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0005317)

Contact

M. Weers

m.weers@pzh.nl

Onderwerp:

GS-brief evaluatie ligplaatsenbeleid en vaarwegenverordening

Publiekssamenvatting:

De Vaarwegenverordening is vastgesteld door Provinciale Staten op 16 december 2015. Tijdens 

de bespreking is besloten om eind 2017 met een evaluatie te komen van de 

vaarwegenverordening en het ligplaatsenbeleid. In de afgelopen twee jaar zijn onderzoeken

uitgevoerd naar het gebruik van provinciale vaarwegen, een vergelijking van het ligplaatsenbeleid 

met andere vaarwegbeheerders en een gebruikerstevredenheidsonderzoek.

Over het geheel genomen functioneert het huidige ligplaatsenbeleid en vaarwegverordening naar 

behoren. Het huidige ligplaatsenbeleid is vergelijkbaar met dat van andere waterrijke provincies. 

De vaarweggebruikers zijn over het algemeen tevreden over de provinciale vaarwegen en er zijn 

geen klachten van gebruikers en omwonenden over bijvoorbeeld de veiligheid. Voor de bezetting 

van de ligplaatsen is er nog geen betrouwbaar beeld om conclusies te kunnen trekken. Dit zal 

jaarlijks worden gemonitord.  Zodra er een betrouwbaar beeld is zullen deze knelpunten nader 

onderzocht worden waarbij ook de behoefte van de gebruikers wordt meegenomen. Naar 

verwachting onstaat na drie jaar monitoring een betrouwbaar beeld van de bezettingsgraad van 

de ligplaatsen.

Advies:

1.De brief aan Provinciale Staten vast te stellen  waarmee zij worden geïnformeerd over de 

evaluatie ligplaatsenbeleid en vaarwegenverordening

2. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het voorstel GS-brief evaluatie 

vaarwegenverordening en ligplaatsenbeleid

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
GS-brief evaluatie ligplaatsenbeleid en vaarwegenverordening
Ligplaatsen_-_Totaal_overzicht_def.pdf

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: M. Weers Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Dunnen, P, den digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Janssen, RA

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas
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1 Toelichting voor het College

Zie GS-brief. 

Om de mogelijke discussie in Provinciale Staten zoveel mogelijk op hoofdlijnen te laten voeren 

wordt:

 voor de monitoring van ligplaatsen alleen overzichtskaartjes van de bezettingsgraad 2016 

in het hoogseizoen meegestuurd. Ter informatie zijn wel de plaatjes t/m augustus 2017 

bijgesloten beschikbaar

 voor het onderdeel gebruikerstevredenheidsonderzoek verwezen naar de website van de 

Water ontmoet Water (WOW) waar het rapport te vinden is.

Financieel en fiscaal kader:

De jaarlijkse monitoring van ligplaatsen is nog niet structureel gedekt in het beheerbudget. Bij het 

Kaderbesluit Infrastructuur 2018 kan het beheerbudget structureel worden verhoogd binnen het 

gesloten systeem voor Mobiliteit.

Juridisch kader:

Het besluit heeft geen juridische gevolgen. 

2 Proces

Zie GS-brief

Na vaststelling van de brief in GS van 26 september zal deze ter informatie verstuurd worden aan 

provinciale Staten ten behoeve van de procedurevergadering van de commissie Verkeer & Milieu 

van 25 oktober 2017. Indien de commissieleden dit wensen kan deze in de volgende 

commissievergadering van 29 november 2017 worden besproken en eventueel daarna in 

Provinciale Staten van 20 december. Het totale monitoringsbeeld t/m september 2017 zal nog 

worden nagestuurd in het najaar.

3 Communicatiestrategie

Het besluit wordt kenbaar gemaakt op de website door middel van de publiekssamenvatting. 
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