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 Mededeling 
 

      *2067062* 
Onderwerp 

Onderzoeksmemo naar aanvullende afmeervoorzieningen  
 
Kern mededeling: 

Op 16 oktober 2016 hebben uw staten bij motie nr. 1 opdrachtgegeven aan ons 
college om: 
A: Onderzoek te doen naar welke aanvullende afmeervoorzieningen mogelijk zijn 
voor pleziervaartuigen, zonder dat de veiligheid in het algemeen en de door-
stroming van het overige vaarverkeer in het bijzonder in het gedrang is c.q. in 
gevaar wordt gebracht; 
B: Bij dit onderzoek aandacht te besteden aan de vraag hoe op passende wijze 
het beheer- en onderhoud mogelijk gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door op 
enigerlei wijze betrokkenen mede verantwoordelijk te maken dan wel te ver-
plichten hieraan mee te werken, en 
C: PS uiterlijk in juni 2017 over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren. 
 
Mededeling: 

Op 16 oktober 2016 hebben uw Staten ons college verzocht onderzoek te doen 
naar het verruimen van de mogelijkheden om vaartuigen af te meren langs 
provinciale vaarwegen. Dit heeft geleid tot bijgevoegd onderzoeksmemo. Samen-
gevat wordt geadviseerd om onder voorwaarden het afmeren van vaartuigen toe 
te laten staan langs provinciale vaarwegen. 
 
Voorwaarden: 
 
Om de vaarveiligheid te borgen worden vaarwegprofielen ingesteld 
Uit het vergelijkend onderzoek bij andere provincies is gekeken naar voorbeelden 
hoe zij omgaan met vergelijkbare situaties. In Zuid-Holland wordt naar tevreden-
heid gewerkt met zogenaamde vaarwegprofielen. Dit is een visueel hulpmiddel, 
welke helpt om inzichtelijk te maken wat wel en niet mag. Dit om een vlotte en 
vrije doorvaart niet te belemmeren en te voorkomen dat de algehele veiligheid 
in gevaar gebracht wordt. Dit houdt onder andere in dat in de nabijheid van 
sluizen en bruggen niet mag worden afgemeerd. Buiten de bebouwde kom even-
eens niet. Binnen de bebouwde kom, alleen op die plaatsen die als veilig worden 
aangeduid. De werkzaamheden aan de vaarwegprofielen zullen de komende 
maanden worden afgerond. 
 
Inspecties vinden buiten het vaarseizoen plaats 
GS heeft besloten om gedurende het vaarseizoen, welke loopt van 1 april tot en 
met 31 oktober, het aanmeren op de aangegeven locaties toe te staan. Dit bete-
kent dat er voldoende tijd buiten deze periode overblijft om de oeverbeschoeiin-
gen en beheerstroken te inspecteren. 
Binnen het vaarseizoen zal door de provincie visueel worden geïnspecteerd daar 
waar het mogelijk is. In het geval van een afgemeerd vaartuig, is het in die 
periode aan de eigenaar om periodiek de staat van de oeverbeschoeiing te con-
troleren en plotselinge verslechteringen te rapporteren. 
 
Een afmeer ontheffing wordt gecombineerd met de huur van de beheerstrook 
Om af te meren is een oever noodzakelijk. Om deze reden en om te voorkomen 
dat de eigenaar van het vaartuig niet de eigenaar is van het huis waaraan aange-
legd wordt de afmeerontheffing gecombineerd met de verhuur van de beheer-
strook. 
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Een marktconforme vergoeding wordt gevraagd 
De provincie maakt kosten door de administratieve afwikkeling van de aangevraagde ontheffing 
evenals de inschakeling van toezichthouders om de naleving te monitoren. Tegelijkertijd wil de 
provincie geen marktverstorende werking veroorzaken. Daarom heeft GS besloten om een markt-
conform tarief te gaan vragen. De vastgestelde vergoeding voor de ontheffing zal later dit jaar 
bekend worden gemaakt. 
 
Aanvullende beperkingen zijn van toepassing om de situatie beheers- en controleerbaar te 
houden 
Vanuit de gedachte dat de verruimde mogelijkheden beheers- en controleerbaar moeten zijn, maar 
ook dat de provincie geen concurrent van jachthavens wil zijn, is vastgesteld dat het aantal onthef-
fingen dat wordt verleend beperkt is tot één vaartuig per aanleg plaats (verhuurde beheerstrook). 
Daarnaast mag de lengte van de boot niet meer zijn dan de breedte van de gehuurde beheerstrook, 
waarbij zowel aan de voor- en achterkant ruimte overblijft voor 1 meter tussenruimte. 
 
Vooruitlopend op de vaststelling van de vaarwegprofielen door GS en de uitrol van de verhuur 
van beheerstroken mag in het vaarseizoen 2017 worden afgemeerd bij de eigen woning 
Inhoudelijk is het verruimen van de mogelijkheden om af te meren gekoppeld aan de verplichting 
om een beheerstrook bij de provincie te huren. Deze laatste actie zal de komende maanden in gang 
worden gezet en zal vermoedelijk gedurende het vaarseizoen afgerond worden. Omdat dan een 
vaarseizoen “verloren” is besloten om ontheffingen te verlenen aan vaartuigeigenaren. Deze ont-
heffingen zullen getoetst aan de basis ingrediënten van het verruimde beleid, waarbij gekeken 
wordt naar: 

1) Ligt de beoogde aanlegplaats binnen de bebouwde kom, 
2) Ligt de aanlegplaats aan provinciaal water, 
3) Ligt de aanlegplaats aan de kavel die gehuurd wordt/ kan worden door de booteigenaar, 
4) De booteigenaar is de (mogelijke) huurder van de kavel en dus de eigenaar van het perceel 

welke hieraan grenst. 
5) Vanuit de nadere regels: geen ontheffingen binnen een straal van 200 meter van de sluizen 

en 50 meter rondom bruggen 
6) Er moet vrij zicht zijn op de waterwegen die aantakken op de provinciale vaarwegen. Dit 

zal situationeel worden bekeken. 
De vastgestelde vergoeding voor de ontheffing zal later dit jaar bekend worden gemaakt voor 2018, 
in 2017 zal door de provincie geen liggeld worden geheven. 
 
Het besluit van Gedeputeerde Staten moet nog worden verwerkt tot beleid, door aanpassing van de 
zogenoemde Nadere regels. Tot die zijn vastgesteld, naar verwachting in september 2017, wordt de 
handhaving aangepast al aan de situatie die Gedeputeerde Staten nu voorstaan. 
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