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Hierbij informeren wij u over het convenant ‘Samenwerking nautische handhaving’ waarmee de

provincie en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de veiligheid op de provinciale vaarweg de

Oude Rijn in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk willen bevorderen en de overlast willen

beperken.

Het convenant bevat afspraken over de inzet van de buitengewone opsporingsambtenaren


(BOA’s) van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op de provinciale vaarweg de Oude Rijn, voor

zover deze ligt binnen het grondgebied van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Het convenant is opgesteld op verzoek van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze gemeente

krijgt met name in de zomerperiode veel meldingen met betrekking tot overlast op en langs de

oevers van de Oude Rijn. Voor zover de overlast zich afspeelt op de Oude Rijn (denk hierbij aan

brugspringen en hardvaren) kan de gemeente daar niet zelf tegen optreden omdat het een

provinciale vaarweg betreft. De BOA’s van de provincie hebben een groot verzorgingsgebied en

kunnen minder vaak op dit gedeelte van de Oude Rijn aanwezig zijn dan de gemeente

noodzakelijk acht. Daarom wil de gemeente zelf de bevoegdheid krijgen om te kunnen

handhaven op de Oude Rijn. De BOA’s van de gemeente zijn vaak in de omgeving van de Oude

Rijn aanwezig. Vanwege hun werkzaamheden op de Reeuwijkse Plassen beschikken de BOA’s

van de gemeente ook over de juiste kennis en ervaring om de handhaving op de Oude Rijn goed

uit te kunnen voeren.

In verband met deze samenwerking worden de BOA’s van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

door Gedeputeerde Staten op basis van de Scheepvaartverkeerswet aangewezen om, naast de

provinciale BOA’s, te kunnen handhaven op het gedeelte van de Oude Rijn binnen het

grondgebied van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
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De inzet van de BOA’s van de gemeente vindt plaats zonder verrekening van de kosten. Aan het

eind van het eerste jaar vindt er een evaluatie plaats om de ervaringen te delen en het convenant

indien nodig bij te stellen.

Gedeputeerde mevrouw J.N. Baljeu is gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten het

convenant te ondertekenen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,


 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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- Convenant 'Samenwerking nautische handhaving'


