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Art. 36 RvO vraag 

Door: dhr. Van der Veldt (CDA) 

Datum: 11 oktober 2022 

Onderwerp: ligplaatsenbeleid 

 

 

Geachte Griffie, 

 

Namens de CDA fractie heb ik de volgende artikel 36 “Reglement van orde” vragen aan het College. 
 

Inleiding: 

 

Een burger van de gemeente Bloemendaal heeft aan meerdere fracties het volgende gemaild: 

 

“Bij deze breng ik onder uw aandacht dat er regionaal een ongelijk speelveld bestaat betreffende het 

ligplaatsenbeleid, waar inwoners van Bloemendaal de dupe van zijn. 

  

Er is meer vraag dan aanbod aan ligplaatsen voor boten in de regio. In Bloemendaal wordt voor de 

ligplaatsvergunningen met één wachtlijst gewerkt. Op die wachtlijst wordt iedereen op volgorde van 

aanvragen behandeld.  Op deze wachtlijst staan ook inwoners van buurgemeenten.  

Een inwoner van Bloemendaal die zich inschrijft kan dus heel goed achter 20 Heemstedenaren en 

Haarlemmers terechtkomen op de wachtlijst. 

  

In Heemstede geldt echter dat zogenoemde ‘binnenwijkers’ van Heemstede voorrang krijgen bij het 
aanvragen van een ligplaats.  Inwoners van de omliggende gemeenten mogen een aanvraag 

indienen, maar ten alle tijden gaan de 'binnenwijkers' voor. 

Dus Heemstede geeft inwoners wel voorrang, en een inwoner uit Bloemendaal maakt daar eigenlijk 

geen kans gezien het tekort aan ligplaatsen. 

  

Er is feitelijk sprake van ongelijk speelveld in de regio. Bij deze verzoek ik u deze situatie te wijzigen, 

door in gesprek te gaan met omliggende gemeenten om hun beleid te laten wijzigen, of door het 

Bloemendaalse ligplaatsenbeleid te wijzigen conform de werkwijze van de gemeente Heemstede.”. 
 

Vragen: 

 

1. Bestaat er inderdaad een ongelijk speelveld inzake het (regionaal) toewijzen van ligplaatsen 

voor vaartuigen zoals in bovengenoemde mail beschreven? 

2. Kan en is het college van B en W bereid deze ongelijkheid op te heffen?  

 

De fractie heeft de voorkeur dat deze vragen door het College mondeling worden beantwoord in een 

Commissie of Raad.    

 

Met vriendelijke groet namens de CDA fractie Bloemendaal, 

 

Bob van der Veldt 

  

 

 


