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AMENDEMENT KOGGENLAND

Agendapunt: 1.03.01 Jaarstukken 2018 
Onderwerp: Realiseren Bootoverhaal De Burghtlanden

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De Raad van de gemeente Koggenland bijeen op maandag 17 juni 2019

NOC Pv s dj CL) 
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Het te nemen besluit als volgend te wijzigen: lAJ U.o Cfļ
“2.2 ê 370.464 te storten in de algemene reserve algemene dienst;

wordt

"2.2 Ç 270.464 te storten in de algemene reserve algemene dienst; 

en toe te voegen

"2.8 een bestemmingsreserve "bootoverhaal" in te stellen ten behoeve van het realiseren van 

de bootoverhaal De Burghtlanden en hierC 100.000 in te storten."

De raad heeft in de vergadering van 5 februari 2018 de motie vaod aangenomen waarin het 
college is gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een veilige en betaalbare 
bootoverhaal bij de Burghtlanden;
De raad heeft in de vergadering van 26 november 2018 aangegeven deze onderzoeksvraag 
breder te willen inzetten, namelijk in een voorziening voor alle inwoners van Koggenland; 
Vervolgens is de motie aangenomen waarin het college is gevraagd te onderzoeken of langs 
bestaande recreatieve vaarroutes in Koggenland, waaronder de vaarroute in de polder 
Westerkogge en het boezemwater de Mijzen, aanvulling van voorziening(en) gewenst is om het 
vaarwater beter te kunnen gebruiken om het recreatieve gebruik een extra impuls te geven;
Het college heeft laten weten dat dit vraagstuk wordt meegenomen in de in voorbereiding zijnde 
Nota Waterrecratie;
Ondergetekenden wensen echter vooruitlopend op de Nota waterrecreatie toch het project 
'Botenoverhaal De Burghtlanden' zo snel als redelijk mogelijk in samenwerking met de betrokken 
omwonenden gerealiseerd te hebben; en verwijst daarvoor naar de memo Botenoverhaal 
Boogfries van het college van 12 september 2018;
Er is de inwoners van de Burghtlanden toegezegd, bij aanvang van realisatie van deze 
nieuwbouwwijk, gebruik te kunnen maken van een goed en veilig functionerende botenoverhaal. 
Nadat de eerste versie niet veilig en goed werkend bleek, is er nu vanuit de inwoners zelf een 
initiatief gestart om d.m.v. een schaalmodel deze wens alsnog te realiseren. Initiatiefnemers van 
dit Amendement zien graag dat een botenoverhaal alsnog veilig wordt gerealiseerd, deze te 
toetsen op haalbaarheid en zo nodig samen een realiseerbare versie hiervan te ontwikkelen en 
uit te voeren.
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Namens de partij VVD Koggenland,
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