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Inleiding 
De Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008 dient ter vervanging van de Scheepvaartwegen-
verordening provincie Utrecht 1992. De nieuwe verordening is gebaseerd op de door het IPO in 2007 
vastgestelde Modelverordening Vaarwegen en is aangepast aan de huidige ontwikkelingen op 
scheepvaartgebied. De verordening dient ter bescherming van de instandhouding en de bruikbaarheid 
van de vaarwegen die onder toezicht staan van dan wel in beheer zijn bij de provincie. 
 
De belangrijkste wijzigingen betreffen het opnemen van een bevoegdheid tot vaststelling van de 
minimaal benodigde vaarwegdiepten, het schrappen van de maximale scheepsafmeting waardoor 
flexibeler gereageerd kan worden op ontwikkelingen op scheepvaartgebied  en het terugbrengen van 
het aantal in de verordening opgenomen vaarwegen.  
 
De ontwerpverordening met bijbehorende stukken heeft van 1 november 2007 tot en met 12 december 
2007 en van 17 januari 2008 tot en met 27 februari 2008 ter inzage gelegen. Tegen de 
ontwerpverordening is een tweetal zienswijzen ingediend. De commentaarnota die is opgenomen in dit 
statenvoorstel bevat een samenvatting van de zienswijzen alsmede de reactie daarop. 
De zienswijzen hebben tot 1 wijziging in de verordening geleid. 
 
Wij stellen u voor de verordening vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 
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Besluit 

Besluit van Provinciale Staten van 19 mei 2008 tot vaststelling van de Vaarwegenverordening 
provincie Utrecht 2008.  
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling Bodem en Water, nummer 
2008int218763; 
 
Gelet op artikel 145 van de Provinciewet; 
 
Overwegende, dat het wenselijk is nieuwe bepalingen te stellen inzake met name de instandhouding en 
bruikbaarheid van de vaarwegen, die onder toezicht staan van dan wel in beheer zijn bij de provincie; 
 
Besluiten: 
 
De navolgende verordening vast te stellen houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op de 
vaarwegen in de provincie Utrecht alsmede het beheer van enkele provinciale vaarwegen. 

 

Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008 
 

HOOFDSTUK  1 ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1  
1. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. vaarweg: elk binnen de provincie gelegen water dat openstaat voor het openbaar 
scheepvaartverkeer, voor zover vermeld op de onder f en g bedoelde lijsten; 

b. minimaal benodigde vaarwegdiepte: diepte afgeleid van de diepgang van het maatgevende 
schip vermeerderd met de benodigde kielspeling; 

c. werk: elk kunstwerk of ander bouwsel, waaronder begrepen oevers en oevervoorzieningen,   
boven, op, in, onder of langs een vaarweg gelegen; 

d. vaarwegbeheer: de overheidszorg gericht op de instandhouding, bruikbaarheid en 
bescherming van een vaarweg en bijbehorende werken;  

e. vaarwegbeheerder: het bestuursorgaan dat voor het vaarwegbeheer verantwoordelijk is; 
f. lijst A : de lijst met kaart van vaarwegen in beheer bij de provincie;  
g. lijst B:  de lijst met kaart van binnen de provincie gelegen vaarwegen in beheer bij anderen, 

het Rijk uitgezonderd, en onder toezicht van de provincie; 
h. schip: schip als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Scheepvaartverkeerswet. 

 
2. Onder onderhoud wordt verstaan: 

a. het houden of brengen van een vaarweg op de vastgestelde afmetingen; 
b. het in goede staat houden of brengen van de oevers en de oeverwerken, zodanig dat de 

instandhouding en de bruikbaarheid van de vaarweg gewaarborgd blijven; 
c. het schoonhouden van de vaarweg, met inbegrip van het afvoeren van vuil en waterplanten; 
d. het verrichten van de werkzaamheden waardoor de goede staat en het functioneren van het 

werk, behorende bij de vaarweg, gewaarborgd blijven. 
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Artikel 2  
De lijsten A en B met bijbehorende kaarten maken als bijlage onderdeel uit van en behoren bij deze 
verordening. 

 
Artikel 3  
1. Deze verordening en de daarop berustende bepalingen hebben tot doel: 
 a. regels te stellen in het belang van de instandhouding, de bruikbaarheid en bescherming van de 

vaarwegen en de daarbij behorende werken; 
b. aanvullende regels te stellen in het belang van de veiligheid en het vlotte verloop van het 

scheepvaartverkeer op de onderhavige vaarwegen. 
2. Toepassing van artikel 3, eerste lid, kan mede geschieden in het belang van de bescherming van de 

landschappelijke, ecologische of andere natuurwetenschappelijke waarden van het gebied waarin 
een vaarweg is gelegen. 

 
Artikel 4  
1.    Deze verordening en de daarop berustende bepalingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders 

aangegeven, van toepassing zowel op de vaarwegen van lijst A als die van lijst B en de 
bijbehorende werken. 

2.  Gedeputeerde Staten vermelden bij de in het eerste lid bedoelde lijsten met betrekking tot de op de 
kaarten aangegeven vaarwegen, welk overheidslichaam belast is met het vaarwegbeheer en wie 
het bevoegd gezag is, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Scheepvaartverkeerswet, dan wel 
wie door provinciale staten als bevoegd gezag is aangewezen ingevolge artikel 2, derde of vierde 
lid, van de Scheepvaartverkeerswet.   

 
HOOFDSTUK  2     GEBRUIK, BESCHERMING, BEVEILIGING EN INSTANDHOUDING     

VAN DE VAARWEGEN 

§ 1 ALGEMEEN 

Artikel 5  
1. Gedeputeerde Staten stellen de minimaal benodigde vaarwegdiepten vast van de vaarwegen op de 

lijsten A en B. 
2. De vaarwegbeheerder draagt zorg voor het onderhoud van de vaarweg met inachtneming van de 

minimaal benodigde vaarwegdiepten, vastgesteld krachtens het eerste lid. 
3. De vaarwegbeheerder van de op de lijst B voorkomende vaarwegen zendt Gedeputeerde Staten 

elke vijf jaar een verslag over de staat van onderhoud van deze vaarwegen. Indien gebreken 
worden geconstateerd wordt in het verslag aangegeven hoe die zullen worden opgeheven. 

4. Op de voorbereiding of wijziging van een besluit als bedoeld in het eerste lid is afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

 
Artikel 6  
1. Gedeputeerde Staten stellen de bedieningstijden vast van de beweegbare bruggen en sluizen, 

behorende bij de vaarwegen op de lijsten A en B. 
2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor spoorbruggen of bij het Rijk in beheer zijnde  

bruggen en sluizen. 
3. De brugbeherende instanties van de in het eerste lid bedoelde bruggen en sluizen dragen er zorg 

voor dat de in het eerste lid genoemde bruggen en sluizen worden bediend op de door 
gedeputeerde staten vastgestelde tijden. 

4. Op de voorbereiding of wijziging van een besluit als bedoeld in het eerste lid is afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

 



PS2008RGW07 - 5 - 

 

Artikel 7 
1. Het besluit van een vaarwegbeheerder, niet zijnde een waterschapsbestuur, tot het blijvend 

onttrekken aan het openbaar verkeer  van een vaarweg van lijst B of een gedeelte van een vaarweg 
van die lijst voor alle schepen behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 

2. Op de voorbereiding of wijziging van een besluit als bedoeld in het eerste lid is afdeling 3.4 van  
de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

 
Artikel 8  
De artikelen 9 tot en met 16 zijn uitsluitend van toepassing op de vaarwegen van lijst A en de 
bijbehorende werken, met uitzondering van de Vecht. 
 

§2  VERBODSBEPALINGEN VAARWEGEN LIJST A 
 
Artikel 9 
Het is verboden: 
a. in, langs, boven, onder of over een vaarweg stoffen of voorwerpen te brengen die schade 

toebrengen aan de vaarweg en de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer; 
b. houtgewas of takken van bomen zodanig in of boven de vaarweg te laten hangen dat zij hinder 

voor de scheepvaart veroorzaken; 
c. op andere wijze enige belemmering of hinder voor de scheepvaart te veroorzaken.  

 
Artikel 10 
Tenzij het onderhoud betreft door of namens de provincie is het verboden: 
a. in de loop of de minimaal benodigde vaarwegdiepte van een vaarweg verandering te brengen; 
b. werken boven, op, in, onder of langs een vaarweg of binnen  3 meter, horizontaal gemeten vanuit 

de oeverlijn, aan te brengen, te houden, te veranderen of te verwijderen; 
c. een ligplaats of enige andere voorziening bestemd voor het meren van schepen te maken, te 

hebben of te veranderen. 
 

§3   ONTHEFFING VAARWEGEN LIJST A 
 
Artikel 11 
1. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de in artikel 10 gestelde verboden.  
2. Aan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid kunnen voorschriften en beperkingen worden 

verbonden. 
3. Een ontheffing kan ambtshalve worden ingetrokken of gewijzigd indien: 

a. de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de ontheffing niet meer op dezelfde wijze zou 
worden verleend; 

b. de ontheffing gedurende twee jaar niet is gebruikt; 
c. gebleken is dat de ontheffing is verleend op basis van door de houder onjuist verstrekte 

gegevens; 
d. de in het tweede lid bedoelde voorschriften of beperkingen niet of niet voldoende worden 

nageleefd. 
4. Op de voorbereiding of wijziging van een besluit omtrent de beperking van de  

gebruiksmogelijkheid van een kanaal voor de scheepvaart is afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing. 

 
HOOFDSTUK  3 ONDERHOUDSPLICHTIGE, GEDOOGPLICHT VAARWEGEN LIJST A  

Artikel 12 
Onderhoudsplichtig is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op grond van wet, concessie,
eigendom, overeenkomst of anderszins de verplichting heeft tot het onderhouden van een vaarweg of
een daarbij behorend werk.
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Artikel 13 
1. De zakelijk gerechtigde of de gebruiker, niet zijnde de onderhoudsplichtige krachtens artikel 12, 

wiens perceel toegang geeft tot de vaarweg of het bijbehorend werk is voor de uitvoering van het  
onderhoud van die vaarweg of dat werk verplicht:
a. op zijn perceel materiaal en het vervoer daarvan toe te laten; 
b. tijdelijke werken en werkzaamheden toe te laten, waaronder begrepen graafwerk, metingen en 

het stellen van tekens; 
c.   de werkzaamheden niet te hinderen en beletselen weg te nemen.  

2. Behoudens in spoedgevallen, wordt de zakelijk gerechtigde of de gebruiker door Gedeputeerde 
Staten minimaal tweemaal vierentwintig uren tevoren schriftelijk in kennis gesteld van de te 
verrichten werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid. 

 
Artikel 14 
1. Onverminderd artikel 7.11 van het Binnenvaartpolitiereglement, moeten schepen, samenstellen van 

schepen en drijvende voorwerpen op aanwijzing van de vaarwegbeheerder worden verhaald indien 
onderhoud van een vaarweg of bijbehorend werk dat nodig maakt. 

2. Behoudens in spoedgevallen, wordt de zakelijk gerechtigde of de gebruiker van een schip, een 
samenstel van schepen of van een drijvend voorwerp ruimschoots van tevoren schriftelijk in kennis 
gesteld van de te verrichten onderhoudswerkzaamheden, bedoeld in het eerste lid. 

3. Indien er technische problemen optreden bij het verhalen zoals bedoeld in het eerste lid, wordt 
assistentie verleend door of vanwege de vaarwegbeheerder. 

 

HOOFDSTUK  4   HANDHAVING EN STRAFBEPALING 

Artikel 15 
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn de personen 
belast, aangewezen door Gedeputeerde Staten. De toezichthouder beschikt niet over de bevoegdheden, 
bedoeld in de artikelen 5:18 en 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Artikel 16 
Overtreding van de in deze verordening gestelde verboden en van de aan een ontheffing als bedoeld in 
artikel 11 verbonden voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van de tweede categorie. 
 

HOOFDSTUK V   OVERGANGS-  EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 17 
1. Vergunningen die zijn verleend op grond van de Scheepvaartwegenverordening provincie 

Utrecht 1992 voor de inwerkingtreding van deze verordening worden voor de toepassing van 
deze verordening beschouwd als ontheffingen ingevolge artikel 11. 

2. Lopende procedures worden voortgezet met inachtneming van deze verordening. 
3. Andere besluiten op grond van de Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992  blijven 

van kracht voor zover zij onderwerpen betreffen die bij of krachtens deze verordening worden 
geregeld. 

 
Artikel 18 
De Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992 wordt ingetrokken. 
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Artikel 19 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst. 
 
Artikel 20 
Deze verordening wordt aangehaald als: Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008.  
 

voorzitter,  
 

griffier,   
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Lijst A behorende bij artikel 1, onderdeel f, van de Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008 
 
Ingevolge artikel 4, tweede lid, is aangegeven welk overheidslichaam belast is met het  vaarwegbeheer van de 
genoemde vaarwegen en wie bevoegd gezag is op grond van artikel 2, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet, 
of als zodanig is aangewezen door Provinciale Staten ingevolge artikel 2, derde of vierde lid, van diezelfde wet. 
 
Nr. Naam Overheidslichaam belast met het 

vaarwegbeheer 
Bevoegd gezag 
Scheepvaartverkeerswet 

1. Eem, gelegen buiten de 
gemeente Amersfoort 

Provincie Utrecht GS van de provincie Utrecht 

2. Oude Rijn-West Provincie Utrecht GS van de provincie Utrecht 
3. Merwedekanaal, beneden 

de Lek 
Provincie Utrecht (beheer  
gemandateerd aan GS van de 
provincie Zuid-Holland, GS-besluit 
4 maart 2003) 

GS van de provincie Utrecht 
(bevoegdheid gemandateerd aan GS 
van de provincie Zuid-Holland, GS-
besluit 4 maart 2003) 

4. Vecht  Provincie Utrecht (het feitelijk  
vaarwegbeheer wordt uitgevoerd 
door het dagelijks bestuur van het 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi 
en Vecht)* 

Dagelijks bestuur van het 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi 
en Vecht 

* Voor de toepassing van deze verordening geldt de Vecht als vaarweg op lijst B    
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Lijst B, behorende bij artikel 1, onderdeel g, van de Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008 
 
Ingevolge artikel 4, tweede lid, is aangegeven welk overheidslichaam belast is met het vaarwegbeheer van de 
genoemde vaarwegen en wie bevoegd gezag is op grond van artikel 2, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet, 
of als zodanig is aangewezen door Provinciale Staten ingevolge artikel 2, derde of vierde lid, van diezelfde wet. 
Nr. Naam Overheidslichaam belast met het 

vaarwegbeheer 
Bevoegd gezag 
Scheepvaartverkeerswet 

1. Kromme Mijdrecht Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht 

Dagelijks bestuur van hhs Amstel, 
Gooi en Vecht 

2. Geer ,, ,, 
3. Bijleveld ,, ,, 
4. Grote Heicop ,, ,, 
5. Kerkvaart/Danne Gemeente Breukelen B&W van de gemeente Breukelen 
6. Heinoomsvaart-binnen Hoogheemraadschap Amstel, 

Gooi en Vecht 
Dagelijks bestuur van hhs Amstel, 
Gooi en Vecht  

7. Kerkvaart-west ,, ,, 
8. Ringvaart van Groot 

Mijdrecht 
,, ,, 

9. Gemeenlandsvaart ,, Dagelijks bestuur van Recreatieschap 
Vinkeveense Plassen 

10. Middenwetering 
(Vinkeveen) 

,, ,, 

11. Geuzensloot-binnen ,, ,, 
12. Heul (Vinkeveen) ,, ,, 
13. Geuzensloot-buiten ,, Dagelijks bestuur van  hhs Amstel, 

Gooi en Vecht 
14. Angstel ,, ,, 
15 Nieuwe Wetering-West ,, ,, 
16. Nieuwe Wetering-Oost ,, ,, 
17. Waver ,, ,, 
18. Oude Waver ,, ,, 
19. Winkel ,, ,, 
20. Sluisvaart ,, ,, 
21. Holendrecht ,, ,, 
22. Vaargeul door het 

Abcoudermeer 
,, ,, 

23. Grecht Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden 

Dagelijks bestuur van hhs De Stichtse 
Rijnlanden 

24. Singel te Woerden (met 
uitzondering van het 
noordelijk gedeelte) 

Gemeente Woerden B&W van de gemeente Woerden 

25. Drecht-west bij Mijndense 
brug 

Plassenschap Loosdrecht e.o. Dagelijks bestuur van Plassenschap 
Loosdrecht e.o. 

26. Eem, gelegen binnen de 
gemeente Amersfoort (tot 
gemeentegrens Soest  
gelegen tussen 
hectometerpaal 3.1- 3.2) 

Gemeente Amersfoort B&W van de gemeente Amersfoort 
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Kaarten bij de lijsten A en B, bedoeld in artikel 2, van de Vaarwegenverordening provincie Utrecht 
2008 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
De Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008 dient ter vervanging van de Scheepvaartwegen-
verordening provincie Utrecht 1992. De nieuwe verordening is gebaseerd op de door het IPO in 2007 
vastgestelde Modelverordening Vaarwegen en is aangepast aan de huidige ontwikkelingen op 
scheepvaartgebied.  De verordening dient ter bescherming van de instandhouding en de bruikbaarheid 
van de vaarwegen die onder toezicht staan van dan wel in beheer zijn bij de provincie. 
In de verordening zijn  regels opgenomen ten aanzien van  vaarwegen die de provincie zelf in beheer
heeft (vaarwegen van lijst A). Het gaat hierbij in hoofdzaak om specifieke uitvoerende beheersregels. 
Tevens zijn regels opgenomen op grond waarvan Gedeputeerde Staten tevens randvoorwaarden 
kunnen stellen aan vaarwegen in beheer bij anderen (vaarwegen van lijst B). Deze randvoorwaarden 
hebben tot doel de instandhouding en bruikbaarheid van het regionale vaarwegennet te kunnen 
garanderen. Het betreft met name het vaststellen van vaarwegdiepten en het vaststellen van 
bedieningstijden voor bruggen en sluizen.  
 
Belangrijkste wijzigingen 
1. In de verordening is een bevoegdheid opgenomen om de minimaal benodigde vaarwegdiepten  

vast te stellen. Volgens het  Waterhuishoudingsplan 2006-2010 dienen de vaarwegen uit de  
vaarwegenverordening in 2015 te voldoen aan de normen ten aanzien van de vaardiepten. Om dit 
doel te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat er duidelijkheid bestaat over de aan te houden 
minimaal benodigde vaarwegdiepten passend bij de functie van het vaarwater. 

2. De scheepsafmetingen van de Eem zijn geschrapt uit de verordening en zullen geregeld worden bij 
verkeersbesluit, waardoor flexibeler kan worden ingespeeld op de huidige ontwikkelingen op 
scheepvaartgebied. 

3. Het aantal vaarwegen dat is opgenomen in de verordening is teruggebracht; de kleinere, veelal 
lokale vaarwegen, zijn uit de verordening geschrapt. Hoofdlijn is dat de vaarwegen van betekenis 
dienen te zijn voor de scheepvaart en minimaal onderdeel uitmaken van het recreatietoervaartnet 
uit de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN). 

 
Voor een uitgebreidere toelichting op een en ander wordt verwezen naar het algemene gedeelte van de 
toelichting bij de vaarwegenverordening. 
 
Procedure, zienswijze 
De ontwerpverordening met bijbehorende stukken heeft van 1 november 2007 tot en met 12 december 
2007 en van 17 januari 2008 tot en met 27 februari 2008 ter inzage gelegen. Tegen de 
ontwerpverordening is een tweetal zienswijzen ingediend. De commentaarnota die is opgenomen in dit 
statenvoorstel bevat een samenvatting van de zienswijzen alsmede de reactie daarop. 
De zienswijzen hebben tot 1 wijziging in de verordening geleid. 
 
Wij stellen u voor de verordening vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 

Wettelijke grondslag 
Artikel 145 Provinciewet 
 
Beoogd effect 
De vaarwegen waarop de verordening van toepassing is, worden in verband met het economisch dan 
wel recreatieve belang overeenkomstig hun functie in stand gehouden en als zodanig gebruikt. 
Uitgedrukt in een meetbaar effect betekent dit dat in  2015 de vaarwegen uit de verordening voldoen 
aan de normen ten aanzien van de vaarwegdiepten. 
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Argumenten 
1. Het voorstel past in het ingezet beleid 
In het Waterhuishoudingsplan 2006-2010 is opgenomen  dat de vaarwegen uit de  
vaarwegenverordening in 2015 voldoen aan de normen ten aanzien van de vaardiepten. Om dit doel te 
kunnen bereiken is het noodzakelijk dat er duidelijkheid bestaat over de aan te houden minimaal 
benodigde vaarwegdiepten passend bij de functie van het vaarwater. In lijn hiermee is in de 
vaarwegenverordening een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten opgenomen om de minimaal 
benodigde vaarwegdiepten vast te stellen. Tevens is een verplichting tot verslaglegging  over de 
onderhoudstoestand  opgenomen. 
 
2. De nieuwe verordening is aangepast aan de huidige ontwikkelingen op scheepvaartgebied 
De scheepsafmetingen zijn geschrapt uit de verordening en zullen geregeld worden bij verkeersbesluit.   
De laatste jaren is gebleken dat door ontwikkelingen in de scheepsbouw en het scheepvaartverkeer 
behoefte bestaat aan een meer flexibele regulering van de scheepsafmetingen, dan welke voorhanden 
was in de Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992. Met name het ontbreken van een 
ontheffingsmogelijkheid leidde tot discussies. De schepen beschikken tegenwoordig veelal over een 
boegschroef waardoor een grotere wendbaarheid mogelijk is. Hierdoor kunnen onder bepaalde 
voorwaarden  schepen met een enigszins grotere afmeting worden toegelaten op een vaarweg.     
 
3. Het voorstel leidt tot verdere deregulering 
Het aantal in de verordening opgenomen vaarwegen is teruggebracht. De verordening beperkt zich tot 
de doorgaande vaarwegen die van belang zijn voor het beroepsgoederenvervoer en/of de 
recreatietoervaart. Daarnaast is een aantal veelal verouderde artikelen komen te vervallen.   
 
Kanttekeningen 
Volgens de laatste planning zal  eind 2009 de nieuwe Waterwet in werking treden. Op provinciaal 
niveau wordt in verband hiermee een  integrale waterverordening ontwikkeld. De Vaarwegen-
verordening provincie Utrecht is opgesteld in lijn met de nieuwe Waterwet en kan te zijner tijd  
eenvoudig worden opgenomen in deze integrale waterverordening.   
 
Financiën 
Geen bijzonderheden 
 
Juridisch 
Geen bijzonderheden 
 
Europa 
Er zijn geen Europeesrechtelijke aspecten of risico’s. 
 
Mandaat 
Juridisch geen bijzonderheden 
 
Realisatie 
mei 2008           vaststelling verordening door PS 
aug. 2008          bekendmaking verordening en inwerkingtreding      
 

Communicatie 
1. De ontwerpverordening is gecommuniceerd met de vaarwegbeheerders, brugbeherende instanties en 
belangenorganisaties.  
2. De ontwerpverordening met bijbehorende stukken heeft voor een ieder ter inzage gelegen. 
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3. De waterschappen, die vaarwegen in beheer hebben, zijn nauw betrokken geweest bij het onderzoek  
Normering  vaardiepten (zie algemene toelichting bij verordening). 
4. Het vaststellen van de minimaal benodigde vaarwegdiepten  zal in nauw overleg met de 
vaarwegbeheerders plaatsvinden. 
5. De verordening wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 
6. Een kort bericht over het besluit is opgenomen in de GS-Flits 
 
Bijlagen 
1. Toelichting op ontwerpbesluit Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008  
2. Commentaarnota bij ontwerpbesluit  Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008 
 
Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Bijlage 1 

Toelichting 
Algemeen 
 
De Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008 dient ter vervanging van de 
Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992. De nieuwe verordening is gebaseerd op de in 
2007 door het IPO vastgestelde Modelverordening Vaarwegen en is aangepast aan de huidige 
ontwikkelingen op scheepvaartgebied.    
De verordening dient ter bescherming van de instandhouding en de bruikbaarheid van de vaarwegen 
die onder toezicht staan van dan wel in beheer zijn bij de provincie. De rechtsbasis voor de 
verordening vormt artikel 145 Provinciewet. Het betreft een autonome verordenende bevoegdheid; in 
het provinciaal belang kunnen regels worden gesteld ten aanzien van een aantal vaarwegen die in de 
provincie zijn gelegen. Vaarwegen die van provinciaal belang zijn, zijn de vaarwegen waarop 
beroepsgoederenvervoer plaatsvindt en de recreatieve vaarwegen die minimaal opgenomen zijn in de 
Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland. 
 
Structuur: beheer/toezicht  
De provincie heeft nog slechts een beperkt aantal vaarwegen in eigen beheer. De overige, veelal 
kleinere recreatieve vaarwegen zijn in beheer bij waterschappen, plassenschappen en gemeenten. De 
vaarwegen zijn opgenomen op de bij de verordening behorende lijsten A en B en de daarbij behorende 
kaarten. Lijst A betreft  de vaarwegen die bij de provincie in beheer zijn. Lijst B betreft vaarwegen die 
bij anderen in beheer zijn en onder toezicht van de provincie staan. 
Nagestreefd wordt dat de vaarwegen waarop deze verordening van toepassing wordt verklaard, in 
verband met het economisch dan wel recreatieve belang overeenkomstig hun functie in stand worden 
gehouden en als zodanig kunnen worden gebruikt. Hiertoe zijn in de verordening regels opgenomen 
ten aanzien van de vaarwegen die de provincie zelf in beheer heeft (vaarwegen van lijst A). Het gaat 
hierbij in hoofdzaak om specifieke uitvoerende beheersregels. Tevens zijn regels opgenomen op grond 
waarvan Gedeputeerde Staten randvoorwaarden kunnen stellen aan vaarwegen in beheer bij anderen 
(vaarwegen van lijst B). Deze randvoorwaarden hebben tot doel de instandhouding en bruikbaarheid 
van het regionale vaarwegennet te kunnen garanderen. Het betreft met name het vaststellen van 
vaarwegdiepten en het vaststellen van bedieningstijden voor bruggen en sluizen.  
 
Vaarwegbeheer/nautisch beheer 
De verordening heeft primair betrekking op het vaarwegbeheer. Bij vaarwegbeheer gaat het om de 
instandhouding van de natte infrastructuur, waarover scheepvaartverkeer moet kunnen plaatsvinden, 
alsmede om aanleg of verbetering van objecten die deel uitmaken van die infrastructuur. In de praktijk 
wordt dit wel omschreven als “het in stand houden van de bak”. Voor het (technisch) beheer van de 
droge infrastructuur zijn richtlijnen opgenomen in de Wegenwet. Voor het beheer en onderhoud van 
de natte infrastructuur is echter geen specifiek wettelijk kader beschikbaar waardoor regeling bij 
autonome provinciale verordening noodzakelijk is om de instandhouding en bruikbaarheid van de 
provinciale natte infrastructuur  te regelen. 
De Vaarwegenverordening heeft slechts in aanvullende zin betrekking op het nautisch beheer. Het 
nautisch beheer is gericht op het bevorderen van een veilige, vlotte en doelmatige afwikkeling van het 
scheepvaartverkeer. Dit beheer is min of meer uitputtend geregeld in zogenaamde hogere regelgeving 
te weten de Scheepvaartverkeerswet en het Binnenvaartpolitiereglement (BPR), waardoor er geen tot 
weinig ruimte is om aanvullende regels te stellen in een provinciale verordening.  
 
Toepasselijkheid 
De vaarwegen waarvoor de nieuwe verordening zal gaan gelden zijn in aantal teruggebracht.  
Niet alle wateren waarop recreatievaart plaatsvindt, zijn opgenomen in de verordening. Hoofdlijn is 
dat de wateren van betekenis dienen te zijn voor de scheepvaart  en minimaal onderdeel uitmaken van 
het recreatietoervaartnet uit de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN). Een beperkt aantal 
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vaarwegen uit de BRTN is echter  niet opgenomen in de verordening. Het betreft vaarwegen die ook 
reeds in de oude verordening niet opgenomen waren. De reden is gelegen in het beperkte gebruik van 
deze vaarwegen, veelal het gevolg van een groot aantal hoogte-en dieptebeperkingen die niet binnen 
een periode van 10 jaar opgeheven zullen zijn. Hierdoor is er geen aanleiding om deze vaarwegen 
alsnog op te nemen in de nieuwe verordening. Het betreft een gedeelte van de Oude Rijn aansluitend 
aan de Leidsche Rijn, de Leidsche Rijn en ’t Gein. Daarnaast  zijn wateren komen te vervallen, omdat 
deze geen onderdeel uitmaken van de BRTN en  van zeer beperkte betekenis zijn voor de 
recreatietoervaart. Voorbeelden hiervan zijn de Montfoortse vaart, de Jaap Bijzerwetering, de 
Linschoten en de kleinere vaarwegen richting de Loosdrechtse plassen welke overwegend door kleine 
motorboten en sloepen bevaren worden.  
 
Belangrijkste wijzigingen 
Vaarwegdiepte 
In de Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992 was in artikel 4 opgenomen dat de 
scheepvaartwegen worden onderhouden op de afmetingen zoals die dienden te zijn bij de 
inwerkingtreding van de verordening (in 1992). Daarnaast was opgenomen dat Gedeputeerde Staten 
na overleg met de beheerder de afmetingen kunnen vergroten. Een bevoegdheid om de 
vaarwegdiepten te verkleinen ontbrak. In de praktijk is gebleken dat voor een groot deel van de in de 
verordening opgenomen wateren onduidelijk was op welke diepten deze onderhouden dienden te 
worden. De diepten waren namelijk veelal niet in leggers vastgelegd. Om een eind te maken aan deze 
onduidelijke situatie is in de verordening een bevoegdheid opgenomen om de vaarwegdiepten vast te 
stellen en te wijzigen. Nadat deze vaarwegdiepten zijn vastgesteld, dienen deze gehandhaafd te 
worden. Het instrument dat hiertoe in de verordening is opgenomen, is een plicht tot  verslaglegging 
aan Gedeputeerde Staten van de onderhoudstoestand op de desbetreffende vaarwegen. Deze 
verslaglegging dient eens in de vijf jaar te geschieden. Deze rapportageverplichting is overigens ook in 
de oude verordening opgenomen. In de praktijk is hieraan echter geen uitvoering gegeven mede door 
de onduidelijkheid over de te handhaven vaardiepten en het gebrek aan baggerbergingsmogelijkheden 
in het recente verleden. 
In de tussentijd zijn er in de landelijke Beleidvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) o.a. 
richtlijnen voor vaarwegdiepten geformuleerd. Deze richtlijnen zijn geformuleerd vanuit één belang: 
de recreatietoervaart. Dit belang kan echter op gespannen voet staan met andere belangen waaronder 
natuurbelangen en veiligheidsbelangen. Sommige wateren zijn bijvoorbeeld zo smal dat bij verdieping 
een gerede kans bestaat dat plaatselijk de (boezem)kades (secundaire waterkeringen) onderuit gaan, 
waardoor de veiligheid in gevaar komt. In de praktijk betekende dit dat een aantal wateren niet op 
BRTN-diepten werd onderhouden.  
Om tot vaststelling van de minimaal benodigde vaarwegdiepten te kunnen komen, is voor een beperkt 
aantal vaarwegen binnen de provincie Utrecht een onderzoek uitgevoerd: Normering Vaardiepten, 
Witteveen en Bos, 18 april 2007. In het onderzoek zijn de vaarwegen onderzocht welke niet voldoen 
aan de diepterichtlijnen van de BRTN 2000. Per vaarweg is een advies gegeven over de in de praktijk 
haalbare en onderhoudbare vaarwegdiepten. De waterschappen als vaarwegbeheerder zijn nauw 
betrokken geweest bij dit onderzoek.    
 
Scheepsafmetingen  
In de Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992 waren de toegestane scheepsafmetingen 
op de Eem in de verordening zelf opgenomen. Uitgangspunt van de nieuwe verordening is echter dat 
hierin slechts het vaarwegbeheer geregeld wordt en niet het nautisch beheer (regulering van het 
scheepvaartverkeer). Aangezien het vaststellen van scheepsafmetingen het nautisch beheer betreft, 
zullen de scheepsafmetingen uit de verordening geschrapt worden. De scheepsafmetingen van de 
vaarwegen bij de provincie in beheer zullen nu geregeld worden bij verkeersbesluit op grond van 
artikel 1.06 van het Binnenvaartpolitiereglement. Dit heeft als voordeel dat de scheepsafmetingen 
beter kunnen worden aangepast aan de behoeften vanuit de scheepvaart. De laatste jaren is gebleken 
dat door ontwikkelingen in de scheepsbouw en het scheepvaartverkeer, met name het toenemend 
gebruik van een  boegschroef, behoefte bestaat aan een meer flexibele regulering van de 
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scheepsafmetingen, dan welke voorhanden was in de Scheepvaartwegenverordening  provincie 
Utrecht 1992. Met name het ontbreken van een ontheffingsmogelijkheid leidde tot discussies. 
 

Specifieke wateren 
Amstel 
De Amstel is gelegen op het grondgebied van drie provincies, te weten Noord-Holland, Zuid-Holland 
en Utrecht. Ter behartiging van een doelmatig beheer van de Amstel zijn deze provincies een 
gemeenschappelijke regeling aangegaan, welke op 1 januari 1993 in werking is getreden. Op basis van 
deze Beheersregeling Amstel voert de provincie Noord-Holland het beheer over de (gehele) Amstel 
uit, dus ook over het Utrechtse deel.  
Met betrekking tot de Amstel zijn uitsluitend de regelingen van toepassing die het provinciaal bestuur 
van Noord-Holland dienaangaande vaststelt krachtens overdracht van bevoegdheid als bedoeld in 
artikel 41, juncto artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1984, 667). Dit betekent  
dat de Amstel  niet onder het toepassingsbereik van de Utrechtse Vaarwegenverordening valt en hierin 
dan ook niet zal worden opgenomen.     
Volgens artikel 7 van de Beheersregeling Amstel kan de regeling uitsluitend opgeheven of gewijzigd 
worden door de deelnemers aan de regeling. Dit betekent dat door GS, PS en de CvdK van de drie 
provincies gelijkluidende besluiten genomen dienen te worden bij opheffing of wijziging van de 
regeling. Indien in de toekomst de regeling eventueel opgeheven zou worden, dient tegelijkertijd met 
het besluit tot opheffen van de  Beheersregeling Amstel voor het Utrechtse deel een besluit genomen 
te worden, waarbij de Amstel wordt opgenomen in de dan geldende Utrechtse vaarwegenverordening.  
 
Vecht 
Het beheer en onderhoud van de  Vecht is in 1997 van het Rijk via de provincies overgedragen aan het 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn 
formeel vaarwegbeheerder, maar het feitelijk beheer wordt uitgevoerd door AGV/Waternet. AGV had 
ten tijde van de overdracht geen specifieke regelgeving ter beschikking om de uitvoering van het 
vaarwegbeheer van de Vecht  op een adequate wijze op zich te kunnen nemen. Er is toen in de 
Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992 een regeling opgenomen  waardoor de 
uitvoering van het vaarwegbeheer op het Utrechtse gedeelte geschiedt op basis van de 
Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992. Inmiddels heeft het waterschap echter 
afdoende beleid en regelgeving ontwikkeld om zelf de uitvoering op een adequate wijze te kunnen 
uitvoeren. Een regeling in de Utrechtse verordening is dan ook niet meer noodzakelijk en wordt 
derhalve niet in de nieuwe verordening opgenomen.  

Waterwet 
In het kader van de implementatie van de nieuwe  Waterwet (2009) zal tevens een integrale 
provinciale waterverordening ontwikkeld worden. Een van de vragen zal zijn of het vaarwegbeheer in 
een integrale verordening wordt opgenomen of dat een aparte Vaarwegenverordening  blijft bestaan. 
De Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008 is “waterwetproof”, slechts een enkele kleine 
aanpassing aan de Waterwet zal bij de invoering van de nieuwe wet nog dienen plaats te vinden. 

 
Artikelgewijze toelichting 
 
HOOFDSTUK  I ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1   
Begripsomschrijvingen 
Onderdeel a: vaarweg 
De omschrijving is ontleend aan artikel 1.01, onderdeel D 5 van het Binnenvaartpolitiereglement 
(verder in deze toelichting: BPR). Binnen deze omschrijving valt het begrip vaarwater, zijnde het 
gedeelte van een vaarweg dat feitelijk door de scheepvaart kan worden gebruikt. De beperking ‘voor 
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zover vermeld op onder f en g bedoelde lijsten’ voorkomt dat ook sloten en dergelijke kleine wateren 
in principe onder het regime van de verordening vallen. 
 
Onderdeel b: werk 
Strikt genomen moet een vaarweg ook als een “werk” als hier bedoeld  worden beschouwd, maar voor 
de hanteerbaarheid van de bepalingen van de verordening is hiervan afgezien. 
 
Artikel 3     
Belangenbescherming 
Deze bepaling geeft een nadere uitwerking van de doelstellingen die met deze verordening worden 
nagestreefd. 
Artikel 3, lid 2, betreffende de bescherming van de landschappelijke, ecologische of andere 
natuurwetenschappelijke waarden, kan niet zelfstandig worden ingezet, maar slechts in combinatie 
met artikel 3, lid 1.           
 
Artikel 4   
Werkingssfeer van de verordening                      
Dit artikel gaat er vanuit dat de verordening geldt voor de vaarwegen die op de lijsten A en B zijn 
vermeld. Artikel 4, lid 2, bewerkstelligt dat duidelijk is welk overheidslichaam belast is met het 
vaarwegbeheer  van een vaarweg en wie het bevoegd gezag is in de zin van de Scheepvaartverkeers-
wet. 
 
HOOFDSTUK  II      GEBRUIK, BESCHERMING, BEVEILIGING EN INSTANDHOUDING 
VAN DE VAARWEGEN 
 
§ 1 ALGEMEEN 
 
Artikel 5    
Onderhoudsdiepten,  vaarwegprofielen 
Bij de begripsomschrijvingen is in artikel 1, lid 2, onderdeel a, het houden of brengen van een vaarweg 
op de vastgestelde afmetingen genoemd. Het gaat hierbij om de vastgestelde minimaal benodigde 
vaarwegdiepten. Dit zijn de vaarwegdiepten die altijd aanwezig dienen te zijn. Over het algemeen zal 
een vaarwegbeheerder bij het baggeren een overdiepte willen realiseren, waardoor gedurende 10 tot 30 
jaar niet gebaggerd hoeft te worden. Deze diepte wordt de onderhoudsdiepte genoemd. Ingevolge 
artikel 5 stellen GS de minimaal benodigde vaarwegdiepte vast, waardoor de vaarwegbeheerder naar 
eigen inzicht de onderhoudsdiepte kan bepalen. Het vierde lid van artikel 5 bindt het vaststellen en 
wijzigen van minimaal benodigde vaarwegdiepten aan de openbare voorbereidingsprocedure van 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Hierbij wordt rekening gehouden met de Richtlijnen 
Vaarwegen 20051 , onderdeel 3 Vaarwegvakken. en de vigerende CEMT-klassen en richtlijnen van 
het BRTN-convenant. 2 
Andere bepalingen in dit artikel dragen bij aan de consistentie van het beleid ter zake (eerste lid: 
vaststellen en wijzigen ook voor B-vaarwegen door Gedeputeerde Staten, zij het op basis van de 
metingen of op voorstel van de vaarwegbeheerders; derde lid: periodieke onderhoudsverslag door 
beheerders). Dit periodieke onderhoudsverslag bevat in ieder geval een overzicht van de in de 
afgelopen periode van 5 jaar uitgevoerde baggerwerkzaamheden en de nog bestaande knelpunten. 
Tevens wordt aangegeven hoe deze knelpunten zullen worden opgelost.   

 
1De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft bij besluit van 10 februari 2006, nr. RWS/SDG 2006 21059, de 
Richtlijnen Vaarwegen 2005 vastgesteld. 
2 CEMT:Conférence Européenne des Ministres des Transports. De desbetreffende CEMT-classificatie 1954, 
aangepast in 1961, is in 1996 opgenomen in de richtlijnen CVB.   
BRTN: Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland dd.29 augustus 1992. Thans geldt de BRTN 2000. Het 
toervaartnet uit de BRTN heeft planologische bescherming gekregen door opname in het Structuurschema 
Groene Ruimte, waardoor het de status van Planologische Kernbeslissing (PKB) heeft. 
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Artikel 6    
Bedieningstijden van bruggen en sluizen    
Het belang van de beroepsvaart en de recreatievaart is gediend met een optimale afstemming van het 
bedieningsregime van de beweegbare bruggen en sluizen. Artikel 6 legt daarom de vaststelling van 
deze bedieningstijden exclusief (uitgezonderd de spoorbruggen) bij gedeputeerde staten (eerste lid). 
Voorts moeten de beheerders van deze bruggen en sluizen ervoor zorgen (derde lid ) dat de bruggen en 
sluizen bediend worden op de tijden die door gedeputeerde staten zijn vastgesteld. Het vierde lid bindt 
het vaststellen en wijzigen van bedieningstijden van bruggen en sluizen aan de openbare 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de Richtlijnen Vaarwegen 2005, onderdeel 7, Bediening. Voor de vaststelling van de 
bedieningstijden voor vaarwegen die opgenomen zijn in de BRTN worden de BRTN-richtlijnen ten 
behoeve van de recreatievaart  tevens meegewogen.  
 
Artikel 7   
Onttrekken van een vaarweg aan het openbaar scheepvaartverkeer  
Deze bepaling is  vergelijkbaar met artikel 8, tweede lid, van de Wegenwet, op grond waarvan 
(land)wegen in beheer bij een provincie of een waterschap aan het openbaar verkeer onttrokken 
kunnen worden. De onttrekking van een vaarweg of een gedeelte daarvan aan het openbaar 
scheepvaartverkeer is blijvend, dus niet tijdelijk, en geldt voor alle schepen, dat wil  zeggen voor elk 
type schip in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Scheepvaartverkeerswet.    
 
Artikel 8    
Toepassing alleen voor vaarwegen lijst A 
Artikel 8 geeft aan dat de navolgende artikelen, behoudens de overgangs- en slotbepalingen, 
uitsluitend van toepassing zijn op vaarwegen waarbij de provincie de rol van vaarwegbeheerder 
vervult. De vaarwegbeheerders van de wateren van lijst B kunnen ten aanzien van de in de artikelen 9 
tot en met 16 geregelde onderwerpen zelf voorzien in reglementering.  
 
§2  VERBODSBEPALINGEN 
 
Artikel 9 
Verbodsbepalingen 
Dit artikel beoogt  een vaarweg vrij te houden van schadelijke obstakels en losse stoffen. Tevens 
verbiedt dit artikel een vaarweg of een daarbij behorend werk te beschadigen. Bij dit laatste valt onder 
meer te denken aan het ontregelen of onbruikbaar maken van technische installaties voor de 
operationele sluis- en brugbediening. Het verbod op dat soort gedragingen, die gevaar of hinder voor 
het scheepvaartverkeer en het wegverkeer veroorzaken is in deze verordening niet uitputtend 
opgesomd, maar kan door gedeputeerde staten via beleidsregels nader worden ingevuld. Met 
gedragingen wordt bijvoorbeeld bedoeld: het vissen met vistuig dat gevaar kan opleveren voor de 
scheepvaart of voor de bediening van kunstwerken, het zonder toestemming stremmen van een 
vaarweg door een  vaarweggebruiker en het achterlaten van kraampjes en andere voorwerpen op het 
ijs.  
 
Artikel 10 
Instandhouding vaarwegen 
In dit artikel worden bepaalde activiteiten op of aan vaarwegen verboden, voor zover deze niet worden 
uitgevoerd met ontheffing van Gedeputeerde Staten.  
Onderdeel b bevat een zonering waarbinnen werken niet zijn toegelaten. In dit verband kan worden 
opgemerkt dat in de Richtlijnen Vaarwegen RVW 20053 een advies is opgenomen over aan te houden 

 
3 De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft bij besluit van 10 februari 2006, nr. RWS/SDG 2006 21059, de 
Richtlijnen Vaarwegen 2005 vastgesteld. 
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zoneringen langs vaarwegen. Deze richtlijnen zijn ten principale bindend maar de vaarwegbeheerder 
heeft de mogelijkheid hiervan af te wijken.  
 
§3   ONTHEFFING 
 
Artikel 11 
Ontheffingen 
Op grond van dit artikel kunnen door Gedeputeerde Staten ontheffingen worden verleend van de 
verbodsbepalingen bedoeld in artikel 10.  
 
HOOFDSTUK  III  ONDERHOUDSPLICHTIGE, GEDOOGPLICHT  
 
Artikel 12 
Onderhoudsplichtige   
Tot de onderhoudsplichtigen krachtens dit artikel behoren primair de beheerders van de vaarwegen 
van de lijsten A en B, maar deze onderhoudsplicht kan evengoed bij een andere natuurlijke of 
rechtspersoon liggen. Hierbij kan gedacht worden aan aanwonenden van een vaarweg, de beheerder 
van een langs de vaarweg gelegen weg e.d.  
 
Artikel 13 
Gedoogplicht van derden m.b.t onderhoud  
Het betreft hier de gedoogplicht van degene die zelf niet onderhoudsplichtig is in de zin van artikel 12 
Waterstaatswet 1900, maar wel zakelijk gerechtigde of gebruiker is van een perceel dat toegang geeft 
tot een vaarweg of een daarbij behorend werk. Aangegeven wordt wat deze zakelijk gerechtigde of 
gebruiker moet gedogen dan wel nalaten ten behoeve van het onderhoud aan de vaarweg. Tevens geeft 
het artikel weer wat de rechten zijn van een zakelijk gerechtigde of een gebruiker. 
 
Artikel 14 
Verhaalplicht 
Artikel 14 vormt een aanvulling op de nautische regel van het BPR ten aanzien van de verhaalplicht 
van schepen die afgemeerd zijn op plaatsen waar andere schepen moeten worden geladen of gelost. 
Deze verhaalplicht wordt in dit artikel ook opgelegd aan schepen wanneer onderhoudswerkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd. 
 
HOOFDSTUK  IV   HANDHAVING EN STRAFBEPALING 
 
Artikel 15  
Toezicht en opsporing 
Toezicht is te onderscheiden van opsporing. Weliswaar hebben toezichthouders soms ook 
opsporingsbevoegdheid, maar met het oog op zowel de rechten van de belanghebbende, respectievelijk 
verdachte, als op de verhouding tot het openbaar ministerie moet zoveel mogelijk duidelijk zijn 
wanneer sprake is van toezicht en wanneer van opsporing.  
 
Het Wetboek van strafvordering biedt in artikel 142 de mogelijkheid om buitengewone 
opsporingsambtenaren  (BOA’s) aan te wijzen ten behoeve van de handhaving of naleving van de 
bepalingen van bijzondere wetten of verordeningen. 
De toezichthouders die door gedeputeerde staten zijn aangewezen en die tevens buitengewoon 
opsporingsambtenaar zijn (BOA), zijn op grond van artikel 142 eerste lid onder c  Wetboek van 
strafvordering met de opsporing van de in de verordening strafbaar gestelde feiten belast. 
 
Artikel 16 
Overtreding 
Voor de bepaling van de strafmaat van een overtreding is de provincie gebonden aan het daaromtrent 
bepaalde in artikel 150 van de Provinciewet. 
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HOOFDSTUK V   OVERGANGS-  EN SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 17 
Overgangsbepalingen 
In dit artikel wordt duidelijkheid gegeven over de status van een vergunning, aanvraag of andere 
besluiten die van kracht zijn ten tijde van de inwerkingtreding van deze verordening en die gebaseerd 
zijn op de (inmiddels ingetrokken) Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992.  
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Bijlage 2 
Commentaarnota bij de Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008 
 

Het ontwerp van de Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008 heeft van 1 november 2007  tot en met 
december 2007 en van 17 januari 2008 tot en met 27 februari 2008 ter inzage gelegen ten behoeve van inspraak. 
 
Van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen hebben 2 personen/organisaties gebruik gemaakt. 

1. Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, Afdeling Utrecht, Postbus 1137, 3430BC Nieuwegein 
2. Dhr. J.W. Benedict, Krommestraat 42, 3811 CC Amersfoort 

 

Per zienswijze wordt een reactie gegeven en wordt aangegeven of dit geleid heeft tot wijziging van de 
ontwerpverordening. Degene die in het kader van de inspraak hebben gereageerd, ontvangen een exemplaar van 
deze commentaarnota. Voor het overige zijn nog een aantal tekstuele wijzigingen van ondergeschikte betekenis 
aangebracht in het hiervoor genoemde ontwerpbesluit. 
 

Commentaarnota per zienswijze 
 

1 Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, Afdeling Utrecht, Postbus 1137,  
3430BC Nieuwegein 

 
1a Samenvatting zienswijze 

De Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer verzoekt om betrokken te worden bij het vaststellen van de 
minimaal benodigde vaarwegdiepten van de vaarwegen van lijst A (vaarwegen bij de provincie in beheer). 
Voorts geeft de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer aan dat zij het schrappen van de 
scheepsafmetingen uit de verordening als positief gebaar richting de binnenscheepvaart beschouwt en dat dit 
recht doet aan de uitkomst van de gemaakte proefvaart op de Eem.    
 
1b Commentaar 
 
Bij de voorbereiding van het besluit tot vaststelling van de minimaal benodigde vaarwegdiepten zullen de 
betrokken vaarwegbeheerders en belangenorganisaties, waaronder de Koninklijke Schippersvereniging 
Schuttevaer worden betrokken.  
De positieve reactie betreffende het schrappen van de scheepsafmetingen nemen wij graag voor kennisgeving 
aan. 
 
1c Conclusie 
 
De zienswijze geeft geen aanleiding om de tekst van de ontwerpverordening te wijzigen 
 
2 Dhr. J.W. Benedict, Krommestraat 42, 3811 CC Amersfoort 
 
De zienswijze van Dhr. J.W. Benedict bestaat uit de volgende punten: 

1. De termijn van terinzagelegging en reageren is niet juist door de late bekendmaking. 
2. Artikel 5, derde lid: De termijn van 5 jaar voor toezending van het verslag over de staat van onderhoud 

van de vaarwegen is te lang,  3 of 4 jaar wordt beter geacht.  
3. Art. 7, eerste lid betreffende het blijvend onttrekken van een vaarweg aan het openbaar verkeer met 

schepen. Tijdelijk onttrekken van een vaarweg aan het openbaar verkeer met schepen moet ook 
mogelijk zijn. 

4. Art. 14, betreffende het verhalen van schepen ten behoeve van onderhoud. Er kan alleen sprake zijn van 
tijdelijk verhalen gedurende het onderhoud. Behoudens noodgevallen dient dit ruimschoots van tevoren 
schriftelijk medegedeeld te worden en indien er technische problemen zijn, moet de vaarwegbeheerder 
assisteren bij de uitvoering. 
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5. Lijst B nr. 26, de Eem gelegen binnen de gemeente Amersfoort. Vaarwegbeheerder moet zijn provincie 
Utrecht, dit is conform de afspraken en de praktijk in het verleden en waarborgt een goede gang van 
zaken in de toekomst. 

 
1b Commentaar   
 
Ad 1 Bij de terinzagelegging van 1 november 2007 tot en met 12 december 2007 bleek de advertentie in een 

van de bladen op een te laat tijdstip gepubliceerd te zijn. Hierop hebben wij besloten om de 
ontwerpverordening nogmaals gedurende zes weken  ter inzage te leggen van 17 januari 2008 tot en met 
27 februari 2008, waardoor een ieder alsnog gelegenheid heeft gekregen om zijn zienswijze in te 
brengen.   

Ad 2 Het verslag van onderhoud betreft met name het op diepte houden van de vaarwegen. Het meerjaarlijks 
baggerwerk wordt over het algemeen met tussenpozen van gemiddeld 10 jaar tot 30 jaar uitgevoerd, 
afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Een termijn van  5 jaar, voor de verslaglegging door de 
beheerder achten wij een juiste termijn en sluit aan bij de termijnen genoemd in andere waterwetgeving, 
waaronder de Wet op de waterkering. 

Ad 3      Het tijdelijk onttrekken van een vaarweg aan het openbaar verkeer met schepen is reeds geregeld in 
nautische regelgeving (Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer) en wordt derhalve niet 
bij verordening geregeld. 

Ad 4 Het gestelde in artikel 14 beperkt zich tot het verhalen ten behoeve van onderhoud. 
Onderhoudswerkzaamheden zijn van tijdelijke aard, waarmee slechts sprake kan zijn van tijdelijk 
verhalen.  
In  artikel 14 is verzuimd een regeling op te nemen over het in kennis stellen van de zakelijk 
gerechtigde of gebruiker. 

Ad 5   De Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008 zet de bestaande regeling uit de  
Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992 voort.  
Volgens deze verordening met lijst en kaart is de beheerder van de Eem (37 a), gelegen binnen de 
gemeente Amersfoort de gemeente Amersfoort en  is de beheerder van de Eem (37 b) buiten de 
gemeente Amersfoort  de Provincie Utrecht (als bedoeld in artikel 16 van betreffende verordening).  

 
1c Conclusie 

De zienswijze onder punt 4 geeft aanleiding om de tekst van de ontwerpverordening aan te passen. 
Aan artikel 14 wordt een tweede lid en derde lid toegevoegd, welke komen te luiden als volgt:  

2. Behoudens in spoedgevallen, wordt de zakelijk gerechtigde of de gebruiker van een schip, een 
samenstel van schepen of van een drijvend voorwerp ruimschoots van tevoren schriftelijk in 
kennis gesteld van de te verrichten onderhoudswerkzaamheden, bedoeld in het eerste lid. 

3. Indien er technische problemen optreden bij het verhalen zoals bedoeld in het eerste lid, wordt 
assistentie verleend door of vanwege de vaarwegbeheerder. 
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