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Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z/19/029492 

Documentnummer: - 

Datum: 14 januari 2022 

Onderwerp: Subsidieaanvraag Watersportvereniging Wassenaar 

 

Bijlage(n): - 

 

Geachte Raad, 

Met deze brief willen wij u informeren over stand van zaken subsidieaanvraag 

Watersportvereniging Wassenaar. 

 

Watersportvereniging Wassenaar  

Watersportvereniging Wassenaar maakt gebruik van de jachthaven aan de Zijlwatering. Deze 

jachthaven is eigendom van de gemeente Wassenaar. De gemeente heeft (in 1987) met de 

Stichting Jachthaven Accommodatie Wassenaar een erfpacht- en opstalrechtovereenkomst 

gesloten. In deze overeenkomst zijn de rechten en plichten van beide partijen vastgelegd. De 

stichting stelt op haar beurt het water en gebouwen beschikbaar aan Watersport Vereniging 

Wassenaar. Het bestuur van de stichting is ook het bestuur van de vereniging, de stichting heeft 

geen leden. 

 

Subsidieaanvraag aan de gemeente Wassenaar door de Watersportvereniging Wassenaar  

Op 7 februari 2019 heeft Watersportvereniging Wassenaar een subsidie aanvraag ingediend bij de 

gemeente Wassenaar voor het vervangen van de steigers en het laten aanbrengen van 

zonnepanelen en eventueel zonneboilers. 

 

Destijds is geoordeeld dat op grond van de overeenkomst, de Stichting Jachthaven Accommodatie 

Wassenaar verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de jachthaven, aldus artikel 6. 

En bovendien het toetsingskader subsidieverlening sportaccommodaties uitsluit als de aanvraag 

betrekking heeft op onderhoud of aanpassing waar de huurder zelf contractueel toe verplicht is. 

 

Voor wat betreft de duurzaamheidsonderdelen van de aanvraag kan de gemeente geen subsidies 

voor duurzaamheid verstrekken die betrekking hebben op de vervanging van steigers of het 

gebruik van duurzame materialen. De gemeente heeft wel een energiescan geregeld en informatie 

verstrekt over financieringsmogelijkheden via een bank.  
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Het vervolg 

De gemeente Wassenaar is momenteel bezig om nieuwe beheer- en onderhoudsplannen voor de 

openbare ruimte op te stellen. Onderzocht wordt of de steigers van de jachthaven onderdeel 

kunnen gaan uitmaken van deze plannen. Uiteraard zal u hierover nader worden geïnformeerd. 

Eventuele financiële consequenties zullen dan meegenomen worden in de voorstellen rondom de 

voorjaarsnota 2022 en kadernota 2023. 

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

 

 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


