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betreft
maatvoering woonboten
Geachte heer/mevrouw,
Bij besluit van 4 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders
besloten om de maximale maten, waaraan een woonboot moet voldoen om in aanmerking
te kunnen komen voor een ligplaatsvergunning voor onbepaalde tijd , te verruimen:
Bijgaand treft u het besluit aan met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en
kaart(gedeelte ).
Indien uw woonboot binnen de aangegeven maten valt, én binnen de zone van 6,5 danwel
7,5 meter vanaf de waterkering ligt, kunt u een ligplaatsvergunning voor onbepaalde tijd
aanvragen bij de afdeling Algemene en Juridische Zaken van de gemeente Purmerend.
Indien uw woonboot buiten de aangegeven maten valt, of buiten de zone van 6,5 danwel
7,5 meter vanaf de waterkeri ng ligt, dient uw woonboot eerst in overeenstemming te
worden gebracht met de maten of teruggelegd te worden naar de waterkering alvorens u
een ligplaatsvergunning voor onbepaalde tijd kunt verkrijgen.
De gebouwen die op de waterkering zijn gebouwd vallen buiten de nieuwe regeling. Het
bestemmingsplan laat bebouwing van de waterkering toe voorzover het gaat om een
bijgebouw van 8 m2 en met een maximale goothoogte van 2,5 meter. De grotere
bijgebouwen zijn derhalve in strijd met het bestemmingsplan opgericht.
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is als eigenaar van de waterkering
eveneens bevoegd om op te treden tegen de bebouwing . Het Hoogheemraadschap acht
het niet wenselijk dat de aanwezige vlonders zich uitbreiden en dat bouwsels,verharding,
beplanting e.d. op de waterkering gebouwd worden . Voor deze werkzaamheden is
overigens een ontheffing van de Keur noodzakelijk.
Tegen het besluit omtrent de verruiming van de maten van 4 augustus 2004 staat
gedurende zes weken de mogelijkheid open om een bezwaarschrift in te dienen (zie
bij/age(n) : diverse
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onderaan het besluit). Voor woonboten die binnen de maten en de zone vallen kunnen
direct ligplaatsvergunningen worden aangevraagd.Vervolgens zal de gemeente elk jaar de
woonbote n opmeten en beoordelen. Indien de woonboot wordt verbouwd of vervangen en
buiten de maximale maten en/of de aangegeven zone komt te vallen, zal de verleende
ligplaatsvergunni ng worden ingetrokken.
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.
Hoogachtend,
het Hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling a.i.,
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