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Inleiding 
Op 18 oktober 2002 is het nieuwe hoofdstuk III, wateren van de Verordening bescherming Natuur en Landschap 
(VNL) van kracht geworden. In dit hoofdstuk staan regels voor woonschepen, andere vaartuigen, aanlegplaatsen, 
bijbehorende voorzieningen en drijvende voorwerpen.  In 2005 is gestart met de handhaving van de nieuwe 
artikelen m.b.t. recreatievaartuigen, aanlegvoorzieningen en drijvende voorwerpen: project Schoon schip. Dit 
project loopt tot eind 2008. 

In 2005 zijn circa 100 aanschrijvingen verstuurd voor het afmeren van recreatievaartuigen. Tijdens één van de 
bezwarenprocedures achtte de Awb-commissie het handhaven van het verbod om een afmeervoorziening te 
maken op zich redelijk, maar vond het verhalen van de kosten voor het weg (laten) halen van de 
afmeervoorziening op de overtreder onredelijk, omdat deze afmeervoorziening al aanwezig was voordat het 
verbod hierop van kracht werd (oktober 2002). In het juridisch advies dat naar aanleiding van dit Awb-advies is 
gevraagd, wordt dit voor dit soort gevallen bevestigd. Deze lijn dient daarom doorgezet te worden in alle 
gevallen dat een overtreding niet te verwijten is aan de overtreder. Bij het toch verhalen van de kosten op de (niet 
verwijtbare) overtreder is het risico groot dat de rechter alsnog zal besluiten dat dit onrechtmatig is.  
 
Het is dus onvermijdbaar dat aan de handhaving van de verbodsbepalingen van de VNL in bepaalde gevallen 
kosten zijn verbonden voor de provincie. Dit geldt in principe voor alle situaties die vóór het inwerkingtreden 
van de nieuwe verbodsbepalingen (in 2002) legaal aanwezig waren en door de verbodsbepalingen als 
overtredingen gezien moeten worden. Als peildatum wordt 1 januari 2004 gebruikt omdat op die datum alle 
locaties vastgelegd waren d.m.v. (lucht)foto’s en omdat de doelgroep toen d.m.v. voorlichting op de hoogte was 
gesteld van de nieuwe verbodsbepalingen.  
Er is een inschatting gemaakt van de te maken kosten. Het zal gaan om een bedrag van € 94.000,- dat gedurende 
de looptijd van het project Schoon schip (tot eind 2008) besteed zal worden.  
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Besluit 

Besluit van 18 september 2006 tot het dekken van de  € 94.000,- die gemoeid zijn met de handhaving 
van hoofdstuk III VNL ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen. 
 

Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 20 juni 2006, dienst/sector REG/RER, nummer 
2006REG001372i;

Besluiten:  
 
� ARTIKEL 1 
 
Voor de periode 2006 t/m 2008 incidenteel  € 94.000,- die gemoeid zijn met de handhaving van 
hoofdstuk III VNL  te dekken ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen. 
 

ARTIKEL 2 
 
Het besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 20 juni 2006, nr. 2006REG001372i, houdende 
vrijstellingen van het ligplaatsverbod (Vrijstellingenbesluit wateren provincie Utrecht 2006) vast te 
stellen.  
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
Verordening Bescherming Natuur en Landschap, provincie Utrecht 1996. 
 
Beoogd effect 
Doel van de handhaving van hoofdstuk III VNL is om de ontstane wildgroei aan steigers, afgemeerde 
recreatievaartuigen en drijvende voorwerpen in het buitengebied terug te dringen en op die manier de aantasting 
van natuur- en landschapswaarden ongedaan te maken.  
Door in gevallen waarin de overtreding niet verwijtbaar is af te zien van kostenverhaal bij de handhaving, wordt 
voldaan aan het evenredigheidsvereiste. 
 
Argumenten 
Het handhaven van de nieuwe verbodsbepalingen uit de VNL heeft financiële consequenties voor de provincie. 
Om te voldoen aan het evenredigheidsvereiste kunnen de kosten van het ongedaan maken van de overtreding in 
bepaalde gevallen niet verhaald worden op de overtreder. Om alle overtredingen van de betreffende 
verbodsbepalingen op te heffen is in totaal een bedrag van circa € 94.000,- nodig. Zie voor onderbouwing van dit 
bedrag onder ‘financiën’. 
Er wordt een beroep gedaan op de stelpost nog toe te wijzen middelen nieuw beleid en projecten, omdat de 
kosten voldoen aan de volgende 3 criteria: 
1. Onvermijdbaar 
2. Onvoorzien (onuitstelbaar) 
3. Onbeïnvloedbaar door de dienst 
 
Ad 1. 
De handhavingsactie Schoon schip is in 2005 gestart. Er zijn toen circa 100 aanschrijvingen verstuurd voor het 
afmeren van recreatievaartuigen. Tijdens één van de bezwarenprocedures achtte de Awb-commissie het 
handhaven van het verbod om een afmeervoorziening te maken op zich redelijk, maar vond het verhalen van de 
kosten voor het weg (laten) halen van de afmeervoorziening op de overtreder onredelijk omdat deze 
afmeervoorziening al aanwezig was voordat het verbod hierop van kracht werd. In het juridisch advies dat naar 
aanleiding van dit Awb-advies is gevraagd, wordt dit voor dit soort gevallen bevestigd. Deze lijn dient daarom 
doorgezet te worden in alle gevallen dat een overtreding niet te verwijten is aan de overtreder. Bij het toch 
verhalen van de kosten op de (niet verwijtbare) overtreder is het risico groot dat de rechter alsnog zal besluiten 
dat dit onrechtmatig is. Het is dus onvermijdbaar dat aan de handhaving van de verbodsbepalingen van de VNL 
in bepaalde gevallen kosten zijn verbonden voor de provincie.  
 
Ad 2. 
Omdat de aanschrijvingen al in 2005 verstuurd zijn, is het zeer gewenst de definitieve handhavingsbesluiten zo 
spoedig mogelijk te nemen. Het is daarom noodzakelijk dat op korte termijn duidelijk is of de benodigde 
financiën beschikbaar komen. In 2006 zal een deel van het totaalbedrag (€ 94.000,-) al besteed moeten worden. 
De rest van het totaalbedrag zal gedurende de looptijd van het project Schoon schip (tot eind 2008) besteed 
worden. 
 
Ad. 3 
De dienst heeft geen mogelijkheden om deze kosten te beïnvloeden. De verbodsbepalingen voor 
afmeervoorzieningen die GS in 2002 hebben vastgesteld dienen gehandhaafd te worden.   
 

Financiën 
Er is een inschatting gemaakt van de te maken kosten. 
• Volgens het beleid worden steigers die op de betreffende locatie niet toegestaan zijn (op grond van VNL en 

vrijstelling) d.m.v. handhavend optreden verwijderd. Indien de steiger op de peildatum al aanwezig was, 
wordt afgezien van kostenverhaal. Het gaat om circa 75 gevallen (losse steigers in het landschap); de kosten 
voor verwijdering zullen circa €  450,- tot € 800,- per geval bedragen, afhankelijk van de grootte. In totaal 
dus tussen de € 33.750,- en maximaal € 60.000,-. 
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• Voor de toegestane maatvoering van de steigers is in de vrijstelling opgenomen dat deze moeten voldoen 
aan de door de waterbeheerder/vaarwegbeheerder bekendgemaakte standaardvoorschriften. Steigers die veel 
te groot zijn (meer dan 50% groter dan de waterbeheerder/vaarwegbeheerder toestaat o.g.v. de geldende 
Keur) worden d.m.v. handhavend optreden (dwangsom en/of bestuursdwang) verkleind tot de toegestane 
afmetingen. Hierbij worden de kosten niet verhaald (in geval van bestuursdwang) of er wordt aangeboden 
om de kosten voor aanpassing te vergoeden. Het gaat om circa 30 gevallen die voor gemiddeld circa  € 
1000,- aangepast zouden moeten worden; in totaal dus circa € 30.000,-. Voor het verkleinen van een steiger 
is geen nieuwe bouwvergunning van de gemeente nodig. De aanpassing van de Keurvergunning door de 
waterschappen brengt geen kosten met zich mee.  

• Volgens het beleid worden alle drijvende voorwerpen, niet zijnde een afmeervoorziening (waarbij een 
boatsaver niet als afmeervoorziening gezien wordt) d.m.v. handhavend optreden (dwangsom en/of 
bestuursdwang) verwijderd. Indien het drijvende voorwerp op de peildatum al aanwezig was, wordt afgezien 
van kostenverhaal. Het gaat om circa 10 gevallen; de kosten voor verwijdering zullen circa  € 400,- per 
geval bedragen. In totaal bedragen de handhavingskosten voor drijvende voorwerpen dus circa € 4000,-.  
Daarnaast zijn er circa 20 zogenoemde drijframen, maar de kosten die voor de verwijdering daarvan 
gemaakt moeten worden, worden meegenomen in het project Knelpunten woonschepen.  

 
Consequentie is dat de handhaving van de meest landschapsverstorende steigers en drijvende voorwerpen 
kosten met zich meebrengt voor de provincie. Het zal daarbij gaan om een bedrag van € 94.000,- dat 
gedurende de looptijd van het project Schoon schip (tot eind 2008) besteed zal worden. Dat betekent dat 
voor het niet bestede deel van het budget aan het einde van 2006 en 2007 een overboekingsvoorstel zal 
volgen.  
 
Kanttekeningen 
Naast de hierboven genoemde kosten voor de handhaving kan het in incidentele gevallen voorkomen dat de 
handhaving inkomstenderving tot gevolg heeft. Dit kan bijvoorbeeld spelen als iemand bedrijfsmatig bootjes of 
ligplaatsen verhuurt, wat op grond van de verbodsbepalingen in de VNL niet meer kan. Of als een stuk grond 
niet meer verkoopbaar blijkt als er geen steiger meer aan gebouwd mag worden. In die gevallen kan 
nadeelcompensatie aan de orde komen. Het is niet op voorhand in te schatten in hoeveel gevallen dit speelt en 
welke kosten hiermee gemoeid zijn. Daarom is deze eventuele kostenpost niet meegenomen in dit besluit. In 
voorkomende gevallen zal hierover via beslissingen op bezwaar door GS besloten worden. 
 
Realisatie 
Het voorgestelde beleid kan met de huidige capaciteit voor ontheffingverlening en handhaving uitgevoerd 
worden. 
 
Juridisch 
Tijdens bezwarenprocedures n.a.v. het eerste handhavende optreden in 2005 tegen de grootste overtredingen van 
recreatievaartuigen is een aantal juridische discussiepunten naar voren gekomen (o.a. m.b.t. de redelijkheid van 
kostenverhaal bij bestuursdwang). Hierover is een advies gevraagd aan een jurist van de Universiteit Utrecht. De 
voorgestelde beleidslijn en de kosten die hieruit voortvloeien volgen dit advies. 
 
Europa 
Er zijn geen Europeesrechtelijke aspecten of risico’s bekend. 
 
Communicatie 
De beleidsregels waarin de omgang met het kostenverhaal is opgenomen, zullen actief en toegankelijk 
gecommuniceerd worden onder de doelgroepen; gedacht wordt aan artikelen in plaatselijke kranten, informatie 
op de website en wellicht via RTV Utrecht. Dit naast de wettelijk verplichte bekendmaking van de beleidsregels 
en het Vrijstellingenbesluit. Het is van groot belang dat de doelgroepen op de hoogte zijn van het beleid en door 
het uitleggen van het beleid zal het draagvlak vergroot worden.  
 
Bijlagen 
- Beleidsregels wateren provincie Utrecht 2006 
- Vrijstellingenbesluit wateren provincie Utrecht 2006 
- juridisch advies Mr de Gier. 
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Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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