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Geachte heer, mevrouw,
In het vragenuur van uw raad van 10 mei jl. heeft de fractie van Groen Links vragen gesteld
over de aanpak van overlast van de boten en bootwrakken aan de overzijde van de
Ringvaart te Vijfhuizen. Eén van deze vragen was wat er is geregeld voor ligplaatsen voor
toeristen in de ringvaart. Ik heb u toegezegd hierover schriftelijk te informeren, en doe hierbij
deze belofte gestand.
Er zijn drie regelingen voor toeristen om met een boot aan te meren:
1. De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2002 vier openbare toeristische
aanmeerplaatsen aangewezen en middels een aanlegsteiger gerealiseerd aan de
Cruquiusdijk ter hoogte van recreatiegebied Groene Weelde en de golfbaan.
Bepaald hierbij is dat deze aanmeerplaatsen voor recreatievaartuigen maximaal 3 x
24 uur aaneengesloten mogen worden gebruikt. De pleziervaartuigen mogen
maximaal 18 meter lang zijn. De aanmeerplaatsen zijn gelegen aan de oever van
Haarlemmermeer.

2. De provincie (vaarwegbeheerder) heeft drie openbare plaatsen aangewezen waar
onder andere toeristische vaartuigen kunnen aanmeren. Deze plaatsen zijn gelegen
ter hoogte van Vijfhuizen, Nieuwebrug en Zwanenburg. Deze zijn gelegen aan de
oever van respectievelijk de gemeente Haarlem en de gemeente Haarlemmerliede
en Spaarnwoude. Wij gaan aan de Provincie vragen om hiervoor een maximale
ligtijd te bepalen.
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3. Er zijn diverse aanlegsteigers bij horecabedrijven langs de Ringdijk en ook nog een
aantal particuliere aanlegsteigers waarvan niet bekend is of deze toeristisch gebruikt
worden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

