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Kennisnemen van
de reactie op de gedane toezegging inzake de positie van de IJsvereniging en de Watersportverenigng.
Inleiding
Naar aanleiding van de inspraak door een vertegenwoordiger van de IJsvereniging, die ook sprak namens
de Watersportvereniging, heeft de raad het college gevraagd om hierop schriftelijk te reageren.
Samenvatting
Naar aanleiding van de inspraak heeft wethouder Van Eijk de vertegenwoordigers van beide verenigingen
uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek heeft op donderdag 10 februari j.1. plaatsgevonden.
Er is uitgebreid gesproken over de situatie en ideeën van de Watersportvereniging Monnickendam en
IJsvereniging Olympia in relatie tot de herontwikkeling van het Galgeriet en jachthavens Waterland en
Hemmeland.
Op dit moment voeren zowel de Watersportvereniging als de IJsvereniging de activiteiten uit vanaf het
terrein van de voormalige jachthaven Hemmeland, toekomstig jachthaven Nieuw Waterland.
In het gesprek hebben de verenigingen hun ideeën voor een gezamenlijke accommodatie toegelicht.
Wethouder Van Eijk heeft de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen van de jachthaven(s)
geschetst, welke het gevolg zijn van de herontwikkeling van het Galgeriet.
Ten aanzien van de situatie van de verenigingen is aangegeven dat in de voorovereenkomst, die gesloten
is tussen ontwikkelaars, gemeente en jachthaven Nieuw Waterland, is opgenomen dat de jachthaven met
de verenigingen in gesprek moet om te zorgen dat de mogelijkheid geboden blijft dat zij in of nabij het
gebied kunnen worden gevestigd.
Daarbij is afgesproken dat de verenigingen wederom in gesprek gaan met de eigenaren van Jachthaven
Nieuw Waterland om te kijken welke mogelijkheden er aan de verenigingen kunnen worden geboden.
Wanneer zij tot overeenstemming komen, zal de gemeente door middel van het opnemen van een
bepaling in de erfpachtovereenkomst met jachthaven Nieuw Waterland zorgen voor een structurele
borging van de overeengekomen afspraken tussen de verenigingen en jachthaven Nieuw Waterland.
Mocht er onverhoopt niet tot overeenstemming kunnen worden gekomen, dan volgt er op korte termijn
nader overleg tussen gemeente, jachthaven Nieuw Waterland en de verenigingen.

Voor dit moment gaan wij uit van behoud van vestiging van de verenigingen op het terrein van de
jachthaven Nieuw Waterland.
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