
Geachte

Zo gaan wij de mogelijkheden bekijken tot vergroting van het aantal ligplaatsen, 
bijvoorbeeld door een meer efficiënte indeling van de bestaande ligplaatsen op de 
bestaande locaties. Tevens onderzoeken wij de mogelijkheden om de knelpunten 
van het huidige ligplaatsbeleid aan te pakken. Daarbij wordt ook naar de 
problematiek van de wachtlijsten en de verbetering van de handhaving gekeken.

Wij streven ernaar om het ligplaatsbeleid in de loop van het volgende vaarseizoen 
te hebben aangepast.
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Dit alles uiteraard binnen de wettelijke kaders die we in acht moeten nemen. 
Met deze kanttekening zullen wij uw suggesties betrekken bij de aanpassing van 
het ligplaatsbeleid.

Wij zijn ook zelf bezig met de voorbereiding van een aanpassing van het 
ligplaatsenbeleid. Wij hebben daarvoor een inventarisatie van de knelpunten 
gemaakt, waaruit ook de door u aangedragen knelpunten naar voren zijn 
gekomen.

Aanpassing ligplaatsbeleid
Om te beginnen danken wij u voor uw suggesties voor de mogelijke verbetering 
van het ligplaatsbeleid. Wij stellen het op prijs dat inwoners actief met ons 
meedenken om het beleid voor in dit geval de ligplaatsen actueel te houden.

Gemeente Heemstede
Raadhuisplein 1
2101 HA Heemstede

Lege plekken Mozartkade-Heemsteeds Kanaal
Deze ligplaatslocatie heeft 66 ligplaatsen waarvan 15 dubbele.
Op de gewone ligplaatsen mogen vaartuigen liggen van maximaal 6 meter. De 15 
dubbele ligplaatsen hebben een gemiddelde lengte van 12 meter en zijn allemaal 
gelegen aan de Mozartkade. Deze zijn bestemd voor vergunninghouders met een 
vaartuig van meer dan 6 meter. Dit betekent in het geval dat een
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In uw open brief van 16 augustus 2022, gericht aan de raad en de 
verantwoordelijke wethouder, doet u enkele suggesties voor de verbetering van het 
Heemsteedse ligplaatsbeleid. Hierover berichten wij u het volgende.
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vergunninghouder een vaartuig heeft van bijvoorbeeld 7 meter, er gemiddeld 5 
meter van de ligplaats ongebruikt blijft. Daardoor kan het vertekende beeld 
ontstaan dat er plekken structureel leeg zijn.
Gezien de lange wachtlijsten vinden wij dit een ongewenste situatie. Eén van de 
mogelijke maatregelen die wij daarom onderzoeken, is de herverdeling van de niet 
benutte ruimte van de dubbele ligplaatsen.

Daar waar ons wordt gewezen op misbruik van de vergunning of waar wij dit 
constateren, wordt actie ondernomen. Zo hebben we de afgelopen weken een 
viertal boten ontdekt op een verhuursite. De betreffende vergunninghouders 
hebben wij gemaand dit misbruik van de vergunning te stoppen. Als de 
vergunninghouders daaraan geen gehoor geven, dan zal dit uiteindelijk leiden tot 
intrekking van de vergunning.

Handhaving gebruik ligplaatsen
Het is niet toegestaan om op de vergunde ligplaats een andere dan de 
geregistreerde boot aan te leggen. Ook mag de ligplaats niet worden 
onderverhuurd.
Hierop wordt strikt gehandhaafd. Adresgegevens van vergunninghouders worden 
jaarlijks gecontroleerd. Ook wordt ieder jaar een nieuwe registratiesticker voor het 
vaartuig verstrekt. Als iemand is verhuisd buiten Heemstede, dan wordt met deze 
persoon contact opgenomen. In het geval van een verhuizing naar een plaats die 
in de directe nabijheid van Heemstede ligt, mag men de ligplaatsvergunning 
behouden. Hetzelfde geldt voor verhuizing binnen Heemstede.

Overigens wordt ook de mogelijkheid onderzocht om op een nieuw (digitaal) 
registratiesysteem over te gaan. Handhaving van het ligplaatsbeleid wordt 
daarmee efficiënter en minder tijdrovend.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op via telefoonnummer  U kunt ook een e- 
mail sturen naar qemeente@heemstede.nl met vermelding van zaaknummer 
1103137.

Met vriendelijke groeten,
narpens burgemeester en


