
Goedenavond commissieleden en andere aanwezigen. 

Ruim dertig jaar woon ik op het prachtige  Spaarne.  

Helaas de laatste jaren met wat minder plezier door de zorgelijke situatie op 

het water.  Ik sta hier niet alleen voor mijzelf maar ook voor vele anderen. 

Vorig jaar heb ik, wegens de enorm toegenomen drukte op het Spaarne, een 

brandbrief aan havendienst, politie en gemeente gestuurd.  

Bij  veel watersporters zie je onkunde, onwetendheid, maar ook asociaal 

gedrag.  Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. Mensen kopen nu ook een 

boot om aan Corona maatregelen te ontsnappen. Fatsoensnormen gaan 

daarbij overboord, samen met de bierblikjes. 

Verstoring van watervogels, aantasting van rietoevers, schade voor afgemeerde 

boten , overlast voor andere watersporters ,roeiers , zeilers en omwonende. 

De gevolgen van de enorme drukte heeft u al kunnen lezen in de brief. 

Daarnaast wil ik vooral benadrukken, dat de enorme groei van de watersport, 

niet heeft geresulteerd in groei van handhaving en voorlichting. 

 We zien, dat de Havendienst en Politie eerder minder mogelijkheden krijgen 

om de situatie te verbeteren. 

Het gevolg is, dat zij liever alleen waarschuwen, dan echt ingrijpen. 

Bij daadkrachtig optreden kan de politieboot, de rest van de dag niet meer op 

het water zijn, bijvoorbeeld door nasleep bij aanhouding van een minderjarige 

zonder vaarbewijs of als een dronken schipper mee moet naar het bureau.  

De pakkans op topdagen is minimaal . 

Ook wordt ’s avonds door politie en Havendienst bijna niet gevaren en is er na  

10.00 ‘s avonds helemaal geen handhaving meer mogelijk. Tot ver na 

middernacht varen er boten met harde muziek, veel drank aan boord en 

zonder verlichting. 

Voor gedupeerden is het doen van een melding lastig en wordt als nutteloos 

ervaren. 

 

 



Door het kleine aantal meldingen en verbalen, is er vrijwel geen 

dossieropbouw.  

De noodzaak, om maatregelen te nemen wordt door de 

gemeenteraad onvoldoende gevoeld!!! 

 

Kortgeleden werd ik door de Havendienst geïnformeerd over de nieuwe 

aanpak.                                                                                                                                            

Ik was heel blij te horen, dat ideeën, uit het overleg van vorig jaar, onder 

andere over ‘voorlichting’ en ‘communicatie’ goed opgepakt worden.                                                                             

Ondanks de goede wil van de Havendienst en Politie ,zijn de financiële 

middelen,  volgens mij te minimaal voor extra personeel , voorlichting, 

waarschuwingsborden en voldoende vaartuigen. 

Ik maak mij heel veel zorgen over het aankomende vaarseizoen en ik hoop dat 

er echt serieuze stappen genomen worden .                                                              

Ik zou graag op de hoogte worden gehouden ! 

Bedankt voor uw aandacht! 

 

  

 


