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Pia Teeuwen

Van: Jan Jaspers

Verzonden: vrijdag 29 september 2017 13:47

Aan: raadsenburgerleden@gemeenteraadhillegom.nl

CC: College Hillegom

Onderwerp: Mail wethouder De Jong over Voorstel aanpassing APV - bericht aan raad

Zie onderstaand bericht. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Hillegom 

 

Jan Jaspers / Adjunct-griffier / Team griffie / 0618467008 / https://hillegom.raadsinformatie.nl 

Aanwezig op: Ma, Wo, Vr 

 

Beste leden van de raad, 

 

Tijdens de commissievergadering afgelopen woensdag is toegezegd nog met een toelichting te komen waarom 

een omgekeerde (verbods-)bepaling (artikel 5:25 APV) voor het innemen of hebben van een ligplaats wordt 

voorgesteld. 

 

Er zijn inderdaad meerdere mogelijkheden om dit in de APV te reguleren. Vanuit juridisch (technisch) oogpunt zijn 

beide wijzen van regelgeving namelijk mogelijk. De keuze voor een van beide opties hangt eigenlijk af van het 

aantal gedeelten van openbaar water waar het al dan niet is/wordt toegestaan om een ligplaats in te nemen.  

 

Op basis van de huidige APV is het verboden om een ligplaats in te nemen op de gedeelten van het openbaar 

water dat het college heeft aangewezen. Het voorstel aan de raad is om de APV te wijzigen, zodat op alle 

openbare wateren een verbod tot het innemen van een ligplaats geldt en het college gedeelten aanwijst waar het 

innemen van een ligplaats wel is toegestaan. 

 

Het valt namelijk te verwachten dat het aantal (openbare) wateren waar het innemen van een ligplaats wordt 

toegestaan minder is dan het aantal wateren waar een verbod geldt. Om die reden is het logischer om te kiezen 

voor een algeheel verbod in de APV en in een aanwijzingsbesluit de wateren aan te wijzen waar het verbod niet 

geldt. Bovendien is het op die manier makkelijker om differentiatie aan te brengen in de ligplaatsen (openbare of 

particuliere ligplaatsen of ligplaatsen voor passanten), al dan niet met daarop toegesneden nadere regels. Tot slot 

is het voor degenen die met hun vaartuig een ligplaats willen innemen duidelijker als op een kaart of tekening 

enkel de locaties zijn aangeduid, waar zij wel mogen aanleggen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Anne de Jong 

 

 

 

 


