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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door G. Olthof 
van de Fractie van Inwonersbelangen 
over de haven 

Beantwoording van de vragen: 

1a. Neemt het college nog nadere veiligheidsmaatregelen in en rondom de haven? 
De genoemde voorzieningen als een zwemtrap en dergelijke zijn niet verplicht. In het kader van de 
verbetering van het beheer van de haven wordt een zwemtrap overwogen. 

1b. Is het college voornemens milieutechnische veiligheidsvoorzieningen te treffen zodat voorzieningen ed. 
voorhanden zijn bij calamiteiten? 
Antw: De milieutechnische veiligheidsvoorzieningen zijn bij de hulpdiensten aanwezig. Bij calamiteiten 
zullen zij worden ingeschakeld. 

2.In hoeverre levert het starten van scheepsmotoren aan de steiger milieutechnische problemen op voor de 
direct aanwonenden? Is dit getoetst? 
Antw: Aan de pleziervaart zijn geen milieueisen gesteld in de milieuwetgeving. Toetsing heeft niet plaats 
gevonden daar het niet nodig is. Naar verwachting levert het sporadisch starten ten opzichte van de huidige 
situatie geen aantoonbare toename op van de milieubelasting. 
3a Is het college er mee bekend dat de gemiddelde leeftijd van de havenmeesters van de Greft meer dan 
70 jaar is? 
Antw: Ja, het college is er mee bekend dat de havenmeesters van de Greft op oudere leeftijd zijn. 

3b. Welke wettelijke eisen worden gesteld aan de functie havenmeester in een professionele openbare 
haven? 
Antw: Er zijn geen wettelijke eisen aan de functie havenmeester. Wel wordt ingezet op een goed ingevuld 
beheer van de haven. 

3c. Wie is er verantwoordelijk bij calamiteiten als een vrijwilliger dienst heeft? 
Antw: Bij calamiteiten worden altijd de hulpdiensten ingeroepen. De verantwoordelijkheid is afhankelijk van 
de aard en omstandigheid. Booteigenaren/gebruikers hebben eigen verantwoordelijkheid over hun boot. 

3d. Hoe is het geregeld met verzekeringen 
Antw: Bij de onderhandelingen met de watersportvereniging zal bepaald worden welke (WA-)verzekering 
van toepassing is. Dit kan een WA-verzekering van de gemeente of de verzekering van de 
watersportvereniging zijn. 
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4. Heeft het inzetten van vrijwilligers arbeidsrechtelijke gevolgen voor de huidige havenmeester. 
Antw: De functie havenmeester is een combinatiefunctie zonder uren. Voor het dagelijks beheer wordt nu 
iemand via de Sluisgroep ingehuurd. Bij de keuze van het beheer zal duidelijk worden wie het beheer zal 
gaan doen. 
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