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Wij stellen voor: 

 

1. Te besluiten om artikel 5:25, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 

Hillegom 2016 als volgt te wijzigen: Het is verboden met een vaartuig een 

ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig 

beschikbaar te stellen behoudens op door het college aangewezen gedeelten van 

het openbaar water.  

2. Te besluiten om artikel 5:25, tweede lid van de Algemene Plaatselijke 

Verordening Hillegom 2016 als volgt te wijzigen; Het college kan aan het 

innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats met dan wel voor een 

vaartuig op krachtens het eerste lid aangewezen gedeelten van openbaar water: 

a. nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, 

volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de 

gemeente;  

b. beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen. 

 

 

 

Inleiding 

In de gemeenteraad van 15 september 2016 zijn verschillende opties m.b.t. tot het 

verbeteren van het aanzien van de haven besproken. Het college gaf toen aan niet te 

staan achter het initiatiefvoorstel (invoeren vergunningstelsel) van Bloeiend Hillegom. Er 

werd afgesproken dat het college eerst het overleg met de Watersportvereniging en het 

traject met een aantal booteigenaren zou voortzetten. 

 

De afgelopen maanden is verkennend onderzoek naar de verschillende opties gedaan. 

Met de Watersportvereniging Lisse en verschillende booteigenaren hebben gesprekken 

plaatsgevonden. 

Deze partijen beschouwden het realiseren van een jachthaven niet als een mogelijke 

optie. De belangrijkste reden hiervoor is het niet kunnen afsluiten van een bepaald 

gebied. De haven van Hillegom is op dit moment een waterverbinding, waarbij vaartuigen 

kunnen aanmeren.  



 

 

 

Tijdens de verkennende gesprekken met voornoemde partijen is duidelijk geworden dat 

het niet mogelijk is om het aanzien van de haven te verbeteren zonder de kaderstellende 

en controlerende rol van de gemeente Hillegom.  

 

Het aanpassen van artikel 5:25 “Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen”, 

aangevuld met een aanwijzingsbesluit en nadere regels, is de oplossing die voorgesteld 

wordt om enerzijds de uitstraling van het Havengebied te verbeteren en anderzijds de 

inspanning van de ambtelijke organisatie te beperken. 

 

Bestaand kader en context 

 APV Hillegom, hoofdstuk 5, afdeling 6 Openbaar vaarwater, artikel 5:25 “Ligplaats 

woonschepen en overige vaartuigen”. 

 Memo van het college aan raads- en burgerleden 16 augustus 2016, waarbij het 

initiatiefvoorstel tot invoering van een vergunningenstelsel door het college wordt 

ontraden. 

 Raadsvoorstel 15 september 2016, J.J.R. Jansen, namens fractie Bloeiend 

Hillegom, waarin het college verzocht wordt een vergunningenstelsel in te voeren 

voor ligplaatsen in de haven. 

 

Beoogd effect 

 Verbetering van de uitstraling van het havengebied “de Hillegommerbeek”. 

 Voorkomen wildgroei slecht onderhouden vaartuigen in de wateren van “de 

Hillegommerbeek”.  

 

Argumenten 

1.1 

Achterliggende gedachte van deze aanpassing is het verbieden een ligplaats in te nemen 

in openbare wateren, en het maken van een uitzondering voor aangewezen genoemde 

wateren. Het college kan door middel van een aanwijzingsbesluit bepaalde gebieden 

aanwijzen waar het verbod niet geldt.  

 

1.2 

Het college wijst na besluitvorming over de aanpassing van de APV, aan op welke wateren 

wel aangemeerd kan worden. 

Op deze wijze reguleert de gemeente Hillegom het aanzien van de Haven en de wateren 

bij het woongebied “de Ringoevers”, waarbij de gemeente een kaderstellende en 

controlerende rol heeft. 

 

1.3 

In de nadere regels wordt aangegeven onder welke voorwaarden (plezier) vaartuigen 

mogen aanmeren. Zo wordt er bijvoorbeeld voor de inwoners die een perceel in eigendom 

hebben direct grenzend aan openbaar vaarwater, zoals bijvoorbeeld de inwoners 

“Hofzicht” en inwoners “Ringoevers”, een uitzondering gemaakt op het verbod om een 

ligplaats te hebben. 

De nadere regels zijn opgenomen in de bijlage. 

 

Kanttekeningen 

Het kan zijn dat de vereniging van eigenaren van het woongebied “Ringoevers” met een 

voorstel komt tot regulering van de insteekhaven in het woongebied “De Ringoevers”.  

 
Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan deze wijziging van de APV. 

Handhaving van apv-regels voor het havengebied zal met name direct na de 

inwerkingtreding van de APV extra tijd kosten. Bijvoorbeeld ook het al of niet voordoen 



 

 

van de noodzaak tot wegslepen en aanschrijven van overtreders is van invloed op de 

inzet van uren van de handhavers. 

 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

APV HUIDIG 
Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen 

1. Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel 
een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college 
aangewezen gedeelten van het openbaar water.  

2. Het college kan aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats 
met dan wel voor een vaartuig op niet krachtens het eerste lid aangewezen 
gedeelten van openbaar water:  

a. nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, 
veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente;  

b. beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen.  

APV NIEUW 

Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen 

1. Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel 

een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen behoudens op door het 

college aangewezen gedeelten van het openbaar water. 

2. Het college kan aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats 
met dan wel voor een vaartuig op krachtens het eerste lid aangewezen gedeelten 
van openbaar water:   

a. nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, 
veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente;  

b. beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen.  

 

Het college onderneemt aansluitend de volgende stappen; 

 besluit tot aanwijzing van plaatsen waar het niet verboden is om met een vaartuig 

een ligplaats in te nemen of te hebben 

 vaststellen van nadere regels.  

 

Inhoud voorgenomen collegebesluit is in de bijlage bijgevoegd inclusief een 

situatietekening die bij het besluit hoort. 

 

Nadat bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden en de APV gewijzigd is treedt de 

nieuwe APV volgens de gebruikelijke procedure in werking. 

 



 

 

Eén van de consequenties is dat eigenaren die niet voldoen aan de nadere regels van de 

vastgestelde APV aangeschreven worden. Zij krijgen de gelegenheid tot 1-1-2019 om 

ervoor te zorgen dat hun vaartuig zich niet meer bevindt op het openbaar vaarwater waar 

de gewijzigde APV op van toepassing is. 

 

De passantenligplaatsen, gesitueerd achter de Hillinnenbrug aan de Ringvaartzijde aan de 

Hillegommerbeek blijven gehandhaafd. 

 

Duurzaamheid 

n.v.t. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Dit besluit betreft alleen het vaarwater in de gemeente Hillegom. 

 

Urgentie 

Hoog 

 

Evaluatie 

Na invoering zal er na twee jaar een evaluatie plaatsvinden, hierbij wordt gekeken in 

hoeverre het aanzien van het aangewezen vaarwater verbeterd is. 

 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

Bijlage 1 het concept aanwijzingsbesluit en het concept nadere regels behorend bij het 

aanwijzingsbesluit.  

In bijlage 2 de tekening behorend bij het aanwijzingsbesluit. 

 
 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
 
ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 
 

 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit d.d. 12 september 2017, aanpassing APV Hillegom 2016 

Openbaar water, 

 

gelet op artikel 108 van de gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

1. De raad om artikel 5:25, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 

Hillegom 2016 als volgt te wijzigen: ‘Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in 

te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen 

behoudens op door het college aangewezen gedeelten van het openbaar water.  

2. De raad om artikel 5:25, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 

Hillegom als volgt te wijzigen: Het college kan aan het innemen, hebben of 

beschikbaar stellen van een ligplaats met dan wel voor een vaartuig op krachtens het 

eerste lid aangewezen gedeelten van openbaar water: 

a. nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, 

veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente;  

b. beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 oktober 2017, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
 


