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DATUM VERGADERING 12 april 2021 DATUM 8 november 2021 

AGENDAPUNTNUMMER    

PORTEFEUILLEHOUDER R. van Dolder   

    

ONDERWERP Motie Vaart in de doorvaarbaarheid! 

 

 

Inleiding 

In de raadsvergadering van 12 april 2021 is een Motie vreemd aan de orde van de dag unaniem 

ingediend met de titel ‘Vaart in de doorvaarbaarheid!’  

De raad constateert dat: 

 

 Er in Koggenland meerdere bruggen en locaties zijn welke een knelpunt vormen in het 

vaarnetwerk (Vaarroute polder Westerkogge) 

 De bebording van ondiep water of duikers van laagwatersloten onvoldoende is.  

 Oude landhoofden gevaar vormen en doorgangen onnodig smal maken. 

 Meerdere Doe-Teams uit verschillende dorpen deze problemen hebben aangekaart. 

Overwegende dat: 

 Inwoners veel plezier halen uit de recreatie op het water. 

 Met het oplossen van knelpunten meer inwoners gebruik kunnen maken van de vaarroute 

door Koggenland. 

 Door aanpassingen in dammen de vaarroute polder Westerkogge significant uitgebreid kan 

worden naar andere dorpen zoals bijvoorbeeld Zuidermeer en verder.  

 Koggenland aanspraak kan maken op subsidie vanuit de provincie, betreffende het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 16 maart 2021, nr. 1566631/1566645. 

 

 

 

Vraag 

Verzoekt het college; 

 

1. De knelpunten en gevaarlijke smalle doorgangen in kaart te brengen. 

2. Een raming te maken op de investering om deze knelpunten op te lossen. 

3. Inzichtelijk te maken waar uitbreidingen van de huidige vaarroute mogelijk zijn.  
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4. Dit geheel als raadsvoorstel aan de raad aan te bieden in de raadsvergadering van 5 juli 

2021. 

 

 

 

 

 

Afdoening 

Op 2 juni jl. 2021 hebben wij u via de raadsbrief geïnformeerd hoe wij invulling geven aan de motie 
en over het voornemen om u in september een investeringsvoorstel voor te leggen. In september 
hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken, daarin hebben wij ook aangegeven dat de 
subsidie aanvraag is gedaan.  
Inmiddels hebben wij begrepen dat er binnen de provincie in totaal zes subsidie aanvragen zijn 
gedaan. Gezien het geringe aantal aanvragen achten wij de kans groot dat de subsidie aanvraag 
wordt gehonoreerd. Voor 31 december 2021 horen wij het definitieve besluit. Zodra de provincie 
de voorgestelde subsidieaanvraag heeft goedgekeurd, ontvangt de raad binnen drie maanden een 
voorstel. Hiermee beschouwen we de motie als afgedaan.  

  
 


