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Kennisnemen van:
De aanpassingen in ligplaatsabonnementen ingaande op L januari2022;

Beste raadsleden,

Het college wil u door middel van deze brief informeren over een aantal door te voeren

aanpassingen in de regelgeving omtrent ligplaatsabonnementen voor de pleziervaart.

lnleiding
De binnenwateren van Harlingen zijn een unieke trekpleister voor onze (water)toeristen en

bieden tevens plek aan vele schepen van bewoners van Harlingen. De komende jaren willen

we inzetten op de (door)ontwikkeling van onze havens en het oplossen van knelpunten'

Hiertoe is een analyse gemaakt van de binnenwateren waarover u per brief van 8 april 2021

bent geïnformeerd. Op basis van deze analyse wordt nu een havenvisie voor de

binnenwateren opgesteld inclusief de regelgeving en acties die hieruit voortvloeien. Over

deze havenvisie wordt u nog nader geÏnformeerd.

Voor een aantal acties verdient het aanbeveling om deze in te laten gaan bij de start van het

waterseizoen van 2022. Om een goede communicatie met betrokkenen te kunnen

waarborgen zijn deze besluiten door het college genomen, vooruitlopend op de presentatie

van de visie.

Besluiten
Het college heeft voortvloeiend uit de analyse binnenwateren twee besluiten genomen die

ingaan op 1 januari 2022:
o Geen kwartaalabonnementen voor de pleziervaart meer uitgeven maar overgaan

naar zomer- en jaarabonnementen, waarbij het zomerseizoen loopt van L april tot en

met 3L oktober en het jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december;

o Er worden geen ligplaatsabonnementen meer verstrekt aan inwoners van buiten de

gemeente Harlingen;

Er wordt op dit moment gewerkt met kwartaalabonnementen. Met de omzetting naar een

seizoenabonnement sluiten we aan bij wat gangbaar is in Nederland en bij de andere
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jachthavens in Harlingen (waaronder de HWSV en De Leeuwenbrug). Ook worden de

administratieve lasten verminderd.

Het stoppen met het verstrekken van ligplaatsabonnementen aan vaste liggers buiten de

gemeente Harlingen levert meer ruimte op voor bewoners, passanten en karakteristieke
schepen. De ligplaatscapacíteit in Harlingen is in het seizoen nu schaars; er is meer vraag dan

aanbod.

Vervolg
De gemeente Harlingen gaat samen met de Port of Harlingen deze besluiten communiceren

naar huidige abonnementhouders die niet in de gemeente wonen. De betrokken
booteigenaren worden persoonlijk benaderd. De aanpassingen worden daarnaast op de

websites van de gemeente en Port of Harlingen bekend gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Harlingen,
de loco-secretaris, de burgemeester,
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