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Zaaknummer : 1003219  
Team : Ruimtelijk Beleid Heemstede  
Portefeuillehouder : N.F. Mulder  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
ONDERWERP 
Wijziging Verordening openbaar water Heemstede  
 
SAMENVATTING 
De uitgifte van ligplaatsen in de gemeentelijke haven van Heemstede wordt 
geregeld via (privaatrechtelijke) huurovereenkomsten. De huidige Verordening 
openbaar water Heemstede uit 2016 staat dit echter niet toe. De verordening wordt 
gewijzigd, zodat het verbod op innemen van een ligplaats in de gemeentelijke 
haven niet meer van toepassing is en deze ligplaatsen buiten het 
vergunningenstelsel vallen. Het betreft hier een technische wijziging van de 
verordening om de ligplaatsen in de gemeentelijke haven te faciliteren.  
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER  
Verordening openbaar water Heemstede 2016  
 
BESLUIT B&W 

1. De raad voor te stellen het Besluit wijziging Verordening openbaar water 
Heemstede 2022 vast te stellen;  

2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te 
geven aan de raad (A-stuk). 

 
BESLUIT RAAD 
De raad van de gemeente Heemstede; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2022 
 
besluit: 
het Besluit wijziging Verordening openbaar water Heemstede 2022 vast te stellen. 
 
De raad voornoemd,  
 
de griffier, de voorzitter, 
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AANLEIDING 
Bij de exploitatie van de haven van Heemstede is besloten dat de ligplaatsen 
worden uitgegeven op basis van (privaatrechtelijke) huurovereenkomsten. De 
ligplaatsen zijn inmiddels via een loting bij de notaris toegewezen en de 
overeenkomsten worden voorbereid. Bij het opstellen van de overeenkomsten is 
echter gebleken dat de huidige Verordening openbaar water Heemstede 2016 niet 
is toegerust op de nieuwe situatie in de haven zoals beschreven in het 
exploitatieplan. Daarom worden er enkele technische wijzigingen aangebracht in 
de verordening om dit te repareren.  
 
MOTIVERING 
 
1.1 Het verbod voor het innemen van ligplaatsen zonder vergunning is niet meer 

van toepassing in de gemeentelijke haven 
In artikel 3 van de Verordening openbaar water Heemstede wordt een nieuw 
tweede lid toegevoegd, waardoor het verbod op innemen van een ligplaats in de 
gemeentelijke haven niet meer van toepassing is en de ligplaatsen buiten het 
vergunningenstelsel vallen. In het verlengde daarvan wordt in artikel 4, eerste lid 
(weigeringsgronden vergunningen) de gemeentelijke haven verwijderd, omdat de 
gemeentelijke haven niet langer onder het vergunningenstelsel valt.  
 
Om te verduidelijken om welk gebied het gaat, is een kaart bijgevoegd van de 
gemeentelijke haven. De overzichtskaart behorende bij artikel 5 is ongewijzigd.  
 
In het Besluit wijziging Verordening openbaar water Heemstede 2022 (bijlage 1) 
zijn de wijzigingen opgenomen.  
 
1.2 De overige bepalingen uit de verordening zijn nog wel van toepassing  
De gemeentelijke haven valt nog steeds onder de begripsbepaling van openbaar 
water, waardoor de overige bepalingen uit de verordening over orde, veiligheid en 
toezicht nog steeds van toepassing zijn.  

 
1.3 Het betreft een technische wijziging (reparatie) van de verordening 
Het is geen algehele herziening van het ligplaatsenbeleid van Heemstede. 
Hiervoor wordt op een later moment een apart voorstel aangeboden aan de raad.  
 
FINANCIËN 
Het betreft een technische wijziging van de verordening. Dit heeft geen financiële 
consequenties.  
 
PLANNING/UITVOERING 
22 maart 2022: vergadering college  
13 april 2022 vergadering commissie Middelen  
21 april 2022 vergadering raad 
 
In de tussentijd worden de huurovereenkomsten voor de ligplaatsen voorbereid en 
de toewijzing van de ligplaatsen in de gemeentelijke haven verder afgewikkeld. 
Met de ligplaatshouders die zijn ingeloot worden afspraken gemaakt over het 
tijdelijke gebruik van de ligplaatsen, onder voorbehoud van de 
huurovereenkomsten.  
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PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
De wijziging van de Verordening openbaar water Heemstede wordt bekend 
gemaakt in het Gemeenteblad (via www.zoek.officielebekendmakingen.nl).  
 
DUURZAAMHEID 
De Verordening openbaar water Heemstede is digitaal beschikbaar via 
www.overheid.nl 
 
BIJLAGEN 

1. Besluit wijziging Verordening openbaar water Heemstede 2022;  
2. Verordening openbaar water Heemstede 2016 (met wijzigingen);  
3. Toelichting op de Verordening openbaar water Heemstede 2018 (met 

wijzigingen);  
4. Kaart met gebiedsafbakening gemeentelijke haven Heemstede (behorende 

bij artikel 3, tweede lid).  

http://www.zoek.officielebekendmakingen.nl/

