stacaravan mag ten hoogste 3 meter bedragen. 
 
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 
 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
 - a.  er mogen uitsluitend vergunningvrije erf- en perceelscheidingen worden gebouwd, 
 - b.  de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 
   meter. 
 
5.3 Nadere eisen; 
 Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van bouw-
 werken met het oog op: 
 - a.  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, 
 - b.  het bebouwingsbeeld, 
 - c.  een goede landschappelijke inpassing. 
 
5.4 Afwijken van de bouwregels; 
 Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 
 - a.  het bepaalde in lid 5.2.1 onder a en toestaan dat de afstand van de gebouwen tot de be- 
   stemming Water wordt verkleind, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
  - 1.  het bebouwingsbeeld, 
  - 2.  de landschappelijke waarden. 
 - b.  het bepaalde in lid 5.2.1 sub b onder 3, en toestaan dat de onderlinge afstand tussen de  
   zomerhuizen en/of stacaravans wordt verkleind tot 6 meter, mits geen nevenredige  
   aantasting plaatsvindt van: 
  - 1.  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen, 
  - 2.  het bebouwingsbeeld. 
 - c. het bepaalde in lid 5.2.1 sub c onder 1, en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van  
   een zomerhuis en een bijgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 70 mÇ mits deze vergroting 
   noodzakelijk is in verband met het onderbrengen van gehandicapten. 
 - d.  het bepaalde in lid 5.2.1 sub c onder 5 en sub d onder 3, en toestaan dat een tweede bijge-
   bouw bij een zomerhuis of stacaravan wordt gebouwd mits: 
  - 1.  dit noodzakelijk is voor het stallen van boten, 
  - 2.  de oppervlakte van een tweede bijgebouw ten hoogste 20 mÇ zal bedragen, 
  - 3.  de hoogte van een tweede bijgebouw ten hoogste 3 meter zal bedragen. 
 - e.  het bepaalde in lid 5.2.1 sub c onder 6, en toestaan dat een bijgebouw van maximaal 10m2 
   bij een zomerhuis vrijstaand wordt gebouwd, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt 
   van: 
  - 1.  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen, 
  - 2.  het bebouwingsbeeld. 
 
5.5 Specifieke gebruiksregels; 
Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende opstallen te gebruiken 
of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig met deze bestemming, waaronder in 
ieder geval wordt gerekend: 
het gebruik van zomerhuizen en stacaravans voor permanente bewoning. 
 
Artikel 6 Water. 
 
6.3 Nadere eisen; 
Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing nadere eisen 
stellen aan de plaats en afmetingen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 
6.4 Afwijken van de bouwregels; 
Het bevoegd gezag kan mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de 
landschappelijke en recreatieve waarden en met in achtneming van het gesteld in het eerste lid afwijken van 
het bepaalde in lid 6.2 en toestaan dat botenhuizen worden gebouwd, met dien verstande dat: 
- a. de oppervlakte van een botenhuis ten hoogste 20 m2 zal bedragen; 
- b. de hoogte van een botenhuis ten hoogste 3 m zal bedrage 
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6.5 Specifieke gebruiksregels; 
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen het gebruik van water als ligplaats voor 
woonschepen. 
 
6.6.1 Verbod; 
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning, de volgende werken, geen bouwwerken 
zijnde of werkzaamheden uit te voeren: 
- a.  het aanbrengen of verwijderen van oever- en/of walbeschoeiingen; 
- b.  het aanbrengen van meerpalen, steigers, vlotten en naar de aard daarmee gelijk te stellen voor-
  zieningen ten behoeve van het aanleggen van boten. 
 
Voor nadere en uitgebreidere informatie. 
 
Gemeente Tynaarlo; 
Website: 
https://www.tynaarlo.nl/gemeente/publicaties/bestemmingsplannen_en_omgevingsvergunningen/beheersveror
dening_paterswoldsemeer_(nl.imro.1730.bhvpwoldsemeer-0401)./ 
 
Beheersverordering van de Gemeente Haren wijkt praktisch niet af van de Beheersverordening 
van Gemeente Tynaarlo en voor nadere en uitgebreidere  
informatie; 
Website: 
http://drimble.nl/bestemmingsplannen/gemeente/haren/9074/beheersverordening-paterswoldsemeer.html. 
 

Het Bestuur van de Federatie heeft deze informatie opgezocht in de hoop dat de Verenigingsleden, indien 
nodig, hiervan gebruik kunnen en zullen maken. 

Het Bestuur, 
Federatie van Recreatieverenigingen. 
 
 Notitiemogelijkheid; 
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