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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-54969\3. Bestuur\6846 
Datum voorstel:   18 juli 2016 
Datum collegevergadering:   

Datum raadscommissie:  1 september 2016 
Datum raadsvergadering:   15 september 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. De Jong 

Indiener:  J.J.R. Jansen, namens fractie Bloeiend Hillegom 
E-mailadres:   c.jansen@gemeenteraadhillegom.nl  
 

Agendapunt:  9 
 

Griffie Raadsvoorstel 

Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 
Onderwerp:  Vergunningstelsel voor ligplaatsen in haven 

 

 

Wij stellen voor 

het college opdracht te geven een raadsvoorstel voor te bereiden om 

1. een vergunningstelsel in te voeren voor ligplaatsen in de haven;  

2. een ligplaatsenplan op te stellen met ruimte voor vaste aanlegplaatsen en plaatsen 

voor passanten. 
 

 
Inleiding 

In de haven van Hillegom liggen diverse bootjes van merendeels Hillegomse eigenaren. 

In de loop der jaren is er een wildgroei ontstaan van allerlei soorten en maten bootjes, 

waaronder ook slecht onderhouden bootjes. Dit heeft er voor gezorgd dat het aanzien 

van de haven wat verloederd is. 

Gemeente Hillegom heft precariobelasting voor het gebruik van openbaar water. Het 

betalen van precariobelasting geeft geen recht op een vaste ligplaats. Dit is voor 

booteigenaren moeilijk te begrijpen. Een groot deel van de bootjes ligt er zonder dat 

daarvoor betaald wordt. Dit leidt tot klachten van degenen die wel keurig betalen. 

In de raad van 14 november 2013 heeft de fractie van Bloeiend Hillegom de verloedering 

van de haven ter sprake gebracht bij de vaststelling van de verordening 

Precariobelasting. Een maand later nam de gemeenteraad, met slechts twee stemmen 

tegen, een motie aan waarin het college werd verzocht zich in te spannen om het beeld 

van de haven te verbeteren. Het college besloot deze motie uit te voeren. Op 30 april 

2014 liet het college weten dat verbetering mogelijk was, maar dat de vraag was of die 

voldoende opwoog tegen de kosten. 

Deze informatie is met enige vertraging in de raadscommissie van 1 oktober 2015 

besproken. Dit heeft nog niet tot een concreet resultaat geleid. 

Om toch het breed gedragen doel te bereiken, stellen wij nu voor de invoering van een 

vergunningstelsel te laten voorbereiden. 
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Bestaand kader/context 

APV Hoofdstuk 5, afdeling 6 Openbaar water, artikel 5:25 “Ligplaats woonschepen en 

overige vaartuigen”  
 
 
Beoogd effect 

Het aanzien van de haven verbeteren. 
 
Argumenten 

1.1 Een vergunningstelsel biedt een sluitende en duidelijke regeling voor vaste 

ligplaatsen 

Een vergunningstelsel voorkomt dat boten onbeheerd achtergelaten worden en dat de 

haven wordt gebruikt als “kluswerf”. Het aanzien van de haven verbetert erdoor. Dit 

stimuleert het gebruik van de haven en heeft zo een positief effect op de economie van 

Hillegom.  

Wanneer een vergunningstelsel wordt ingevoerd worden hierover leges berekend. De 

aanwezigheid van een vergunning is eenvoudig te controleren.  

 

1.2  Een vergunningstelsel wordt ook in andere gemeenten toegepast 

Onder andere de gemeente Teylingen werkt met een vergunningstelsel voor vaste 

aanlegplaatsen, in de kern Sassenheim. Navraag bij de gemeente Teylingen leerde dat 

dit naar tevredenheid werkt. Bij de uitvoering van dit voorstel kan dan ook makkelijk 

gebruik gemaakt worden van de regelingen en ervaringen van Teylingen. 

 

2. De vaste ligplaatsen moeten duidelijk te onderscheiden zijn van de 

passantenplaatsen 

Omdat de vaste ligplaatsen beschikbaar moeten blijven voor de vergunninghouders, 

moeten deze duidelijk te onderscheiden zijn van de passantenplaatsen. In het 

ligplaatsenplan worden onder andere eisen gesteld aan soorten en maten van de boten 

die een ligplaats mogen innemen in de Hillegomse haven. Tevens kan in het 

ligplaatsenplan aangegeven worden aan wie een ligplaats kan worden toegekend, of de 

vergunning overdraagbaar is of niet, of er een wachtlijst moet worden aangelegd etc. 

De bootjes moeten worden geregistreerd, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een 

sticker met een QR-code.  

In het ligplaatsenplan dient ook te worden opgenomen hoe passanten gebruik kunnen 

maken van de haven van Hillegom.  
 
 
Financiële consequenties 

Aan het verlenen van de bestuursopdracht zijn geen directe kosten verbonden. Uiteraard 

zijn aan een concrete uitwerking hiervan wel kosten verbonden. 

- Het opstellen van een vergunningstelsel, het aanpassen van de APV etc. vraagt een 

ambtelijke inzet maar is een eenmalige klus. 
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- Daarnaast zijn er eenmalige materiele uitgaven voor het aanbrengen van enkele 

aanduidingen in de haven. 

- Het uitgangspunt bij de leges voor de vergunningverlening is dat deze 

kostendekkend is. 

- Het uitvoeren van controle en handhaving op het vergunningstelsel vergt, volgens 

de ervaring in Teylingen, weinig tijd en kan in het rooster voor de Boa’s worden 

opgenomen. Ditzelfde geldt voor de ondersteuning van de Boa’s bij de 

administratie. 
 

 
Aanpak / uitvoering / participatie 

Het is van belang dat het college bij de voorbereiding van het voorstel de huidige 

geregistreerde, betalende gebruikers van de haven betrekt. Zij krijgen voorrang bij de 

vergunningverlening. 
 
 
Urgentie 

Om de nieuwe regeling voor het vaarseizoen 2017 klaar te hebben moet over dit 

voorstel uiterlijk in het 3e kwartaal 2016 besloten worden. 
 
 
Namens de fractie van Bloeiend Hillegom, 

 
J.J.R. Jansen 
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
gelezen het voorstel van de fractie van Bloeiend Hillegom, 
 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 
 
 

besluit: 

het college opdracht te geven een raadsvoorstel voor te bereiden om 

1. een vergunningstelsel in te voeren voor ligplaatsen in de haven;  

2. een ligplaatsenplan op te stellen met ruimte voor vaste aanlegplaatsen en plaatsen 

voor passanten. 
 
 
 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 september 2016, 
 
 

 
 
de plaatsvervangend griffier    de voorzitter 

drs. A.J. Jaspers      A. van Erk 


