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Onderwerp

Schriftelijke vragen van het lid Poot (VVD) inzake de pleziervaart-app VaarWater
Aan het college van burgemeester en wethouders

Onlangs werd bekend dat de vernieuwde applicatie VaarWater van Waternet een Red
Dot Award voor Communication Design heeft gewonnen. Deze internationale prijs
wordt jaarlijks uitgereikt aan ontwerpers van succesvolle communicatieproducten.
De prijswinnende applicatie helpt schippers en opvarenden van recreatieboten op
weg. Zo geeft de app actuele informatie over vaarroutes, drukte op het water, high
lights, maximale vaarsnelheden en locaties van openbare wc’s en aanmeerplaatsen.
De app stelt de gebruiker centraal. Dat wil zeggen dat de app op basis van de locatie
van de gebruiker laat weten of hij of zij vaart moet minderen, of waar hij of zij in de
buurt kan aanleggen voor een plaspauze.
De app kan ook drukte op het water voorkomen. Op basis van de locatiegegevens
van de gebruikers worden de vaarstromen in kaart gebracht. Bij opstoppingen
adviseert de app alternatieve vaarroutes. Hiermee is de app een effectief instrument
om drukte op de grachten tegen te gaan. Hoe meer de app wordt gebruikt, hoe beter
hij de vaarstromen in kaart brengt – en dus bijdraagt aan het spreiden van drukte.
Ook zorgt een veelvuldig gebruik ervoor dat meer recreanten beter op hoogte zijn van
de vaarregels.
Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de VVD, op
grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de
volgende schriftelijke vragen:
1. Hoe vaak is de app VaarWater inmiddels gedownload?
2. Verzamelt de app data over het aantal bevaren routes en vaarverkeerstromen?
Zo ja, kan het college de raad hierover informeren?
3. Is het college het met de VVD eens dat de VaarWater bijdraagt aan spreiding van
drukte op het water en zorgt voor een bredere bekendheid van de regels die op
het water gelden? Zo ja, is college het ook met de VVD eens dat deze app een
bredere naamsbekendheid verdient? Zo nee, waarom niet?
4. Is het college bereid om VaarWater via de publiciteitskanalen van de gemeente
breder onder de aandacht van potentiele gebruikers te brengen? Zo ja, hoe? Zo
nee, waarom niet?
5. Wil het college de volgende publiciteitssuggesties van de VVD overwegen en
hierop een reactie geven:
a. Het ophangen van reclameposters op plekken waar recreanten langsvaren,
te weten (jacht) havens, steigers en onder bruggen van grachten?
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b. Het meesturen van een flyer met het vignet voor binnenhavengeld.
c. Flyeren op het water tijdens drukke (lees: warme) dagen.
d. Een reclamecampagne op sociale media.
6. In de aangenomen motie ‘buiten de gebaande paden’ inzake vaarroutes buiten
het centrum (2015/265) heeft de gemeenteraad het college in 2015 opgeroepen
om in samenwerking met andere partners de applicatie uit te breiden met
alternatieve vaarroutes en bestemmingen en om deze onder de aandacht te
brengen. Ook roept de motie het college op te onderzoeken of bewegwijzering op
vaarwegen mogelijk is. Kan het college toelichten op welke wijze er uitvoering is
gegeven aan deze motie?
7. Zijn er mogelijkheden om de Raad op de hoogte te houden van het gebruik van
deze app? Zo ja, welke en hoe gaat het college de Raad informeren?
Het lid van de gemeenteraad,

M.C.G. Poot
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