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AMSTERDAM_ De Stichting Pleziervaart startte vorige week een petitie ‘Behoud de Amsterdamse grachten voor de

pleziervaart.  De petitie is inmiddels bijna 4.500 keer ondertekend en bevat een oproep aan de gemeente

Amsterdam om de vrijheid van individuen en het ondernemen in de pleziervaart niet in te perken.

De HISWA vereniging springt ook in de bres vor de Amsterdamse pleziervaart, maar benadert dit vanuit het oogpunt van

de watersportondernemers. In de N"a Varen 1 kondigt de gemeente 17 nieuwe maatregelen aan zoals een nachtverbod op

varen en uitsluitend elektrisch varen op de Amsterdamse binnenwateren. Dit alles in combinatie met de verplichting van

een duur vaarvignet. “We gaan er alles aan doen om de gemeente op andere gedachten te brengen. Varen op de

binnenwateren wordt zwaar ontmoedigd en ondernemers wordt de bedrijfsvoering onmogelijk gemaakt”, aldus Gerdina
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Krijger, regiomanager bij HISWA Vereniging.

Forse investering

De verdubbeling van de prijs van een vaarvignet maakt een ligplaats in een jachthaven aan het Amsterdamse binnenwater

e#ra duur, terwijl de exploitant op hoge kosten wordt gejaagd. Jachthavens waar straks uitsluitend elektrische b"en

liggen, moeten de infrastructuur voor elektriciteit flink verzwaren. Een forse investering voor de ondernemers. Echter als

blijkt dat het hoofdnetwerk buiten de haven ontoereikend is, moet de overheid met tonnen bijspringen om de

aansluitingen überhaupt mogelijk te maken. “Wij vragen ons af of de gemeente deze kosten in haar begr"ing hee$

meegenomen”, zegt Krijger.

Overbodige maatregelen

Behalve zwaar belastende maatregelen voor ondernemers, zijn veel andere maatregelen overbodig. Krijger: “De gemeente

kent de wet niet. Het zou goed zijn als de gemeente zich eens goed door ons laat informeren en gebruikmaakt van de bij

ons aanwezige kennis. Het verbod op pleziervaart met meer dan 12 personen kan namelijk geschrapt worden. De Wet

Pleziervaartuigen regelt dat b"en gebouwd na 1998 een bouwplaatje hebben waarop het maximaal aantal opvarenden is

aangegeven.” HISWA Vereniging gaf eerder al tijdens de inspraaktermijn een uitgebreide schri$elijke reactie.

http://stichtingpleziervaart.nl/teken-de-petitie/
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