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Beleidsregels van gedeputeerde staten van Utrecht van 20 juni 2006, nr. 2006REG001372i  
inzake  vrijstelling van het ligplaatsverbod (Beleidsregels wateren provincie Utrecht 2006) 
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op hoofdstuk III van de Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht 1996; 
 
Besluiten: 
 

Handhaving woonschepen 

Artikel 1 

1. Woonschepen die sinds 1 januari 1989 ononderbroken dezelfde ligplaats hebben ingenomen en 
door dezelfde hoofdbewoner zijn bewoond worden, indien dat nu in strijd is met artikel 7c van de 
Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht 19961, gedoogd. De 
gedoogbeschikking kan niet worden overgedragen aan een andere persoon en geldt niet voor een 
vervangend woonschip. 

2. Indien een woonschip aanwezig is in strijd met artikel 7c van de verordening sinds een tijdsduur 
voor 1 januari 2004 als hierna genoemd en indien tot het toepassen van bestuursdwang of het 
opleggen van een dwangsom is besloten, is de termijn, bedoeld in artikel 5:24, vierde lid, dan wel 
5:32, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht zoals daarbij aangegeven: 
minder dan 1 jaar: 3 maanden, 
tussen 1 en 6 jaar: 18 maanden, 
tussen 6 en 15 jaar: 3 jaar. 

3. Indien een woonschip aanwezig is in strijd met artikel 7c van de verordening na 1 januari 2004 en 
indien tot het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom is besloten, is de 
termijn, bedoeld in artikel 5:24, vierde lid, dan wel 5:32, vijfde lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht de kortste redelijke termijn. 

 
Handhaving andere vaartuigen 

Artikel 2 

Voor de toepassing van artikel 7, onderdeel b, van de verordening kan een oever die van een woning, 
zomerwoning, woonwagen of woonschip wordt gescheiden door 
- een openbare weg of  
- een ander perceel tenzij dat perceel een agrarische of industriële bestemming heeft; 
deel uitmaken van de woonomgeving als bedoeld in dat onderdeel en daarmee van een erf als bedoeld 
in artikel 7h, vierde lid, van de verordening. 
 
Artikel 3 
 
Indien een vaartuig aanwezig is in strijd met artikel 7h van de verordening sinds een datum voor 
1 januari 2004 en indien tot het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom is 
besloten, is de termijn, bedoeld in artikel 5:24, vierde lid, dan wel 5:32, vijfde lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht: 
a. voor recreatievaartuigen: ten hoogste 6 maanden, 
b. voor bedrijfsvaartuigen: ten hoogste 3 maanden. 

1 Prov. blad 40, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 12 september 2005, prov. blad 35. 
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Handhaving aanlegplaatsen 
 
Artikel 4  

Aanlegplaatsen die sinds 1 januari 1989 ononderbroken in gebruik zijn geweest voor een woonschip 
dat wordt gedoogd als bedoeld in artikel 1, eerste lid,  worden gedoogd op dezelfde voet als dat 
woonschip. 
 
Artikel 5 
 
1. Indien aan een ontheffing of vrijstelling van het verbod een aanlegplaats te hebben, bedoeld in 

artikel 7j van de verordening, het voorschrift is verbonden dat die aanlegplaats niet groter is dan 
door de water- of vaarwegbeheerder bij algemeen verbindend voorschrift is bepaald en er sinds ten 
laatste 1 januari 2004: 
a. een overschrijding is van niet meer dan 50 %, dan kan eenmalig een tijdelijke, 
persoonsgebonden en niet overdraagbare ontheffing worden verleend tot en met 31 december 
2013.  
b. een overschrijding is van meer dan 50 %, dan wordt die opgeheven, zonodig met toepassing van 
bestuursdwang, maar kan de provincie de kosten daarvan vergoeden dan wel voor haar rekening 
laten. 

2.  Het voorgaande lid is niet van toepassing op met een ligplaats voor een woonschip verband 
houdende voorzieningen.  

 
Handhaving overig 

Artikel 6  

In de niet in de artikelen 1 tot en met 5 bedoelde gevallen worden drijvende voorwerpen, havens, 
aanlegplaatsen en daarmee verband houdende voorzieningen verwijderd als daarvoor geen ontheffing 
of vrijstelling geldt of kan worden verleend. Indien de desbetreffende objecten al voor 1 januari 2004 
aanwezig waren, kan de provincie de kosten van de verwijdering vergoeden dan wel voor haar 
rekening laten. 
 
Slotbepalingen 

Artikel 7  

De Beleidsregels handhaving Hoofdstuk III Wateren, inzake woonschepen, vaartuigen en drijvende 
voorwerpen op grond van de Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht 1996 
van 8 juni 2004 worden ingetrokken. 
 
Artikel 8 

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels wateren provincie Utrecht 2006. 
 

Voorzitter, 
 

Secretaris,  
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Toelichting 
 

Algemeen 
 
• Peildatum. De peildatum van 1 januari 2004 is gekozen omdat op dat tijdstip zowel 

woonbootbewoners als gemeenten actief zijn geïnformeerd over het nieuwe beleid en regelgeving. 
Aan alle woonbootbewoners in de provincie is per post op naam een uitgebreide folder 
toegestuurd. Tevens zijn in diverse (clusters van) gemeenten informatiebijeenkomsten gehouden. 
Zowel op de provinciale website als bij het zgn. serviceloket groene regelgeving kan sinds najaar 
2003 informatie worden opgevraagd.  
Ook t.a.v. het handhavingsbeleid m.b.t. recreatievaartuigen en aanlegplaatsen wordt de datum 1 
januari 2004 aangehouden als peildatum. Redenen hiervoor zijn dat de verbodsbepalingen op die 
datum al ruim een jaar van kracht waren (oktober 2002) en verwacht kan worden dat men hiervan 
op de hoogte was; bovendien waren op 1 januari alle aanwezige recreatievaartuigen en 
aanlegvoorzieningen d.m.v. luchtfoto’s in kaart gebracht en vastgelegd. 
 

Woonschepen 
 
• Legalisatie. Bij bestaande situaties moet eerst vastgesteld worden of legalisatie mogelijk is. Het 

gaat hierbij primair om een regeling in een bestemmingsplan. Er is sprake van zicht op legalisatie 
indien aannemelijk is dat een ligplaats op basis van zowel gemeentelijk als provinciaal ruimtelijk 
beleid positief bestemd kan worden. Eventueel kan hierop vooruitgelopen worden middels een 
vrijstelling op grond van artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening. 

 
• Bewoning langer dan 15 jaar, ononderbroken op de zelfde locatie. Van groot belang is de keuze 

om alleen af te zien van handhavend optreden indien het woonschip op dezelfde locatie 
ononderbroken ligplaats inneemt langer dan 15 jaar. Enerzijds is er sprake van een stringent 
handhavingsbeleid, anderzijds wordt het gebruik als woning als een zwaarwegend belang 
aangemerkt. Daarnaast wordt in de Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012 eveneens een grens van 
15 jaar genoemd. Gelet hierop wordt een termijn van 15 jaar als een redelijke termijn aangemerkt. 
Met de aanduiding “ononderbroken” wordt aangegeven dat de ligplaats voortdurend is gebruikt als 
hoofdverblijf. Onderbrekingen voor werfbezoek en vaartochten van beperkte duur blijven buiten 
beschouwing. Met de aanduiding “op dezelfde locatie” wordt aangegeven dat beperkte 
wijzigingen van de ligplaats binnen de betreffende locatie buiten beschouwing blijven. Daarbij 
valt te denken aan het wisselen van met name varende (woon)schepen binnen een bestaand lint 
van schepen en wijzigingen van enkele meters bij het afmeren op de bestaande ligplaats. Er is in 
ieder geval geen sprake van “dezelfde locatie” indien het woonschip is verplaatst binnen een 
gemeente naar een andere vaarweg of water, of naar een andere gemeente.  

 
• Handhavingsactie voor 1 januari 2004, bijzondere gevallen. Indien reeds handhavend optreden is 

aangekondigd is het redelijk de peildatum naar een vroeger tijdstip te verplaatsen. Deze 
beleidsregels mogen er niet toe leiden dat overtreders die reeds zijn aangeschreven in een 
voordeligere positie komen te verkeren. In bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden. 
Daarbij moet worden gedacht aan situaties waarin reeds lang geleden handhavend optreden is 
aangekondigd maar niet tot uitvoering gebracht. Of situaties waarbij de rechtmatigheid van het 
handhavend optreden rechtens vaststaat, maar dit vervolgens feitelijk niet tot uitvoering is 
gebracht. Hier kunnen tal van oorzaken aan ten grondslag liggen. In dergelijke situaties zal een 
bijzondere afweging mogelijk moeten blijven.  

 
• Begunstigingstermijn. Voorzover een woonschip korter dan 15 jaar ligplaats inneemt wordt 

handhavend opgetreden. Daarbij wordt –gelet op het belang om elders een alternatieve ligplaats te 
vinden dan wel andere woonruimte te betrekken- gekozen voor een ruime begunstigingstermijn. 
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Hoe langer de ligduur, hoe ruimer deze termijn. Een termijn van 3 maanden tot maximaal 3 jaar is 
ruim voldoende om te kunnen voorzien in (voorlopige) alternatieve huisvesting. 

 
• Verplaatsingsclausule. Indien elders een passende ligplaats beschikbaar komt die redelijkerwijze 

niet geweigerd kan worden zal de gedoogbeschikking vervallen. Daarmee blijft het mogelijk om 
het woonschip op een eerder tijdstip te verplaatsen en de bestaande, ongewenste situatie te 
beëindigen. 

 
Andere vaartuigen  
 
• In de Verordening is een uitzonderingsbepaling (artikel 7h lid 4) opgenomen voor het afmeren van 

een open vaartuig tot 7 meter aan een erf. De Verordening definieert het begrip ‘erf’ als volgt: 
grond, behorend bij een woning of bij een in overeenstemming met de daarvoor geldende 
wettelijke voorschriften aanwezige zomerwoning of woonwagen of bij een woonschip waarvoor 
een ontheffing geldt, en deel uitmakend van de woonomgeving. Er is sprake van woonomgeving 
als het betreffende perceel een woonbestemming heeft volgens het bestemmingsplan. In deze 
beleidsregels worden twee situaties onder de woonomgeving gebracht, hoewel strikt genomen 
geen sprake is van  ononderbroken woonbestemming vanaf de woning tot aan het water:  
1. situaties waarin een openbare weg ligt tussen de woning en de oeverstrook  
2. situaties waarin de oeverstrook geen woonbestemming heeft; tenzij er sprake is van een 

agrarische of industriële bestemming  
Deze twee situaties vallen hiermee onder de uitzonderingsbepaling van artikel 7h lid 4.  

 
Legalisatie. Bij bestaande situaties moet eerst vastgesteld worden of legalisatie mogelijk is. Het 
gaat hierbij primair om de beoordeling of ontheffing kan worden verleend. Daarbij zullen de 
belangen die de VNL beoogt te beschermen zwaar meewegen. Gelet hierop zal in ieder geval geen 
ontheffing worden verleend voor locaties die onaanvaardbaar zijn gelet op de 
natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische, archeologische of landschappelijke waarden. In 
dergelijke situaties is het beleid erop gericht de vaartuigen en voorwerpen ongeacht de ligduur te 
verwijderen. 

 
• Uitzondering gebruik voor bedrijfs- of handelsdoeleinden. Deze uitzondering betreft vaartuigen 

die hoofdzakelijk gebruikt worden voor bedrijfs- of handelsdoeleinden. Deze categorie betekent –
mits gelegen buiten de daarvoor aangewezen plaatsen- doorgaans een (zeer) ernstige aantasting 
van de natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische, archeologische of landschappelijke waarden. 
Gelet hierop wordt het redelijk geacht voor deze categorie schepen een strengere regeling te 
hanteren, zodat deze op de kortst mogelijke termijn kunnen worden verwijderd.  

 
• Begunstigingstermijn. De algemene begunstigingstermijn van maximaal 6 maanden zal doorgaans 

ruim voldoende zijn om elders ligplaats (of stalling) te vinden. 
 
Aanlegplaatsen 
 
• Ligplaats en (woon)schip één geheel. Bij bestaande havens en aanlegplaatsen wordt aangesloten 

bij de regels die van toepassing zijn op het woonschip waarvoor deze wordt gebruikt. Dit betekent 
dat woonschip en aanlegplaats met voorzieningen als één geheel wordt beoordeeld. Daarbij is 
uitdrukkelijk opgenomen dat indien het betreffende woonschip verwijderd moet worden, dit ook 
geldt voor de bijbehorende haven of aanlegplek, met inbegrip van de voorzieningen.  

 
• Nadere voorwaarden. Aan een gedoogbeschikking voor een aanlegplaats voor een woonschip 

kunnen nadere voorwaarden ten aanzien van voorzieningen worden gesteld. Het zal daarbij gaan 
om voorzieningen die gelet op de natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische, archeologische of 
landschappelijke waarden onaanvaardbaar zijn. Te denken valt aan (zeer) hoge schuttingen, 
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omvangrijke verhardingen en/of vlonders. Het kan wenselijk zijn dergelijke excessen op kortere 
termijn te beëindigen.  

 
• Handhaving. In het Vrijstellingsbesluit wateren provincie Utrecht 2006 is vastgelegd in welke 

situaties en onder welke voorwaarden aanlegplaatsen voor andere vaartuigen (met name 
recreatieschepen) zijn toegestaan. 
Er zijn drie mogelijke situaties wat betreft aanlegplaatsen:  
A. aanlegplaatsen die voldoen aan de vrijstelling:  
B. Aanlegplaatsen die niet voldoen aan de vrijstelling omdat op de betreffende locatie 
geen aanlegplaats is toegestaan 
C. Aanlegplaatsen die wat betreft maatvoering niet voldoen aan de vrijstelling. 
 
Ad A: deze aanlegplaatsen kunnen blijven. 
Ad B: deze aanlegplaatsen worden verwijderd d.m.v. handhaving 
Ad C: indien de overschrijding van de afmetingen meer dan 50% bedraagt, wordt de betreffende 
aanlegplaats tot de toegestane maten teruggebracht d.m.v. handhaving;  
 indien de overschrijding minder dan 50% bedraagt, wordt eenmalig ontheffing verleend voor 
de betreffende aanlegplaats voor maximaal 10 jaar na de peildatum. De ontheffing zal 
persoonsgebonden en niet overdraagbaar zijn. Na afloop van de ontheffing dient de aanlegplaats in 
overeenstemming te zijn (gebracht) met de toegestane maten. 
 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen aanlegplaatsen die vóór de inwerkingtreding van de 
verbodsartikelen van hoofdstuk III VNL al aanwezig waren en aanlegplaatsen die daarna zijn 
aangelegd. Uitgangspunt is dat het onredelijk is om de kosten voor verwijdering voor rekening van de 
overtreder te laten als het gaat om aanlegplaatsen die voor de peildatum (1 januari 2004) legaal 
aanwezig waren. In die gevallen kan de provincie de kosten voor haar rekening nemen of laten. 
 
Overig 
• Ook in de overige gevallen dat gehandhaafd wordt zal rekening gehouden worden met de 

aanwezigheid op de peildatum. Het gaat dan met name over voorwerpen. Voorbeelden van 
drijvende voorwerpen zijn pontons (drijfhekken), drijvende terrassen, vlonders en boatsavers. 
Drijvende voorwerpen, niet zijnde een afmeervoorziening (waarbij een boatsaver niet als 
afmeervoorziening gezien wordt zijn uit landschappelijk oogpunt onwenselijk. Het verbod op 
voorwerpen in de VNL wordt dus onverkort gehandhaafd.  

 
• Afmeren. In deze beleidsregels wordt geen aandacht besteed aan het verbod in artikel 7i VNL om 

binnen twee meter van een rietkraag, moerasstrook of natuuroever te varen of ligplaats te nemen, 
te ankeren of te meren, dan wel deze op enigerlei wijze schade toe te brengen. Handhaving van 
deze bepaling zal primair plaatsvinden op strafrechtelijke basis, op grond van artikel 10 VNL.  
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