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Betreft: start pilot bootregistratie en handhaving 
 
Geachte mevrouw Kompier en heer Jongenelen  
 
De bewonersvereniging heeft kennis genomen van het persbericht over de start van de pilot 
bootregistratie. In deze brief geven wij onze eerste reactie op de start van de pilot.  
Tevens verzoeken wij u met onmiddellijke ingang de handhaving aanzienlijk te verbeteren. 
 
Pilot bootregistratie 
Wij vinden het heel erg jammer dat de pilot pas in augustus van start gaat. Voordat alle 
boten geregistreerd zijn is het vaarseizoen 2021 waarschijnlijk al nagenoeg voorbij.  
  
In het persbericht staat dat aanvragen voor bootregistratie vanaf 2 augustus ingediend 
kunnen worden. Dit lijkt zeer vrijblijvend. Er staat n.l. niet vermeld wanneer de boten verplicht 
zijn een zichtbaar registratienummer te hebben en vanaf wanneer en op welke wijze er op de 
registratie gehandhaafd wordt.  
Ook is niet duidelijk hoe boten van buiten Langedijk, die via de sluis of de botenhelling het 
gebied binnenkomen, een registratienummer kunnen krijgen. 
Wij hebben nog meer vragen van onze leden ontvangen. Deze vragen zijn in de bijlage 
opgenomen. Misschien kunt u deze gebruiken om een aantal vragen en antwoorden op de 
website van de gemeente te plaatsen. 
 
Handhaving 
Helaas is de overlast voor de bewoners nog steeds niet verminderd. Integendeel; een aantal 
bewoners die dichtbij de Noorderplas en langs de doorgaande sloten wonen hebben de 
afgelopen weken steeds meer hinder ondervonden. Op elke mooie dag is het weer raak en 
zien we de overlast in de loop van de middag en de avond steeds verder toenemen. Het 
begint meestal gezellig druk en eindigt met racende (rubber)bootjes en veel lawaai en harde 
dreunende muziek vanaf een vlot of rondvarende sloepen. 
De ellende begint meestal nadat de BOA’s aan het einde van de middag of begin van de 
avond zijn vertrokken. Helaas wordt er ’s avonds niet of nauwelijks gehandhaafd en hebben 
de ‘boosdoeners’ vrij spel. 

De bewoners en de bewonersvereniging roepen de gemeente nogmaals op om, 
onafhankelijk van de registratie pilot, meer, beter en op de juiste tijdstippen te 
handhaven. Dus ook ’s avonds!	

Met vriendelijke groet, 
Jaap Steenhuis, secretaris 



 
 
 
 
 
 
Bijlage 
 
 

- Hoe lang blijft de bootregistratie gratis? 
- Is het mogelijk om meerdere boten van één eigenaar te registreren? 
- Kan de registratie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar wanneer de boot 

wordt verkocht? 
- Hoe is het nu geregeld voor hybride schepen die elektrisch door het aangegeven 

woongebied varen en elders of op het kanaal de diesel kunnen starten?  
- Is het registratienummer gemakkelijk te verwijderen zonder schade aan de boot. Zijn 

eventuele kosten van verwijdering voor de gemeente? 
- 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. 
 


