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Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Vaststellen nieuwe versie verordening Haarlemse Wateren en bijbehorend uitvoeringsbesluit 2020 

Nummer 2020/96208 

Portefeuillehouder Wienen, J. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling BBOR 

Auteur Starreveld, D. 

Telefoonnummer 023-5114187 

Email dstarreveld@haarlem.nl 

Kernboodschap Het college van B&W wil op basis van de door de raad vastgestelde Ambitiekaart 

Haarlemse Wateren de verordening Haarlemse Wateren hierop laten aansluiten.  

Ten behoeve van een regelmatig noodzakelijke actualisering is hieraan een 

uitvoeringsbesluit toegevoegd. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Vaststelling Verordening Haarlemse Wateren (2013/167579) in de 

raadsvergadering van januari 2014, 

- Vaststelling Ambitiekaart Haarlemse Wateren (2018/450652) in de 

raadsvergadering van 18 oktober 2018, 

- Vrijgave voor inspraak verordening Haarlemse Wateren (2020/127601) in de 

raadsvergadering van 28 mei 2020. 

 

Besluit College 

d.d. 1 september 2020 

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

2. Het college besluit voorts het uitvoeringsbesluit 2020 behorende bij de 

Verordening Haarlemse Wateren 2020 vast te stellen, onder voorbehoud van het 

vaststellen van de Verordening Haarlemse Wateren 2020 door de raad, 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

http://swssc143/PverseonWeb_RPL/getdocument.aspx?classDefId=7DDD4C5D-9A4A-460B-9304-6D83B9ECE8F0&objectId=A4C2849E-F4D2-4E63-83D0-161C207897D0&blobAttrId=FC30E487-1F9E-4C99-B5E4-BF0DF065C3F0
http://swssc143/PverseonWeb_RPL/getdocument.aspx?classDefId=7DDD4C5D-9A4A-460B-9304-6D83B9ECE8F0&objectId=8EEB2B3F-17EF-4C1F-AEBA-C602322ACBBB&blobAttrId=FC30E487-1F9E-4C99-B5E4-BF0DF065C3F0
http://verseonweb-prod.ssc.lan/PverseonWeb_RPL/getdocument.aspx?classDefId=7DDD4C5D-9A4A-460B-9304-6D83B9ECE8F0&objectId=4CABD79A-65AA-4B16-B55D-B89266BFF03F&blobAttrId=FC30E487-1F9E-4C99-B5E4-BF0DF065C3F0
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Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

I. De verordening Haarlemse Wateren 2020 vast te stellen, 

II. De verordening Haarlemse Wateren in te trekken, 

III. De Nota Aanwijzing Oevers in te trekken. 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

 

1. Inleiding 

De Raad heeft op 18 oktober 2018 de Ambitiekaart Haarlemse Wateren vastgesteld. De verordening 

Haarlemse Wateren dient hierop laten aan te sluiten. In de verordening Haarlemse Wateren worden 

de voorschriften gegeven met betrekking tot de ligplaatsen van vaartuigen en de regels met 

betrekking tot het gebruik van het vaarwater. Op 28 mei 2020 heeft de raad de ontwerpverordening 

Haarlemse Wateren 2020 en het ontwerp uitvoeringsbesluit bij verordening Haarlemse Wateren 

2020 vrijgegeven voor inspraak. 

De inspraak is bekend gemaakt middels een publicatie in het Gemeenteblad van Haarlem 

(officielebekendmakingen.nl). Gedurende de inzagetermijn (11 juni 2020 t/m 23 juli 2020) kon iedere 

ingezetene of belanghebbende overeenkomstig de Inspraakverordening Haarlem een zienswijze 

inbrengen inzake de Ontwerp Verordening Haarlemse Wateren 2020. De onderliggende documenten 

konden via het Gemeenteblad worden ingezien en worden gedownload. Daarnaast lagen deze 

documenten ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in de Publiekshal. Zienswijzen konden zowel 

schriftelijk, mondeling als via mail worden ingediend. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid 

een zienswijze in te dienen. Er is derhalve geen zienswijzeverslag opgesteld. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

I. De Verordening Haarlemse Wateren 2020 vast te stellen, 

II. De Verordening Haarlemse Wateren in te trekken (oude versie) 

III. De Nota Aanwijzing Oevers in te trekken. 
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3. Beoogd resultaat 

Aanpassing van de verordening brengt deze in lijn met het beleid zoals verwoord in de door de raad 

vastgestelde Ambitiekaart Haarlemse Wateren. Er wordt een meer eenduidige indeling van soorten 

ligplaatsen vastgelegd, waarbij het per categorie duidelijk is welke regels ervoor gelden. Het College 

wordt meer in de gelegenheid gesteld uitvoering te geven aan nieuwe beleidslijn.   

 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de ontwerpverordening zijn hieronder opgenomen 

waarbij tevens het beoogde resultaat is aangegeven. Tevens zijn een aantal ongewijzigde aspecten 

nader toegelicht:  
1. Een invalideligplaats mag uitsluitend worden ingenomen wanneer een van de opvarenden 

invalide is. Binnen de verordening is aangegeven dat dit uitsluitend kan worden aangetoond met 

een gehandicaptenparkeerkaart. Deze kaart is door iedere invalide aan te vragen en hoeft 

hiervoor niet zelf een auto te bezitten of een bestuurder van een auto te zijn. Door aan te sluiten 

op het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Regeling 

gehandicaptenparkeerkaart hoeft geen aparte administratie en registratie gevoerd te worden 

voor de het rechtmatig innemen van een invalideligplaats. Voor de verordening is een duidelijke 

afbakening noodzakelijk,  

2. In artikel 8 worden de gronden voor intrekking of wijziging van de vergunning of ontheffing 

opgesomd. Onder lid j wordt ook het niet gebruiken van de ligplaats opgenomen als intrekkings- 

of wijzigingsgrond. Op deze wijze wordt verder ingezet op het optimaal benutten van de 

beschikbare ligplaatsen,    

3. Ligplaatshouders wonende buiten Haarlem krijgen door de nieuwe verordening middels de 

overgangsregeling 5 jaar de tijd om hun ligplaats op te zeggen. Daarna zal de vergunning worden 

ingetrokken. De betreffende ligplaatshouders worden hier na vaststelling van de verordening 

over geïnformeerd,     

4. Alle aanvragers voor een ligplaatsvergunning wonende buiten Haarlem die op de wachtlijst 

staan worden verwijderd. De betreffende aanvragers worden hier na vaststelling van de 

verordening over geïnformeerd,     

5. Ligplaatshouders met twee of meer ligplaatsen krijgen door de nieuwe verordening middels de 

overgangsregeling 5 jaar de tijd om hun tweede ligplaats op te zeggen. Daarna zal de vergunning 

worden ingetrokken. De betreffende ligplaatshouders worden hier na vaststelling van de 

verordening over geïnformeerd,     

6. Een overgangstermijn van 1 jaar (zoals door de Raad voorgesteld) in plaats van 5 jaar zoals 

opgenomen onder (3) en (5) is niet overgenomen in de verordening. Een termijn van 5 jaar geeft 

de betreffende ligplaatshouders voldoende tijd om een andere ligplaats (buiten Haarlem of bij 

een jachthaven) te zoeken of het betreffende vaartuig te verkopen. Een termijn van 5 jaar wordt 

als redelijk en billijk geacht gelet op het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel. Het intrekken 

van vergunningen van vergunninghouders woonachtig buiten Haarlem na 1 jaar (vanaf 

inwerkingtreding verordening) staat op gespannen voet met voornoemde beginselen. Bij 

intrekking van de ligplaatsvergunning dient het vaartuig direct verwijderd te worden. De ruimere 

termijn voorkomt eventuele aansprakelijkheidstellingen bij noodzakelijke verkoop en hoge 
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afschrijvingen van het te verwijderen vaartuig. Tevens is bij een langere termijn meer sprake van 

natuurlijk verloop,  

7. Het ligplaatsenplan is aangepast gericht op het verbeteren van de leesbaarheid. Hiertoe zijn de 

kleuren meer contrasterend gekozen met betrekking tot de te onderscheiden categorieën 

ligplaatsen en zijn de parallel lopende lijnen verder uit elkaar geplaatst, 

8. Naast bovengenoemde wijzigingen zijn er een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd die niet 

betrekking hebben op de inhoud van de verordening, maar het beter leesbaar en duidelijker 

maken. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de waswordt-lijst. 

 

4. Argumenten 

Noodzaak nieuwe verordening 

De huidige verordening Haarlemse Wateren dateert van januari 2014 en sluit niet meer aan bij de 

huidige situatie.  

 

Flexibiliteit en transparantie 

Door de verordening te voorzien van een bijhorend uitvoeringsbesluit wordt de mogelijkheid 

gegeven om snel en adequaat in te spelen op de actualiteit. Met de verbeteringen in het 

ligplaatsenplan kan eenieder die dat wil makkelijk inzicht krijgen in de locatie van ligplaatsen en de 

categorie waarbinnen deze vallen.   

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Niet van toepassing 

 

6. Uitvoering 

Met het vaststellen van de Verordening Haarlemse Wateren 2020 zal het bijhorende  

Uitvoeringsbesluit 2020 in werking treden.  

De gemeente maakt de verordening bekend via een gemeenschappelijke voorziening voor officiële 

publicaties op de website www.officielebekendmakingen.nl. Het raadsbesluit wordt verder ook 

bekendgemaakt op de gemeentelijke website en op de gemeentelijke informatiepagina.  

De ligplaatshouders en de ligplaatsaanvragers beiden wonende buiten Haarlem worden direct na de 

publicatie van de nieuwe verordening geïnformeerd over het intrekken van hun ligplaatsvergunning 

na 5 jaar middels een brief.   

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1. Verordening Haarlemse Wateren 2020 

Bijlage 2. Uitvoeringsbesluit 2020 behorende bij Verordening Haarlemse Wateren 2020 

Bijlage 3. Ligplaatsenplan (voorbeeld)  

Bijlage 4. Was-wordt lijst verordening Haarlemse Wateren 2020 

 


