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College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD 
Zitting van 27 augustus 2019

Beheer en Realisatie - Omgevingszorg

7 2019_B&W_00386 Schriftelijke vragen over handhaven vaarverordening

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; 
de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw T. Bijl; mevrouw J. Groot de, Secretaris

Nota van antwoord
Vraag en antwoord
Geachte raadsfractie,

Op 22 augustus heeft u schriftelijke vragen gesteld over het handhaven van de vaarverordening in 
Giethoorn.

Het gaat om de volgende vragen:  

1. Kan het College niet ingrijpen of durft het College niet in te grijpen?
2. Als het College niet in kan grijpen, waarom heeft het College dit dan niet met onderbouwing 

aan de overlegpartners, de inwoners  en aan de raad meegedeeld en uitgelegd?
3. Vanaf welke datum gaat het College ingrijpen?
4. Hoe houdt het College de vertegenwoordigende partijen en dus de inwoners aan tafel?
5. Is het College het ermee eens dat zolang er niet ingegrepen wordt, brutalen de halve wereld 

hebben en inwoners niet beschermd worden? 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

Handhaven vaarverordening

In de eerste vraag zit een zorg verscholen over de mogelijkheid, dan wel bereidheid van het college 
om in te grijpen. Voor ‘ingrijpen’ lezen wij ‘handhavend optreden’. Die zorg begrijpen wij, maar 
gelukkig kunnen wij deze direct wegnemen. Zoals de beantwoording van de brief aan ‘t Gieters Belang 
en de vragen van Groenlinks al duidelijk maakt, is het college conform de belofte gestart met 
handhavend optreden.

Over dit onderwerp heeft het college op 22 augustus 2019 schriftelijke vragen beantwoord van de 
GroenLinks-fractie. Tevens heeft het college schriftelijk gereageerd op vragen ’t Gieters Belang. 

In deze stukken beschrijft het college de verschillende stappen die zijn ondernomen in het kader van 
toezicht en handhaving van de vaarverordening en de acties die op dit moment worden ondernomen. 
In het kort: 
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 Afgelopen april heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van de vergunde 
verhuurboten en rondvaartboten.

 De volgende stap, die inmiddels is gezet , is daadwerkelijk toezien op en handhaven van de 
vaarregels. Om helderheid te krijgen over het soort overtreding en de wijze waarop de 
gemeente juridisch op het constateren van een overtreding reageert, is het 
handhavingsprotocol opgesteld. Over de toepassing hiervan zijn vragen gerezen. Het college 
heeft in de genoemde stukken herbevestigd dat het handhavingsprotocol onverkort wordt 
uitgevoerd.

 In juli zijn specifiek voor Giethoorn twee extra toezichthouders toegevoegd aan het team van 
Toezicht en Handhaving. 

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de hierboven vermelde stukken. 

Samenwerking met Giethoorn 

De gemeente werkt samen met inwoners en ondernemers van Giethoorn in de gebiedsgerichte 
aanpak. Vertegenwoordigers van ’t Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente nemen 
deel aan vijf werkgroepen en de stuurgroep. De komende periode worden diverse producten 
opgeleverd die met inbreng van inwoners en ondernemers tot stand komen. Dit betreft onder meer de 
toekomstvisie Giethoorn, beleid met betrekking tot overnachtingsmogelijkheden en een dynamisch 
parkeerverwijssysteem. 

Samen met bewoners en ondernemers vervolgen wij de ingeslagen weg om te komen tot een 
geactualiseerd vaarbeleid voor Giethoorn.

Vervolg
-


