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Handelen in een vaarweg

1.1

Inleiding

Sommige watergangen hebben een vaarwegfunctie. Rijnland draagt bij sommige van
deze watergangen zorg voor het in stand houden van deze vaarwegfunctie. Concreet
betekent dit dat de watergang voldoende ruimte moet bieden voor de vaarbewegingen.

1.2

Vragenboom

Vraag 1:
Gaat u drijvende objecten plaatsen in de
watergang?

ja

Zie ook regel 7 botenhuizen en
plaatsgebonden drijvende objecten en ga
door naar vraag 2.

nee
Vraag 2:
Vindt de handeling plaats in of boven
een op kaart 10 weergegeven vaarweg?

nee

Regels over handelen in een
vaarweg zijn niet van toepassing.

ja
Vraag 3:
Voldoet de handeling aan de afmetingen
in de algemene regel (zie hieronder)?

ja
nee

nee

Algemene regel zonder
meldplicht

Algemene regel, maar maatwerk
nodig

Toelichting vraag 2
Deze regel is alleen van toepassing in wateren waar Rijnland het vaarwegbeheer uitvoert.
Voor andere wateren gelden soms wel regels vanuit de gemeente of provincie.
Toelichting vraag 3
Het is belangrijk dat in de watergang voldoende ruimte beschikbaar blijft om deze te
bevaren. De handelingen kunnen worden toegestaan, mits na de handeling de benodigde
ruimte beschikbaar blijft binnen deze vaarweg. Het kan gaan om uiteenlopende
handelingen, zoals het realiseren van een steiger, het aanleggen van een woonboot, het
dempen van een deel van de watergang en het aanbrengen van een brug.
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Een zorgplicht geeft onvoldoende zekerheid over het beschikbaar blijven van deze
ruimte. Een algemene regel volstaat wel. Bij een beweegbare brug kan onder
omstandigheden worden volstaan met een lagere brug. Hiervoor moet vooraf maatwerk
worden verkregen.

1.3

Algemene regel

Artikel 1: Reikwijdte van de algemene regel
Deze algemene regel is van toepassing op het handelen in of boven een op kaart 10
weergegeven vaarweg.
Artikel 2: Beschikbare ruimte Drecht
In en boven de Drecht moet voldoende bevaarbare ruimte aanwezig zijn. Hiervoor moet:
a. de watergang minimaal 1,70 meter diep zijn, en;
b. de waterbodem minimaal 17 meter breed zijn, en;
c. een zone van minimaal 3 meter hoog vrij zijn van obstakels, en;
d. op de waterspiegel een zone van minimaal 17 meter breed of twee zones van ieder minimaal 8,50 meter
breed vrij zijn van obstakels, en;
e. bij een beweegbare brug op de waterspiegel een zone van minimaal 7 meter breed vrij zijn van obstakels.
Artikel 3: Beschikbare ruimte overige vaarwegen
In en boven de overige vaarwegen moet voldoende bevaarbare ruimte aanwezig zijn. Hiervoor moet:
a. de watergang minimaal 1,30 meter diep zijn, en;
b. de waterbodem minimaal 15 meter breed zijn, en;
c. een zone van minimaal 2,60 meter hoog vrij zijn van obstakels, en;
d. op de waterspiegel een zone van minimaal 15 meter breed of twee zones van ieder minimaal 7 meter
breed vrij zijn van obstakels, en;
e. bij een beweegbare brug op de waterspiegel een zone van minimaal 5,50 meter breed vrij zijn van
obstakels.
Artikel 4: Mogelijkheden voor maatwerk
Het college kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van de in artikel 2 en artikel 3 voorgeschreven afmetingen
en een kleinere afmeting voorschrijven, indien dit niet leidt tot onaanvaardbare benadeling van het
vaarwegbelang.

Toelichting artikel 1: Reikwijdte van de algemene regel
In dit artikel is aangegeven op welke handelingen deze algemene regel van toepassing is.
In deze algemene regel zijn de voorwaarden opgenomen waaronder deze handelingen
zijn toegestaan. Deze algemene regel geldt op grond van artikel 3.2, eerste lid en tweede
lid, sub h, van de keur.
Toelichting artikel 2: Beschikbare ruimte Drecht
Voor de vaarfunctie is het van belang dat er een bevaarbare route in de watergang is en
blijft. Dit betekent dat de watergang en waterbodem breed genoeg moeten zijn, de
watergang diep genoeg moet zijn en dat er boven het wateroppervlak geen obstakels
aanwezig mogen zijn. De voorgeschreven minimale afmetingen zijn vastgesteld door de
provincie en door Rijnland overgenomen.
Toelichting artikel 3: Beschikbare ruimte overige vaarwegen
Voor de vaarfunctie is het van belang dat er een bevaarbare route in de watergang is en
blijft. Dit betekent dat de watergang en waterbodem breed genoeg moeten zijn, de
watergang diep genoeg moet zijn en dat er boven het wateroppervlak geen obstakels
aanwezig mogen zijn. De voorgeschreven minimale afmetingen zijn vastgesteld door de
provincie en door Rijnland overgenomen.

Toelichting artikel 4: Mogelijkheden voor maatwerk
In bijzondere gevallen kan een kleinere afmeting worden toegestaan, bijvoorbeeld omdat
over een grotere lengte al meerder objecten in de vaarweg aanwezig die niet aan de
vereiste afmetingen voldoen. Bij maatwerk wordt dan aangegeven aan welke
maatvoeringen in dat specifieke geval moet worden voldaan. Er wordt in ieder geval
getoetst aan het belang van de recreatievaart, maar ook de belangen van de
beroepsvaart en ander vaarverkeer worden meegewogen.

