
Wijzigingsoverzicht Beleid snelvaren Alkmaardermeer snelvaargebied De Deilings 2021-2015 op hoofdlijnen. 

 

 Bevoegd gezag: Vanwege de inwerkingtreding van de Waterwet is het bevoegd nautisch gezag opnieuw aangewezen.  
De gemeente Castricum blijft hierbij het nautisch bevoegd gezag van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, voor zover 
gelegen binnen de gemeentegrenzen en met uitzondering van de bij de provincie Noord-Holland in beheer zijnde vaargeul 
door het Alkmaarder- en Uitgeestermeer voor zover gelegen op het grondgebied van de gemeente. 

 Prijzen: De prijzen van de verschillende ontheffingen en een plaats op de wachtlijst zijn geïndexeerd met de CPI-index van 
de reeks alle huishoudens. 

 Beperkte ontheffing: De prijs van de beperkte ontheffing van € 6,- is verhoogd naar € 7,- per twee uur in 2021, € 8,- in 2023 
en € 9,- in 2025. Hiermee is dit tarief meer in lijn met de prijs voor de (dag)ontheffingen elders. 

 Incidentele ontheffing: De prijs voor een incidentele ontheffing, waarmee ook in een weekend kan worden gevaren is van 
€ 17,50 verhoogd naar € 50,- en sluit daarmee aan op een gangbaar tarief. 

 Handelaarsontheffing: De pilot om met handelaarsontheffingen proef te varen met te verhandelen motorboten wordt 
voortgezet, maar alleen als deze bestemd is voor proefvaren. Dit is om te voorkomen, dat de ontheffing gebruikt gaat worden 
voor privédoeleinden of evenementen. 

 Ontheffingsaanvragen: De mogelijkheid van digitaal aanvragen van een ontheffing is toegevoegd.  

 Advies ontheffing: Het CBR geeft tegenwoordig vaarbewijzen uit i.p.v. Vamex, dus zal hen eventueel om advies gevraagd 
worden.  

 WA-verzekering: Het bedrag waartegen de boot WA-verzekerd moet zijn, is verhoogd naar € 1.000.000,-. Dit is een 
standaardbedrag. 

 Bewaartermijn: Op de aanvraagformulieren is opgenomen, dat de gegevens van de ontheffing uiterlijk 4 jaar bewaard 
moeten worden. Dit is gedaan vanwege de AVG. Wettelijk moeten ontheffingen 3 jaar bewaard blijven, daarna worden de 
ontheffingen met bijbehorende stukken binnen een jaar vernietigd.  


