WT 20 Nachtvaartverbod bij evenementen op vaarwegen
Wijziging algemene regel:
Zaaknr.

Datum
vastgesteld:

omschrijving wijziging:

Artikel 1. Criteria
In artikel 4.1, eerste lid van de keur is bepaald dat het verboden is om de vaarwegen te bevaren met een
vaartuig voortbewogen door mechanische kracht tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor
zonsopgang (nachtvaarverbod).
Dit verbod geldt niet voor het varen op de Linge tussen Arkel en de sluis te Asperen en de gekanaliseerde Linge.
Voor de overige vaarwegen wordt vrijstelling van het nachtvaartverbod verleend indien er sprake is van een
evenement.
Artikel 2. Voorwaarden
Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel:
1. maakt gebruik van de vrijstelling van het nachtvaartverbod specifiek voor het traject en het
evenement dat wordt gemeld;
2. zorgt ervoor dat het overige scheepvaartverkeer niet onnodig wordt gestremd;
3. zorgt ervoor dat de terugvaart naar het beginpunt binnen een uur na het einde van het evenement
plaatsvindt;
4. houdt er rekening mee dat de overige regelgeving onverminderd van kracht blijft.
Artikel 3. Melding
1. Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, meldt dit tenminste
vier weken voor aanvang van het evenement.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan via het Omgevingsloket Online. Daarbij wordt in ieder
geval gemeld:
a. naam, adres en telefoonnummer van de meldingsplichtige;
b. datum, begin- en eindtijd en omschrijving van het evenement;
c. het traject waarop gevaren wordt;
d. gegevens van de (rondvaart)boot waarmee gevaren wordt;
e. eventueel het kenmerk van de vergunning voor de (rondvaart)boot waarmee gevaren wordt.
Artikel 4. Overgangsrecht
Niet van toepassing.
Toelichting
Kader
In artikel 4.1, vierde lid van de keur is bepaald dat het verboden is om de vaarwegen te bevaren met een
vaartuig voortbewogen door mechanische kracht tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor
zonsopgang (nachtvaarverbod).
Op grond van artikel 3.10 van de keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die
vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

Recreatief medegebruik van watersysteem
Boezemwateren hebben geen specifieke vaarwegfunctie, maar varen is hier wel toegestaan. Dit wordt
aangemerkt als recreatief medegebruik naast het watersysteembeheer (zogenaamd “meeliften”). Algemene
regel WT18 geeft aan onder welke voorwaarden gemotoriseerde vaartuigen worden toegestaan.
Voor de wateren met een vaarwegfunctie en voor enkele wateren zonder vaarwegfunctie is het waterschap
tevens aangewezen als nautisch beheerder. Dat wil zeggen dat het waterschap op grond van de
Scheepvaartverkeerswet en de daarin genoemde belangen verkeersbesluiten mag nemen.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de keur zijn ook van toepassing op de bepalingen in deze algemene
regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:
Evenement:

Een speciale, tijd- en plaatsgebonden gebeurtenis, gericht op een publieks- of algemeen
belang, die door een initiatiefnemer (individu, groep of organisatie) bewust is gepland en die
gericht is op een bepaalde doelgroep om met een bewust gekozen vorm een bepaald doel te
realiseren.

Risico’s
Door een algemene regel in te stellen voor vrijstelling van het nachtvaartverbod voor evenementen, wordt het
waterhuishoudkundig en scheepvaartkundig belang voldoende gewaarborgd. Het nautisch beheer betreft de
zorg voor de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer en is afdoende geregeld in de
vigerende regelgeving op het gebied van scheepvaartverkeer, zoals de Scheepvaartverkeerswet, het daarop
gebaseerde Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer
(Babs).
Melding
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online
(OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via: www.omgevingsloket.nl.

