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O N D E R W E R P Beschikbaarstelling krediet vervangen overhaal De Burghtlanden 

INLEIDING Bij de ontwikkeling van het uitbreidingsplan De Burghtlanden is een overhaal aangelegd. 
Deze vormt de verbinding tussen de wijk De Burghtlanden en het recreatieve vaarwater 
langs De Goorn (locatie Boogfries). Helaas bleek het ontwerp - naar voorbeeld van een 
werkende overhaal in Akersloot - hier niet te werken. Vanuit de bewoners die in De 
Burghtlanden een boot hebben is het verzoek gekomen om de overhaal te verbeteren 
zodat zij het recreatieve vaarwater kunnen bereiken. Door belanghebbende bewoners van 
De Burghtlanden, een aantal betrokken ondernemers en de gemeente is er de afgelopen 
jaren gezocht naar een betere oplossing. Dit heeft geresulteerd in een deugdelijke, veilige 
en eenvoudig te bedienen ontwerp voor een overhaal dat is uitgewerkt door een 
werkgroep. 

V O O R S T E L Wij stellen voor een krediet van C 83.600 beschikbaar te stellen. 

Financiële dekking: 
Vanuit het leefbaarheidsfonds wordt een bijdrage verstrekt van *E 50.000. 

In het meerjaren investeringsschema is voor 2012 een bedrag van 4E 500.000 opgenomen 
voor de in de structuurvisie opgenomen recreatief uitvoeringsprogramma's. Dit zijn 
projecten op het gebied van recreatieve routes, landschap en knooppunten. De overhaal 
past binnen deze omschrijving. Wij stellen voor het resterend bedrag van C 33.600 hieruit 
beschikbaar te stellen en te dekken uit de reserve Nieuwe Investeringen. 

O N D E R B O U W I N G Na het vervangen van de overhaal wordt het water in De Burghtlanden voor bootjes 
ontsloten op de recreatieve vaarroute in de polder Westerkogge. De Burghtlanden is 
ontworpen met veel en breed water. In de wijk liggen 126 woningen direct aan het water. 
Dit is 37Vo van alle woningen in De Burghtlanden. 

Het ontwerp is gemaakt voor stalen polderschuiten van maximaal 9 meter lang en 2 meter 
breed. Zowel boten met een kiel als platbodems kunnen gebruik maken van de overhaal. 
Als garantie op de werking van de overhaal heeft de werkgroep een garantieverklaring 
ondertekend. In deze verklaring zijn de uitgangspunten, werking en technische uitvoering 
beschreven. De garantieverklaring is toegevoegd aan dit raadsvoorstel. Op het gebied van 
waterrecreatie is de overhaal een waardevolle aanvulling. Als de overhaal door de 
gebruikers positief wordt ontvangen, zijn er in de gemeente meer locaties waar een 
overhaal een meerwaarde kan zijn voor de waterrecreanten. 



RAADSVOORSTEL ( VERVOLG) 

V E R V O L G Na het verlenen van het krediet zal een omgevingsvergunning en een watervergunning 
worden aangevraagd. Het streven is om de overhaal in het begin van het vaarseizoen 2013 
in gebruik te nemen. 
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