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Kernboodschap  Met de vaststelling van de Verordening Haarlemse Wateren d.d. 22 oktober 2020 

dienen voor deze verordening toezichthouders aangewezen te worden. Met dit 

aanwijzingsbesluit worden personen belast met toezicht op het water en 

handhavend optreden tegen overtredingen op basis van de Verordening 

Haarlemse Wateren 2020. 

 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Vaststelling Verordening Haarlemse Wateren 2020 (2020/96208) in de 

raadsvergadering van 22 oktober 2020.  

Besluit College  

d.d. 24 november 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het Aanwijzingsbesluit toezichthouder Verordening Haarlemse Wateren 2020 

vast te stellen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Met dit aanwijzingsbesluit worden  toezichthouders aangewezen voor de Verordening Haarlemse 

Wateren 2020. Wanneer een nieuwe verordening in werking treedt dan dient het aanwijzingsbesluit 

herzien en aangepast te worden naar de nieuwe verordening. De verordening geeft onder meer de 

mogelijkheid om handhavend op te treden en het gebruik van de Haarlemse wateren te reguleren.  

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/Vaststellen-nieuwe-versie-verordening-Haarlemse-Wateren-en-bijbehorend-uitvoeringsbesluit-2020-amendement-verwerkt-getekend-raadsstuk-22-okt-2020.pdf
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2. Besluitpunten college 

1. Het Aanwijzingsbesluit toezichthouder Verordening Haarlemse Wateren 2020 vast te stellen. 
 

3. Beoogd resultaat 

Het aanwijzen van de Nautisch verkeersleider, Nautisch handhaver, Integraal handhaver en 

Coördinerend integraal handhaver als toezichthouder voor de Verordening Haarlemse wateren geeft 

de mogelijkheid om adequaat toezicht op het water te houden en waar nodig handhavend op te 

treden.  

 

4. Argumenten 

Bevoegdheid toezichthouders geborgd   

Door het aanwijzen van toezichthouders voor de Verordening Haarlemse Wateren 2020 kunnen de 

aangewezen personen gebruik maken van de bevoegdheden uit de Algemene wet bestuursrecht. 

Deze bevoegdheden bestaan uit onder meer het vorderen van gegevens en het ter plaatse uitvoeren 

onderzoek.  

 

Er worden meerdere functiegroepen aangewezen voor een brede inzetbaarheid 

Naast de nautisch handhavers en de integrale handhavers, die uitsluitend toezichthoudende en 

handhavende taken hebben worden ook nautisch verkeersleiders aangewezen. Een nautisch 

verkeersleider geeft de scheepvaart (verkeers)instructie ter bevordering van een veilige doorvaart. 

Het is hierbij van belang dat zij ook op grond van de Verordening Haarlemse Wateren 2020 

aanwijzingen kunnen geven. Daarnaast komt het tijdens het hoogseizoen voor dat nautisch 

verkeersleider ondersteunen bij handhaving.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Wanneer er geen toezichthouders worden aangewezen voor de Verordening Haarlemse Wateren 

2020 zijn er geen bevoegde toezichthouders en kan er niet adequaat gehandhaafd worden. 

 

6. Uitvoering 

Het collegebesluit wordt bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 

www.officielebekendmakingen.nl. Vervolgens wordt het opgenomen in het lokale regelingenbestand 

op www.officielebekendmakingen.nl.  

 

7. Bijlage 

Het Aanwijzingsbesluit toezichthouder Verordening Haarlemse Wateren 2020 

 

http://www.officielebekendmakingen.nl/

