
Beantwoording vragen VVD inzake het ligplaatsenbeleid, gesteld tijdens de raadsvergadering van 

25 maart 2021 

1. De ligplaatsen in Heemstede; de wachttijd is opgelopen tot enkele tientallen jaren zo luidt de 
gemeentelijke website; is er een regionale aanpak van de ligplaatsen vraag?  

Antwoord: 

Er is geen regionale aanpak van de ligplaatsenvraag. Als die behoefte er is, dan dient daarover het 

overleg met de andere regiogemeenten te worden opgestart.  

Met het actualiseren van het ligplaatsen beleid voor Heemstede wordt nu wel gekeken naar waar we 

ons beleid kunnen afstemmen met dat van de omliggende gemeenten. 

2. Dan, bij de Haven; wanneer wordt bekend hoe deze verdeeld gaan worden?  

Antwoord: 

We streven ernaar om zo snel mogelijk na de oplevering van de voorzieningen in de haven voor 

exploitatie (volgens planning in juli) de ligplaatsen toe te wijzen. Dat zal naar verwachting aan het 

eind van het tweede kwartaal gebeuren via loting. 

3. Diverse inwoners van Heemstede hebben in de afgelopen jaren in Haarlem een boot lig plek 
gekregen omdat ze daar aan de beurt waren. Haarlem heeft nu aangegeven dat binnen 2 jaar 
i.p.v. binnen 5 jaar de Heemsteedse booteigenaren dienen te vertrekken en hun boot mee te 
nemen.  

4. Inwoners hebben hier niet op geanticipeerd en o.a. nieuwe boten aangekocht immers, het 
recreëren en lokaal vakantiehouden wordt erg belangrijk gezien de veranderingen en 
beperkingen in reizen naar bijv. het buitenland.  

5. Kan de wethouder in overleg treden met Haarlem voor respijt in de deze overgangsregeling; de 
privé jachthavens in Heemstede nemen geen sloepen aan en zijn ook vol?  

Antwoord: 

Het Haarlemse besluit om de overgangstermijn te verkorten hebben wij vanuit de pers vernomen. De 

gemeente Haarlem heeft hierover, voor zover wij hebben kunnen nagaan, geen contact opgenomen. 

Het is een eigen keuze van elke booteigenaar om te bepalen waar hij of zij de boot legt. Zo hebben 

enkele Haarlemse inwoners een ligplaats in Heemstede, bijvoorbeeld omdat zij de ligplaats hebben 

aangehouden na verhuizing vanuit Heemstede.  De uitwerking van een eventuele wijziging in het 

gemeentelijk beleid is daarmee in beginsel een aangelegenheid tussen de gemeente waar de 

ligplaats van een boot zich bevindt en de booteigenaar. 

In het kader van de actualisering van het Heemsteedse ligplaatsenbeleid zullen wij uiteraard contact 

opnemen met Haarlem. Daarbij zal navraag worden gedaan naar de informatievoorziening rond de 

Haarlemse aanpassing. Tevens zullen wij verifiëren wat de consequenties van de aanpassing zijn. De 

resultaten van dit overleg worden betrokken bij de actualisering van het ligplaatsenbeleid.  

6. Heeft u een lijst van jachthavens in de nabije regio die wel sloepen aannemen? 

Antwoord: 

Nee. Ons is ook niet bekend of een dergelijke lijst bestaat.  



Vraag: Kunt u deze antwoorden communiceren met de inwoners/ bootliefhebbers op de 

wachtlijst?  

Antwoord: 

De communicatie over de actualisering van het ligplaatsenbeleid zal tijdens en na het doorlopen van 

het bestuurlijke vaststellingsproces zal langs de geëigende kanalen plaatsvinden. 

 

 


