
Beantwoording schriftelijke vraag 

Onderwerp: Gedoogverklaring Warfhuister Loopdiep 

Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding

Datum beantwoording: 08 november 2022

Datum indienen vraag/vragen: 18 oktober 2022

Vragensteller: Han Hefting 

Fractie: PvdA Het Hogeland

Aan de gemeenteraad

De namens bovengenoemde fractie op grond van het reglement van orde van de gemeenteraad 
gestelde vraag/vragen betreffend bovenvermeld onderwerp beantwoorden wij als volgt.

Toelichting/inleiding 
In het Warfhuister Loopdiep te Warfhuizen hebben vaartuigen ligplaats gekozen in strijd met het 
bestemmingsplan. In de Ligplaatsenregeling 1997 van de toenmalige gemeente De Marne is dit 
gedeelte aangewezen als toegestane ligplaats voor bedrijfsvaartuigen. Deze Ligplaatsenregeling is 
nog steeds van kracht, aangezien de gemeenteraad deze eind 2020 ‘voor recht’ heeft verklaard, in 
afwachting van een nieuwe regeling die de gehele nieuwe gemeente omvat. 
Het ontbreken van gemeentebreed beleid is een van de redenen geweest voor de afgifte van een 
gedoogverklaring voor een jaar per 1 maart 2022. Een tweede reden is gelegen in het kennelijk 
disproportionele karakter van handhaving op de strijdigheid met het bestemmingsplan van déze 
vaartuigen, aangezien er ook sprake is van ándere vaartuigen (van andere eigenaren) die ook in 
overtreding zijn. Een derde reden is gelegen in het feit dat geconstateerde overtredingen als het 
gebruik van de walkant e.d. inmiddels waren beëindigd. 

Vraag 1

De termijn van de gedoogverklaring verloopt binnen vijf maanden. Is er zicht op een nieuw 
ligplaatsenbeleid of kan nu reeds worden vastgesteld dat de verklaring moet worden verlengd? 

Beantwoording

Er is onlangs een start gemaakt met het ligplaatsenbeleid. Of dit tijdig klaar is is nog niet te zeggen. 
Niet uit te sluiten valt dat de verklaring verlengd zal moeten worden. 

Beantwoording schriftelijke vraag/vragen 

cf. art. 32 Reglement van Orde gemeenteraad 



Beantwoording schriftelijke vraag 

Vraag 2

Is het het college bekend dat door omwonenden, ondanks de voorwaarden die zijn gesteld in de 
gedoogverklaring, nog steeds overlast wordt ervaren?

Beantwoording

Dit is het college bekend.

Vraag 3

Heeft sinds de afgifte van de gedoogverklaring periodieke controle plaatsgevonden op de naleving 
van de gestelde voorwaarden?

Beantwoording

Er heeft periodieke controle plaatsgevonden, echter wat minder frequent dan voorheen, de 
boacapaciteit kent een grens en er is veel inzet nodig in Zoutkamp en omgeving in verband met het 
voorportaal aldaar. 

Vraag 4

Zo ja, heeft deze controle ook plaatsgevonden na 17:00 uur respectievelijk na het intreden van de 
duisternis?

Beantwoording

Deze controles vinden regelmatig plaats na 17.00 uur en na het intreden van de duisternis. 

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

P.P.M. van Vilsteren, H.J. Bolding,
Gemeentesecretaris Burgemeester


