
5.8 Het plaatsen van steigers  
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2018044071 1-6-2018 Criteria voor Buiten Giessen aangepast 

Kader
Keur 
Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 onder 1:  

1. Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of 
bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige 
functies, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden 
of vaste substanties of voorwerpen te leggen, te laten staan, te vervangen, te verwijderen of te vervoeren. 

Hieronder wordt ook verstaan het plaatsen van steigers. 

Verklaring van een aantal begrippen
Onder een steiger wordt een (houten) constructie verstaan die gedeeltelijk over een oppervlaktewaterlichaam is 
geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel. Een steiger wordt (meestal) voor recreatieve doeleinden 
geplaatst, bijvoorbeeld om vis- of vaarwater goed te kunnen bereiken, maar ook om te kunnen vertoeven aan het 
water (zoals aan steigers in particuliere tuinen in stedelijk gebied).  
In de praktijk blijkt dat er nogal eens verwarring bestaat over het onderscheid tussen een steiger en een drijvende 
vlonder of ponton die met peilfluctuaties meebewegen. Drijvende vlonders en/of pontons in de beschermingszones 
van A-wateren belemmeren het doelmatig onderhoud, zorgen voor opstuwing en zijn ecologisch ongewenst. Voor 
drijvende vlonders en pontons wordt dan ook geen watervergunning verleend.  
Overkragende vlonders, dus vlonders die vanaf het aangrenzende perceel zwevend over het 
oppervlaktewaterlichaam steken, worden aangemerkt als steiger.  
Niet-overkragende vlonders op het maaiveld in de beschermingszone vallen onder objecten (beleidsregel nummer 
5.5 Het plaatsen van objecten in en langs oppervlaktewaterlichamen). 

Voor welke oppervlaktewaterlichamen geldt deze beleidsregel?
Deze beleidsregel is van toepassing op steigers en vlonders die geplaatst worden in oppervlaktewaterlichamen 
binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland. 

Raakvlakken met ander beleid 
Voor het plaatsen van kleine steigers (tot 4 meter lengte) is een algemene regel opgesteld. (zie bijlage 1: WT 1) 
Wanneer niet aan de voorwaarden van de algemene regel kan worden voldaan, wordt aan deze beleidsregel 
getoetst. 
Op boenstoepen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is beleidsregel 5.9 van toepassing. 

Doel van het beleid
Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van oppervlaktewaterlichamen als onderdeel van 
het totale watersysteem. In het geval van steigers gaat het er met name om dat de doorstroming van 
oppervlaktewaterlichamen niet wordt belemmerd. Ook het doelmatig onderhoud aan een oppervlaktewaterlichaam 
kan worden belemmerd door de aanwezigheid van een steiger. Daarnaast kan een steiger invloed hebben op de 
ecologische kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam. 

Toelichting op de beleidsregel
Doorstroming 
De aanwezigheid van steigers in een oppervlaktewaterlichaam, heeft een negatief effect op de doorstroming van het 
oppervlaktewaterlichaam. De aanwezigheid van palen in het natte profiel zou ook kunnen zorgen voor een ophoping 



van drijfvuil, waardoor de doorstroming verder wordt beïnvloed en opstuwing van water het gevolg kan zijn. In 
vaarwegen is het daarnaast van belang dat er voldoende ruimte overblijft voor vaarverkeer. Voorkomen moet 
worden dat steigers zo groot worden dat het vaarverkeer wordt gehinderd. 

Onderhoud 
Door de aanwezigheid van een steiger in een oppervlaktewaterlichaam kan het doelmatig onderhoud aan dat 
oppervlaktewaterlichaam worden belemmerd. Het talud direct onder de steiger kan namelijk niet worden bereikt. 
Daarnaast worden steigers vaak doorgetrokken tot op het achterliggende perceel. Wanneer een constructie wordt 
aangebracht binnen de beschermingszone van een A-water, zou dat het onderhoud met zwaar materieel kunnen 
belemmeren. In oppervlaktewaterlichamen die varend worden onderhouden moet voorkomen worden dat de 
oppervlaktewaterlichamen te smal worden voor maaiboten.  
Steigers worden dan ook alleen toegestaan in oppervlaktewaterlichamen die hiervoor voldoende ruimte bieden. 

Ecologie 
Wanneer constructies zoals steigers over oppervlaktewaterlichamen worden geplaatst, kan dat een negatief effect 
hebben op de ecologische gesteldheid van de oppervlaktewaterlichamen. Onder de steiger kan bijvoorbeeld geen 
zonlicht schijnen. Daarom worden er maximale afmetingen van de steiger voorgeschreven. 

Toetsingscriteria

1. Aanvragen worden aan de algemene toetsingscriteria getoetst. 

Daarnaast gelden de volgende bijzondere toetsingscriteria: 

2. Het oppervlaktewaterlichaam moet een minimale bovenbreedte van 7,00 meter hebben en aansluiten op 
eigendom of bezit van de aanvrager. 

3. De steiger mag een in de Keur aangewezen vaarweg niet versmallen tot minder dan 12,00 m (i.v.m. 
het elkaar kunnen passeren van vaartuigen). Met uitzondering van het deel van de Buiten-Giessen 
gelegen tussen het perceel gelegen aan de Buitendams 217 en de Damsluis en het deel van de 
Binnen-Giessen gelegen tussen de Damsluis en het perceel gelegen aan de Binnendams 37, 
Hardinxveld-Giessendam. Voor deze delen mag de vaarweg niet worden versmald tot minder dan 7 
meter. Uitgezonderd voor de passeerstroken, zoals vastgelegd in het Verkeersbesluit “Afmeerverbod 
Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen”, waarvoor een vaarwegbreedte geldt van 10 meter.

4. De steiger mag niet haaks op de vaarweg worden aangelegd. 

5. Uit ecologisch oogpunt (lichtinval) mag de steiger maximaal 1,00 m over het water uitkragen. De 
onderzijde van de steiger moet minimaal 30 cm boven zomerpeil of boezempeil liggen. Voor de 
oppervlaktewaterlichamen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is dit 20 cm. 

6. De steiger mag maximaal 12,00 meter lang zijn. Een vaartuig heeft dan voldoende ruimte om af te meren 
en uit ecologisch belang is een groter ruimtebeslag ongewenst. 

7. Als het constructief plaatsen van palen onder de steiger noodzakelijk is, moeten de palen rond van vorm 
zijn en moet de noodzaak worden aangetoond. 

8. Voor steigers die als collectieve voorziening worden gewenst (bijv. vissteiger) geldt dat de aanvrager een 
verklaring van geen bezwaar van de eigenaar van de oever moet overleggen.  

9. Op of aan de steiger mogen  lichte (bouw)werken worden aangebracht zoals bijvoorbeeld botenliften,  
een (laag) hekje, pergola en een windscherm. In verband met de veiligheid op de vaarweg zullen voor 
botenliften extra voorschriften in de watervergunning worden opgenomen. 


