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Verstuurd per e.mail : post@rijnland.net 

 

 

Hoogheemraadschap van Rijnland 
t.a.v. Dhr. K. Duijverman 
Postbus 156 
2300 AD LEIDEN 

 

Nieuwemeer, 26 februari 2013 

Onderwerp : Vervolg overleg Steiger & Oeverzaken Ringvaart Haarlemmermeerpolder 

Geachte heer Duijverman, 

Naar aanleiding van de gespreken 3 december jl., heeft er een overleg plaatsgevonden met 
de bewoner vertegenwoordigers van de kernen gelegen aan de ringdijk. 

Uit dit overleg zijn een aantal vragen naar voren gekomen en is de afspraak gemaakt, een 
werkgroep op te richten waarmee de vervolg overleggen ten aanzien van de steiger/oever 
zaken zullen plaatsvinden. Twee van de werkgroep leden hebben ook al deelgenomen aan 
het vóór aangehaalde overleg. 

Na blijkt uit reacties op de door u besproken stukken, (taxatie rapport Hukker en uw voorstel) 
zijn er nog een aantal vragen, dan wel onduidelijkheden naar voren gekomen. 

Omdat de bewoner vertegenwoordigers, het ingeslagen traject en het beoogde vervolg 
moeten kunnen uitleggen aan hun achterban, om een maximale deelname te verkrijgen, 
zouden wij graag antwoord op de onderstaande punten hebben; 

1. kunnen wij inzage krijgen in alle lopende contracten? 
2. hoeveel contracten lopen er met aanwonende? 
3. hoeveel contracten lopen er met derden? 

Voor 1 t/m 3 zien wij graag een specificatie van steiger afmetingen en wel/geen boot. 
4. hoe zit het met contracten met bedrijven en/of gemeentelijke instanties ? Denk hierbij 

aan loswallen, bedrijfsmatige steigers en vóór horecagelegenheden steigers als ook 
de vast aangemeerde pontons. 

5. hoe zit het met contracten van woonboot bewoners? 
6. hoe zit het met contracten met verenigingen? Denk hierbij bijv. aan de Zeeverkenners 

en de steiger voor Veerpont de Cruquius en Rijsenhout. 
7. Zijn er nog contracten die niet hierboven zijn genoemd? En wat zijn hiervoor de 

lopende afspraken? 
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Verder zijn wij benieuwd naar de aan voorgenoemde contracten gekoppelde gelden en een 
detail kaart/overzicht waaruit een duidelijke specificatie van locaties en afmetingen per 
opstalhouder is op te maken, eventueel gegroepeerd per woonkern, uiteraard geldt dit alleen 
voor de in het project betrokken delen van de ringdijk. 

Met de gevraagde informatie zullen vervolgens de bewoner vertegenwoordigers, een 
bewoner (inventarisatie)onderzoek houden om te bezien hoe en of zijn bereid zijn deel te 
nemen aan het vervolg traject (beoogde collectieve aankoop). 

Tot slot vragen wij nadrukkelijk u hulp in deze complexe zaak en zouden wij graag 
persoonlijk nader kennis maken en zijn wij uiteraard bereid eventuele onduidelijkheden nader 
toe te lichten,  

In afwachting op uw reactie verblijven wij,  

hoogachtend, 

 

Werkgroep Steiger & Oeverzaken SBOH,  

P. Blom  (Voorzitter SBOH) Vijfhuizen 
H. Loerakker    Cruquius 
H. Arendse    Rijsenhout 
E. Hoogenboom   Nieuwemeer  

E.mail : wg-steiger-oeverzaken@nieuwemeer.info 

 


