
Inspraak Nota Varen deel 2 
 

De inspraakprocedure 

Inleiding 

De gemeente Amsterdam werkt aan nieuw vaarbeleid om overlast te beperken, de 
schaarse ruimte van het binnenwater te verdelen, de grachten als historisch erfgoed 
te beschermen en een vlotte en veilige doorvaart te bevorderen. 

Wat komt er in de inspraak? 

Van dinsdag 24 september tot en met maandag 4 november 2019 kunt u uw 
mening geven over de Nota Varen Deel 2. De Nota kunt u vanaf dinsdag 24 
september downloaden vanaf deze pagina. 

Nota Varen Deel 2 bevat beleidsvoorstellen voor de volgende 6 thema’s.  

1. Op- en afstaplocaties 
2. Ligplaatsen passagiersvaart 
3. Verduurzaming 
4. Vignetbeleid pleziervaart 
5. Goederentransport over water 
6. Recreatiezones 

Inspraakreacties 

In het formulier op de volgende pagina kunt u opmerkingen, vragen en suggesties 
geven over de onderwerpen. Graag horen wij uw mening en voor zover mogelijk zal 
daar rekening mee worden gehouden. Uw reactie kunt u van 24 september tot en 
met 4 november 2019 via dit formulier digitaal indienen. Natuurlijk hoeft u niet op 
alle onderwerpen een reactie te geven. 

Heeft u vragen? 

Als u vragen heeft over deze kaders of over deze inspraakprocedure, mailt u ons dan 
op programmavaren@amsterdam.nl. 

Verdere procedure 

Na het verwerken van alle inspraakreacties neemt de gemeenteraad waarschijnlijk 
begin 2020 een definitief besluit over deze onderwerpen. Iedereen die tijdens de 
inspraakprocedure schriftelijk heeft gereageerd, krijgt daarover bericht. 

 
 

mailto:programmavaren@amsterdam.nl


Uw reactie 

Op de volgende pagina van dit formulier kunt u uw inhoudelijke en bondige mening 
over deze onderwerpen noteren. Natuurlijk hoeft u niet over alle 6 onderwerpen een 
reactie te formuleren. 

U kunt ook de printversie van het formulier per reguliere post opsturen naar: 

Gemeente Amsterdam 
Programma Varen 
t.a.v. secretariaat 
Postbus 95089 
1090 HB  Amsterdam 

Let op: het formulier moet uiterlijk 4 november 2019 door de gemeente 
ontvangen zijn om meegenomen te kunnen worden in de verdere uitwerking. 



Uw reactie 

1. Op- en afstaplocaties passagiersvaart: 
 
 

 
 
2. Ligplaatsen passagiersvaart: 

 
 

 
 
3. Vignetbeleid pleziervaart: 
 
 

 
 
4. Verduurzaming: 
 
 



 
5. Goederentransport over het water: 
 
 

 
 
6. Recreatiezones: 
 
 

 



Uw gegevens 

Naam (verplicht) 
 
 

 
 
Organisatie 
 
 

 
 
E-mail (verplicht) 
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