
 

 

 

schriftelijke vragen   

 

 

 

Fractie: PVVP 

Naam: T. Elschot 

Onderwerp: Verwijdering boten vaarten 

Beantwoording:  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Vraag: 

Is de gemeente  bekend met de nieuwe regeling van uit de provincie dat boten die aan 

de steiger/kade  liggen van de gemeente dat daar een brief  aan bevestigt dat deze 

boten over 7 dagen worden verwijder door de provincie? 

 

Antwoord: 

Ja, wij zijn op de hoogte van de handhavingsactie van de provincie. En wij zijn erover in 

overleg met de provincie. 

De provincie handhaaft op de regels die zij in 2012-2013 heeft vastgesteld. Wij hebben 

daar als gemeente destijds ook zienswijzen op ingediend, onder andere over de 

Zuiderkade en Tollebeek. 

 

 

Vraag: 

Gaat de provincie een taak van de gemeente overnemen? 

 

Antwoord: 

Nee, dit is/was al een bevoegdheid van de provincie. De provincie is eigenaar van de 

Urkervaart, Zwolsevaart en Lemstervaart. En zij heeft daar zelf regels voor gesteld. Die 

regels staan in de ‘verordening Fysieke Leefomgeving 2012’ van de provincie Flevoland. 

 

 

Vraag: 

Is daar over overleg geweest zo ja waarom is hier niks van bekend? 

 

Antwoord: 

Het is een actie van de provincie. Wij hebben geen inspraak of zeggenschap over deze 

actie. Ambtelijk zijn wij kort tevoren erover geïnformeerd. 

Uiteraard geven wij de belangen van onze bewoners aan bij de provincie. Onze bewoners 

zijn natuurlijk ook de bewoners van de provincie. 

 

 

Vraag: 

Welk alternatief heeft de provincie of gemeente voor deze mensen en voor de mensen 

die nu hun roeibootje/ jacht  voor de deur hebben liggen? 

 

Antwoord: 

Wanneer iemand een boot aanschaft, is het zijn/haar eigen verantwoordelijkheid om 

daarvoor een goede plek te regelen. Caravans, aanhangers etc. mogen ook niet zomaar 

het hele jaar op de openbare weg staan. 

Natuurlijk proberen wij booteigenaren die ons bellen/mailen een passend advies te 

geven. Bijvoorbeeld door hen adressen van jachthavens te geven. En natuurlijk praten 

wij met de provincie. Maar het blijft de verantwoordelijkheid van de booteigenaar om zelf 

een goede aanlegplaats te regelen. 



 

Vraag: 

Een vraag van wat andere orde, De bebording die er staan van wie zijn deze? 

 

Antwoord: 

De borden over het liggeld die aan de Zuiderkade staan, zijn van de gemeente. De 

borden met daarop “maximale ligduur 3 x 24 uur” en “verboden af te meren” (zie foto) 

zijn van de provincie. Die borden staan bijvoorbeeld in Tollebeek. 

 

 

 
 

 

 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen hierover? Dan kunt u mij bellen of mailen. 

0527 63 35 01   

i.cornelissen@noordoostpolder.nl 

 

En uiteraard kunt u ook de provincie hierover bellen: (0320) 265 265.  

Vraag dan naar de afdeling Infra, projectleider Handhaving. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Ineke Cornelissen 

Beleidsmedewerker 

 

  

   

   

 


