
Plan van aanpak voor het onderzoek ex art.  213a Gemeentewet naar ligplaatsen 

(afmeervoorzieningen) 

 

 

Achtergrond 

Jaarlijks voert het college een doelmatigheid- en een doeltreffendheidonderzoek uit. Dit is zo door de 

raad vastgesteld in de Verordening Gemeentewet art. 213a. In de Programmabegroting 2015 is 

opgenomen dat  onderzoek wordt gedaan naar het beleid voor afmeervoorzieningen/ligplaatsen voor 

pleziervaartuigen.  

  

Inleiding 

In 2009 is de nota ‘afmeerzones pleziervaartuigen’ vastgesteld waarin werd voorgesteld voldoende 

ligplaatsen aan te leggen om aan de Haarlemse vraag te kunnen voldoen. De afgelopen jaren is 

uitvoering gegeven aan deze nota. Ongeveer twee derde van het aantal geplande (gestandaardiseerde) 

ligplaatsen is gerealiseerd. De aanleg van de overige ligplaatsen is niet mogelijk i.v.m. bezuinigingen. 

Dit betekent dat er onvoldoende afmeervoorzieningen zijn om in de vraag te voldoen en er is sprake 

van een wachtlijst. In het 213a-onderzoek wordt uitgezocht of de toewijzing van de ligplaatsen, de 

omgang met en de afbouw van de wachtlijst alsmede de inning van de liggelden, met een financiële 

analyse van baten en lasten, doelmatig- en doeltreffend plaatsvindt.  

 

Doel van het onderzoek 

Doel van dit 213a-onderzoek is inzicht te verkrijgen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 

Haarlemse beleid. De onderzoeksvraag die daarbij hoort is: “Is het Haarlemse beleid (zowel 

inhoudelijk als financieel) over afmeervoorzieningen (ligplaatsen) doelmatig en doeltreffend?”  

 

Beoogd resultaat 

Dit 213a-onderzoek moet informatie opleveren of het beleid doelmatig en doeltreffend wordt 

uitgevoerd en hoe met de wachtlijst wordt om gegaan. Dit onderzoek moet leiden tot een aantal 

concrete aanbevelingen om, indien noodzakelijk, het bestaande beleid bij te stellen.   

 

Aanpak/methode 

Literatuuronderzoek (analyseren van beleidsnota’s) en interviews met beleidsmakers en uitvoerders 

van het beleid ten aanzien van afmeervoorzieningen. 

 

Uitvoering en planning 

Dit onderdeel kan worden uitgevoerd en gecoördineerd door de afdelingen Concerncontrol en 

Strategie en Beleid van de Concernstaf. 

Dit onderzoek kan in het tweede kwartaal van 2015 worden uitgevoerd. 
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