WT21 Haaks afmeren
Wijziging algemene regel:
Zaaknr.

Datum
vastgesteld:

omschrijving wijziging:
Nieuwe algemene regel

Artikel 1. Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 4.3, voor het haaks op de lengterichting van de
vaarweg af te meren.

Artikel 2. Voorwaarden
Diegene die activiteiten uitvoert zoals bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel:
1. Neemt alleen een ligplaats in of ankert met een vaartuig (afmeren) op de daarvoor bestemde plaatsen
zoals genoemd in de Keur of zijn vastgelegd in het Verkeersbesluit ligplaatsen Linge.
2. Zorgt ervoor dat het vaartuig niet in het doorvaartprofiel (vaargeul) van de vaarweg ligt:
a. Nederwaard en Overwaard: afmeren is toegestaan waarbij de in algemene regel WT18 genoemde
maximaal toegestane breedte van het vaartuig niet wordt overschreden.
b. Aanvullend geldt voor de Buiten Giessen en gedeelte Binnen-Giessen: afmeren is toegestaan
onder voorwaarde dat buiten de vaargeul wordt afgemeerd zoals aangegeven op de bij het
Verkeersbesluit afmeerverbod Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen behorende kaarten.
c. Linge: afmeren is toegestaan binnen de in het vigerende Verkeersbesluit ligplaatsen Linge
vastgelegde ligplaatszones.
3. Als er een vergunning voor een haakse steiger aan ten grondslag ligt, mag haaks worden afgemeerd
waarbij het vaartuig niet verder mag reiken dan de steiger.

Artikel 3. Melding
1.
2.

3.
4.

Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, meldt dit tenminste
twee weken voor aanvang van de activiteiten aan het waterschap;
De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan via het Omgevingsloket online. Daarbij wordt in ieder
geval vermeld:
a. Naam, adres en telefoonnummer van de meldingsplichtige;
b. Het adres of locatie waar ligplaats wordt ingenomen;
c. Een situatietekening waarop duidelijk de locatie van de afmeerlocatie staat aangegeven;
d. Afmetingen van het vaartuig waarmee ligplaats wordt ingenomen.
Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, meldt de aanvang
van de activiteiten twee werkdagen van tevoren bij de toezichthouder.
De uitvoering van de toegestane werken start binnen één jaar na dagtekening van de
instemmingsbrief van het waterschap. Als dit niet het geval is, vervalt de instemming.

Toelichting
Kader
In artikel 4.3 wordt bepaald dat het verboden is om haaks op de lengterichting van de vaarweg af te meren om
te voorkomen dat met het innemen van een ligplaats een vlot verloop van de scheepvaart wordt belemmerd.
Artikel 3.10 van de Keur biedt het bestuur een grondslag om ten aan zien van deze verbodsbepaling algemene
regels op te stellen. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt
Risico’s
Door een algemene regel in te stellen voor het haaks afmeren op vaarwegen, 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).
Begripsbepaling
Vaargeul:

Een vrij te houden vaarstrook voor een vrije doorvaart van schepen.

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

