
Bijlage 1. Behorend bij raadsvoorstel Aanpassing APV Hillegom 

Afdeling 6 Openbaar vaarwater. 
 

Voorgenomen collegebesluit tot aanwijzen van openbaar vaarwater waar het niet verboden is om 

een ligplaats in te nemen en het vaststellen van nadere regels op grond van artikel 5:25, lid 2. 

Wanneer de Raad besluit om artikel 5:25, eerste lid en tweede lid van de Algemene Plaatselijke 

Verordening Hillegom 2016 te wijzigen, volgt aansluitend hierop het collegevoorstel tot aanwijzing 

van plaatsen waar het niet verboden is om met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben. 

Het gaat om het water aan de Hillegommerbeek, vanaf de brug Van den Endelaan tot einde 

Hillegommerbeek, alsmede het openbaar water aan de Jonkheer Mockkade  Hierbij wordt een 

situatietekening toegevoegd. 

In dit collegevoorstel wordt eveneens gevraagd akkoord te gaan met het opstellen van nadere regels 

omtrent het innemen, van een ligplaats op grond van artikel 5:25, lid 2, onder a, van de APV Hillegom 

2016 en inspraakprocedure toepassen (afdeling 3.4 Awb). Dit in het kader van; 

 Het reguleren van het aanzien van dit vaargebied 

 De veiligheid van dit gebied  

 De samenhang met centrumontwikkelingen. 
 
Deze nadere regels zijn als volgt: 

-Vaartuigen dienen in goede staat van onderhoud te verkeren, als slechte staat van onderhoud wordt 

in ieder geval aangemerkt, vaartuigen waarvan het verfwerk slecht is en afbladdert en vaartuigen 

met vanaf de oever zichtbare roestplekken, gaten of scheuren. 

-Het is niet toegestaan om vaartuigen (met inbegrip van bijboten), bij wijze van winterstalling of 

andere redenen, op de openbare oever te plaatsen of aanwezig te hebben. 

-Het is niet toegestaan om goederen zoals masten, motoren, stootwillen kratten, loopplankjes, 

opstapjes dekzeilen etc. langer dan 24 uur op de openbare oever te plaatsen. 

- Het is niet toegestaan om een ligplaats in te nemen met vaartuigen langer dan 12 meter. 

-Dekzeilen dienen een gedekte kleur te hebben zoals, zwart, antraciet, donkerblauw, donkergroen of 

bordeaux. Felle of opvallende kleuren zoals oranje, rood of geel zijn niet toegestaan. 

-De onderlinge afstand tussen twee afgemeerde vaartuigen moet zodanig zijn dat het uitvaarbaar is. 

-Vaartuigen dienen te beschikken over adequate fenders of stootwillen die speciaal voor dat doel zijn 

ontworpen.  

-Geen ligplaats mag worden ingenomen door een schip dat voor bedrijfsmatig gebruik is bedoeld of 

bedrijfsmatig wordt gebruikt. 

-Een ligplaats mag door een particulier ingenomen worden indien het perceel wat hij/zij in eigendom 

heeft grenst aan het openbaarvaarwater, dit onder de voorwaarde dat het een pleziervaartuig 

betreft en voldoet aan de vastgestelde nadere regels. 


