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Op woensdag 20 juli heeft het college via de griffie het initiatiefvoorstel van Bloeiend 

Hillegom ontvangen om te komen tot een vergunningstelsel voor ligplaatsen in de 

haven. Het doel hiervan is om het aanzien van de haven te verbeteren. 

De griffie verzoekt het college een inhoudelijke reactie te geven op het 

initiatiefvoorstel van Bloeiend Hillegom. 

 

Graag geven wij hierbij de reactie van het college op het voorstel van Bloeiend 

Hillegom. 

In het initiatiefvoorstel wordt er terecht van uitgegaan dat de kosten van voorbereiding 

(eenmalig) en de structurele handhavingskosten voor rekening komen van de 

booteigenaren.  In het voorstel worden geen bedragen genoemd. Wij schatten in dat de 

voorbereiding van een vergunningstelsel, het aanpassen van de APV etc. circa € 

50.000,- zal gaan bedragen (eenmalig). Daarnaast ontstaan er structurele kosten in de 

vorm van handhaving en administratie. Deze schatten wij op  € 30.000,- per jaar. Dit 

zijn extra kosten die via de precario / leges ontvangen moeten worden van de 

booteigenaren. Naar verwachting stijgen de kosten voor de eigenaren dus aanzienlijk. 

Dit vinden wij als college ongewenst. 

 

In de raadscommissie van 1 oktober 2015 is door het college aangeven dat ook zij van 

mening is dat het aanzien van de haven verbeterd kan worden. Toen al is door het 

college aangegeven dat dit niet per definitie door de gemeente zelf opgepakt hoeft te 

worden maar dat zij hierover graag in contact wil treden met degenen die een boot (of 

meerdere boten) in de haven van Hillegom hebben liggen. 

 

Op grond van de motie hebben er inmiddels  gesprekken plaatsgevonden met diverse 

booteigenaren en zijn er contacten gelegd met het bestuur van Watersportvereniging 

Lisse om in Hillegom een (zuster)vereniging op te richten. De gesprekken hierover 

zullen na de zomer plaatsvinden.  

 

Aan : Raads- en burgerleden 

    Bestuur en management secretariaat 

Van : College 

Datum : 16 augustus 2016 

Ons kenmerk : \Z-16-54969\1.3. Intern\9988 

   Ja 

Onderwerp : Haven 
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Het college wil het traject met Watersportvereniging Lisse graag voortzetten. Zolang de 

uitkomst van dit traject nog niet duidelijk is, ontraadt het college het initiatiefvoorstel 

van Bloeiend Hillegom.  

 

 

 

 


