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POSIADPES Geacht bestuur,
Postbus 15

;723zG Op 27 juli ji. hebt u ons een brief gezonden inzake de start van de pilot bootregistratie en
Noord-Scharwoude over de handhaving op en aan de wateren in Langedijk.

In deze brief willen wij daarop reageren en tevens de door u gestelde nadere vragen
BEZOEKADRES beantwoorden.
Bosgroet 2

Zuid-Scharwoude Handhaving
Met betrekking tot de handhaving geeft u aan dat helaas de overlast voor de bewoners

TELEFOON nog steeds niet is verminderd en roept uw bewonersvereniging de gemeente nogmaals op
(0226)334433 om, onafhankelijk van de registratie pilot, meer, beter en op de juiste tijdstippen te

handhaven.
TELEFAX Er wordt door de gemeentelijke boa’s zeker niet alleen overdag inzet gepleegd, maar ook
(0226/317556 in de avonden.

Als er handhavers op het water zijn is de jeugd ineens’ een stuk minder aanwezig. Dat is
WHATSAPP dan ook de reden dat wij soms twee keer inzet plegen op één dag. Eerst gaan de boa’s in
0636449977 de middag het water op en dan in de avond. Ook gaan de boa’s op verschillende tijden het

water op, zodat er nog enigszins een verrassingselement is. Daarnaast blijven de boa’s
SITE regelmatig een bezoek brengen aan de ouders van de jeugd waarvan wij constateren dat
w.gemeeite4angedirnrl zij overlast geven. Door het betrekken van de ouders proberen wij een gedrags

verandering te bewerkstelligen. Uiteindelijk is, naast handhaven, gedragsverandering en
BANKRELATIE betrokkenheid van de ouders nodig om de overlast tegen te gaan.
Bank Ned. Gemeenten

NL188NGH0285004751 De Pilot
BIC.BNGHNL2G Ook wij hadden graag gezien dat de pilot eerder had kunnen beginnen, maar de

technisch-administratieve voorbereidingen konden helaas niet sneller.
Bij uw antwooid graag
datum err nurrrwnrvenrrelderi. De pilotperiode behelst ook nog het vaarseizoen 2022 zodat een en ander geen gevolg

heeft voor de beoogde beoordelingsperiode van ten minste 6 (vaar-)maanden.

De betreffende APV-bepaling voor de Pilot is van kracht. Er zal vanaf nu dus op gehand
haafd worden. Zoals tijdens het raadsforum echter is toegezegd zal eerst een
gewenningsperiode worden gehanteerd, tijdens welke de handhaving er uit zal bestaan de
bootbestuurders aan te spreken op het ontbreken van de bootstickers en te informeren
over de wijze waarop ze hun boot alsnog kunnen registreren.



Alle contacten (waarschuwingen) worden door Boa’s vastgelegd. Bij herhaaldelijke
constateringen zal worden beboet.

Boten van buiten Langedijk, die via de sluis of de botenhelling het gebied binnenkomen,
dienen op dezelfde wijze als de Langedijkse boten geregistreerd te worden.
Bij de botenhellingen en de sluis zal hierop door middel van informatieborden (met een
QR-code) op worden gewezen.
Omdat de registratie ook via een mobiele telefoon mogelijk is én omdat van de registratie
via email onmiddellijk een bevestiging wordt verzonden, kan deze email als tijdelijk bewijs
dienen dat de boot is geregistreerd.

Met betrekking tot de door u gestelde aanvullende vragen:
- Hoe lang blijft de bootregistratie gratis? Tot eind 2022.
- Is het mogelijk om meerdere boten van één eigenaar te registreren? Ja. Per boot moet
een registratie plaatsvinden.
- Kan de registratie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar wanneer de boot wordt
verkocht? Nee. De oude eigenaar kan de boot uitschrijven, de nieuwe eigenaar moet een
nieuwe registratiemelding doen en nieuwe bootstickers gebruiken.
- Hoe is het nu geregeld voor hybride schepen die elektrisch door het aangegeven
woongebied vaten en elders of op het kanaal de diesel kunnen starten? Dit is geen aparte
bootcategorie. Doorslaggevend is dat elektrisch gevaren wordt in het aangegeven woon
gebied.
- Is het registratienummer gemakkelijk te verwijderen zonder schade aan de boot. Zijn
eventuele kosten van verwijdering voor de gemeente? De stickers zijn goed te verwijderen
met de gebruikelijke stïckerverwijderaars. De gemeente kan niet verantwoordelijk gesteld
worden voor de wijze waarop booteigenaren Uit doen.

- stickers met plaklaag kunnen langere termijn gevolgen hebben voor de rubberboot. Is dit
onderzocht? Mag de sticker op een plankje geplakt worden wat aan de boot bevestigd
wordt. Voor zover bekend leveren de stickers geen gevaar op voor rubberboten.
Bovendien zijn ze ‘slechts tot eind 2022 te gebruiken. Bij voortzetting van de registratie
zal naar alle waarschijnlijkheid een sticker van de nieuwe gemeente Dijk en Waard worden
gebruikt.
Het gebruik van een ‘plankje’ met daarop de stickers geplakt is geen bezwaar, zolang er
maar aan beide zijden van de boot een sticker zichtbaar is.

Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met de heer R.J. Boes van de
afdeling Bestuurlijke en juridische zaken, tel. (0226-) 33 44 92.
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