
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 

Naam en fractie: Charles Wiss, fractie PvdA 

Datum indiening: 20 februari 2020 

Datum antwoord: 10 maart 2020 

Onderwerp: Ligplaats woonschip aan eiland ‘t Hooft 

 
Inleiding 
Sinds het najaar van 2019 ligt een woonschip afgemeerd aan het eiland ‘t Hooft, “tegenover” het strandpaviljoen de 
Zeemeeuw te Muiderberg. 
Het witte schip heeft een aanmerkelijke omvang en goed zichtbaar vanaf het strand. 
Voor zover onze fractie bekend heeft de Dorpsraad al diverse pogingen ondernomen om bij diverse instanties, 
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, uw gemeente etc.) te weten te komen wat de status is met betrekking tot deze ligplaats. 
Tot op heden heeft dat geen resultaat opgeleverd, zodanig dat dit tot actie heeft geleid. 
 
Het betreffende eiland is onbebouwd en is onderdeel van Natura 2000. Het speelt in het recreatieseizoen een rol voor de 
pleziervaart als beschutting en om tijdelijk recreatief aan te meren of te ankeren. 
 
Art 5:25 van de APV van Gooise Meren verbiedt het innemen van een ligplaats zonder vergunning van uw college op door het 
college aangewezen gedeelten van openbaar water. 
 
Het aantal personen dat zich zorgen maakt over deze kwestie is behoorlijk aan het toenemen en er is grote behoefte aan actie 
(aanschrijven en wegslepen) 
 
Vraag 1 
Bent u van deze situatie op de hoogte? 
 
Antwoord 
Ja, Staatsbosbeheer heeft de afdeling VTH hierover benaderd. 
 
Vraag 2 
Heeft u voor deze ligplaats een vergunning afgegeven? 
 
Antwoord 
Nee, de Gemeente Gooise Meren is daarvoor niet bevoegd omdat het IJmeer in beheer is bij Rijkswaterstaat. RWS heeft het 
eigendom/beheer voor eiland ‘t Hooft overgedragen aan Staatsbosbeheer, inclusief het toewijzen van ligplaatsen.  
Ter informatie: het geciteerde artikel 5:25 APV spreekt over door het college aangewezen wateren. Er zijn tot nu toe geen 
aanwijzingsbesluiten genomen.  
 
Vraag 3 
Indien dat niet het geval is, bent u met handhaving gestart, dan wel bent u voornemens dit te gaan doen op korte termijn 
 
Antwoord 
Staatsbosbeheer kan geen afspraken maken met de eigenaar (niet bereikbaar) en er is geen registratienummer van de ark 
bekend. Wij gaan ervan uit dat dit woonschip verwijderd is uit gemeente Amsterdam. Afdeling VTH staat waar mogelijk 
Staatsbosbeheer bij in haar handhavingsmogelijkheden, maar kan zelf niet handhaven t.a.v. de vergunningsplicht. 
 
Vraag 4 
Indien uw antwoorden op deze vragen negatief zijn, wat zijn dan uw plannen om tot een beëindiging van deze niet gewenste 
situatie te komen? 
 
Antwoord 
Wij bestuderen de mogelijkheden op te treden op grond van het bestemmingsplan en stuiten op dezelfde problemen als 
Staatsbosbeheer. 
 
 
 


