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Nota af|eer- en
steigerbeleid 2010
Beleid|regels voor het afmeren van vaaduigen en het houden van steigers
Doel van het beleid
Het dôel van het afmeer- en steigerbeleid is om gelegenheid te geoen voös het afmeseh vah
recreatievaaduigen zonder dat dit een verstoring oplevert in het stad|beeld en in de
buitengebieden. De aanwezigheid van afjemeerde recreatievaaduigen en steigers zâl
gevolgen hebben voor het aanzien van de dïverse locaties binnen de gemeente. Daarom zal
op bepaalde Iocaties het afmeren of houden/bouwen van steigers niet worden toegestaan.
Op andere Iocati|s zal |en beperking gelden voor de toegestane afmetingen. Daarbij is het
uitgangspunt dat het open buitengebied en het stadshad zoveel mogelijk worden ontzïen.
Waat dat reëel mogelijk is en niet te veel btrijd ontstaat met het voôrgaandê zal een vaartuig
àij de woning kunnen worden afgemeerd. De regels voor afmeren en steigers gelden voor
het gehele jaar.
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1. Begripsomschrijving
Openbaar water: wateren die - al dan niet mût ênige
bf anderszins toegankelijk zijn;
beperking - voor h|t publi|k bevaarbaar
Openbare weg: de weg alsmede voetp|den en rijwielpaden die openbaar toegankelkjk zijn.
Bqbouwde kom: dq bebouwde kom zoals die is aangegeven op bijbehorende kaart met
kenmerk: A5719.
Vaartuig: boot, schip of schuit, maar in geen geval een woonschip zijnde.
Steiger: een constructie van hout, metaal of |n|er materia|l Iangs of bij de oever, gqschikt
als aanlegplaats en/of opstapgeëlegenheid voot e|n vaartuig.
Opstapgeleëgenheid: een construdie van hout, metaal of ander materiaal, geschikt als
opstapgelegenheï'd voor een boot.
Boatsaver: open conztrudi: met dak als oveskapping voor b|sche|ing van een vaartuig.
Maximale Iehgte vaaduig: de Iengte van het vaaduig inclusief de eventuele buitenboordmotor
en exclusiqf een eventuele boogsprief.
Uitsteeeleid'. de handelwijze waasbij met het afmeer- en steigerbeleid strijdige situaties
tijdeli|k worden gedoogd, waardoor op termijn de situatie overeen zal stemmen met het
beleid.
Wöning: direct grondgebonden woning.
2. Relatie met andere regelgeving
In de Algemene plaatselijke verordening 2009 (APW zijn in artikel 5:24 regels gegeven voor
het afmereh vah vaâduigen. Deze seg|ls zijn hiet gewijzigd ten opzichte van de voôrgâande
APV. De regels voor afmeren gaan uit van eqn verboé tot het afmeren in daartoe
aangewezen wateren en de mogelijkheid om voor andere wateren het afmeren wel toe te
staan maas daarvoor voorschtïqen te geven.
Letterlijk Iuidt de tekst van de regels voor afmeren in de (nieuwe) APV:
- Het is verboden met een vaartuig, niet zijnde een woonschip, een Iigplaats in te
nemen of te hebben dan wel een Iigplaats voor een vaaduig beschikbaar te stellen op
döos het college aangewezen gedeelten van openbaas water.
Het college kan aan het innemen, hebben of beschi|baar |tellen van een ligplaass
met dan wel voor een vaartuig, niet zijnde eûn woonbchip, ôp niet krachtens het
eerste Iid aangewezen gedeelten van openbaar water:
a. nadere regels stellen in het belang van de openbâre orde, volkbgezondheid,
veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente;
b. bep|rkingen stellen haar soôrt en aantal vaaduigeh.
Het voorgqstelde afmeerbqleid is in pvereenstemming mqt de regels van de APV.
Ook het waterschap Amstel, Goni en Vecht heeft regels voor het gebruik van water en de
oevers. Deze regels houden verband met de specifieke taken van het waterschap, te weten
de zorg voor veilige dijken, veilig vaarwater, een goed waterpeil en schoon water. De regel:
van het waterschap gelden naast de regels die de gemeente Weesp hanteert (voor taken die
de gemeente diqnt te behadigen).
2
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De bestemmingsplannen bevatten regels voos woonschepen, jachthaveln.s en bijvoorbeeld
htsteigefs. Hierdoor wordt geregeld waar die zijn toegestaanl. De bestemmingsplannen
wac
bieden in het algemqen gqen verbod tot afmeren.
Voor het bouwen en houden van steigers om een Iigplaats voor een recreatievaaduig te
çreëren, bieden de bestemmingsplannen deels in beperkte mate mogelijkheden. Bij het
vaststellen van het bestemmingsplan Landellk gebied ten westen van de Vecht is duidelijk
geworden dat de raad in het buitengebied steigers ten behôeve van recreâtievaaduigen wil
toestaan. Hierbij heeft de raad bepaald dat pçr recreatievaaduig één steijer is toejestaan
t |rvlakte van ni|t meer dan 10 m2 dàn wel de bestaande oppe|lakt: Indien
me een opp ,
deze gsoter is, en met het aanvullend voorschriq dat de grootste afstand van de stqiger ten
opzichte van de oever niet meer dan 3 meter mag zijn.
3. Reikwijdte van het beleid
Dit beleid is niet van toepassing op situaties waasbij slechts kort, tot maximaal vier dagen,
wordt afgemeerd of waarbij het nemen van Iigplaats op andere wijze is geregeld. Daarom
geldt dit beleid niet bij:
- het Iaden en Iossen van beroepsvaad',
het afmeren door pasbanten bij Smal We|sp voor het deel van de kade waar
in|evolge een overeenkomst met de gemqente Iiggeld wprdt geïnd.
In bestemmingsplannen is aangegeven waar woonschepen zijn toegesta|n. Voor steigers bij
woonschepen gelden specifieke vereisten. Om die reden is dit b|leid niet van toepassing op
het nemen van Iigplaats met eeh w|onschip ôf het bouwen en houden van steigûfb bij
woonschepen.
In bepaalde gevall|n zal W:1 een s|creàtievàaduig worden toegestaan maar is het houdên
van een steiger niet gewen|t. Daarom is in dit beleid opgenomen in wel|e gevallen het
maken/houden van een opstapgelegenheid is toegestaan.
Vöor hqt bopwen/houden van een Steiger of een opstgpgelegenheid is een bou-ergunning
of een aanlegvergunning noodzakelijk. Het beleid brengt hierin geeh verandering.
In dit beleid is daarnaast aangegeven of en in welke gevallen
toegestaan.
boothuizen en boatsavers zijn
4. Criteria voor afmeren vaartuigen
Vanwege het aanzien van de stad dient het water waar de mogelijkheid tot het nemen van
Iigplaats wordt gebodeh zich te bêperkûn tot h|t doosgaande vaarwater. Afmeren ih de
ht is in principez niet toegestaan er zijn ook beperkingen om in |e gracht te kpmen).
|rac
Tevens mag het afmeren niet plaatsvinden bij kaden of oevers waar dit de doorvaad
belemmert.
Het beleid richt zich op het bieden van afmeerplaatsen voor recreatieboten bij die Iocaties
waatbij water direct grenst aan een eigen tersas, tuin, erf of bedsijfsterrein (met daarop een
woning of bedrijfspand). Voorgaande betekent dat het afmeren onder beperkende
voorschrioen zal worden toegestaan bij Aquamarin en delen van de Vecht, Smal Weesp en
andere Iocaties.
Per gebied worden voosschriqen gegqven. De voorschriqen zijn slechts deels eenduidig
omdat sekening moet worden gehouden met de aard en breedte van het water en de tôkale
1 De Apv-regeling haakt hierop in door voor wonnschepen te bepalen: 'Het is verboden woonsch|pen te doen
rblljven op ândere plaatsen van het openbaar watet dan hiervoor aangewezen in een openbare kehnisgeting'.
ve
Het bestemmingsplan is zo'n openbare' kennisgevipg.
2
Een uiàondering op het rhtlgën afmeren in de gracht is opgenömen bij punt 10.
3
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bebouwing. Tevens moet rekening worden gehouden met vaartuigen die zijn aangekocht
uitgaande van het voorgaande beleid.
à. Steiger/opstapgelegenheid
In lijn met de keuze om bij |epaalde wateren |irect grenzqnd aan een tuin e.d. het afmeren
toe te staan, kunnen in deze g|vallen ook stelgers worden toegestaan. Daarom de regel dat
bij een tuin, e| of bedrijfstqrrein direct grenzend aan het water - met op het betre|ènde
pbrceel een wonihg of bedrijfspand - voor dat perceel maximaal één steiger is toqgestaan.
Tussen de woning of het bedtijfspand en het water mag geen bpehbare weg aanwezig Zjn
(behoudens bij in dit beleid eypliciet aangegeven uitonde|ngen voor specifiek water3). De
steiger dieht evenwijdig aan de oever te worden gebouwd met een oppe|lakte van niet meer
dan 10 m2 waarbij de grootsto afstand van de steiger ten opzichte van de oever niet meet
mag zijn dan 3 mêt|r. Reeds bestaande stelgers met een groter oppervlak op een Iocatie
waar ingevolge |it beleid een steiger is toegestaan mogen behouden blijven.
Het makeh/houden van een opstapgelegenheid is enkel toegestaan waar dit voor specifi|ke
wateren en Iocaties is aangqgeven.
Voor het maken/houden van een steiger is een bouwergunning nodig. Ook voor een
opstapgelegenheid is een bnu|esgunning of een aanlegvergunning nodig.
6. Boothuizen/Boa|avers
Boothuizen worden niet toegestaan.
Boatsavers worden ehkel buit|h de bebouwde kom toegestaan. De Boatsavers dienen een
dak van doek of zeil, een grootte van maximaal 15 m2 en een hoogte - gemeten vanaf het
wàteroppe|lak - van maximaal 2 meter te hebben, zodat de ruimtelijke impact beperkt is.
lngevolge de Woningwet en/of ingevolge artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke
verordening is voor een Boatsaver een vergunning noodzakelijk.
Beleid voor specifieke wateren
7. Aquamarin
In een vergadering van juli 2004 heeft de raad zijn wens kenbaar gemaakt om achter de
woningen van Aquamarin, bij de t|tâssen, vaaduigen to: te staân met |en Iehgte tot 6,75
meter, een brqedte tot 2,50 meter en een hoogte van 1,60 meter. Het college heeft destijds
h|t afmeerbeleid oveseenkomstig die wens vastgesteld. Dit beleid blijft nu gehandhaafd. De
maten zijn precies omgchreven vanwege het directe zicht op de vaartuigen vanuit de
woningen van Aquamarin.
De ligplaats grenst direct aan het eiqen perceel dan wel terras. Per terras mag hiet meer dan
één boot worden afgemeerd. Vaartulgen met een Iengte van meer dan 4,00 meter moeten
dwats op de oeverlijn worden afgemeerd.
Steigers zijn niet toegestaan.
4
8. De Vecht
Het buitengebied dieht zo min mogelijk te worden verstoord en ôngerept te blijven waardoor
het afmeren van vaartuigen beperkt moet blijven. Afmeren is alleen tpegess|an bij:
- Iegal: steigers, wâchtplaatsen of havens overeenkomstig het geldende
bestemmingsplan',
- in het bestemmingbplah opgenomên woonsdhepen',
3
Zie bij punt 12.
4
Bij punt 12 tot en met 14 wordt voor bepaaldq oevers die (deels) grenzen aan de Vecht een specifieke regeling
gegeven. Deze specialè regeling heeft voorrang.
4
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water direct grenzend aan een tuin, erf of bedrijfsterrein met daaro'p een woning of
bedrijfspand, waarbij tussen de woning of het bedrijfspând en de Vecht geen
openbare weg aanwezij mag zijn en per perçeel met daarop een woning of
bedrijfspand maximaal eèn vaartuig mag word|h afgem|erd (dûze bituatie doet zich
voor bij de 's Gravelandseweg, deel Utrechtse weg, Stationsweg, Horn, Korte
Muiderweg, deel Lage Klompweg, deel Dammerweg, stadszijde van de Obsenmarkt).
De maximale afmetingen van de toegestane vaaduigen zjn:
bij Iegale steigers maximaal 10 meter als evenwijdig aan de oever wordt afgemeerd
en maximaal 7 met|r als haaks op de oever wordt afgemeerd;
bij een woonschip maxim|al de helft van de lengte van het woonschip mits niet
Ianger dan maximaal van 10 meter;
bij een tuin, erf of bedrijfsteeein direct grenzend aan het watqr:
* indien evenwijdig aan de oever wordt afgemeerd een lengte die gelijk is aan de
Iengte van het perceel âan de waterkant, met een maximum van IQ meter;
* indien haak| op de oever wordt afgemeerd een Iengte tot maximaal 7 met|r.
Voor steigersë geldt hetgeen is opgehomen bij punt 5.
9. Smal Weesp/De Kom (van de Sluisbtug tot en met de vootmalige Haven behoudens het
water bij de terrassen en de centr|le aanlegsteiger van Aquamarin)
Bij een deel van de kade van Smal Weesp zijn voocieningen vöor waterspodrecreatie.
Vanwege een oveseenkomst met de gemqenie wordt hier Iig|eld geïhd. Het afmeren hier is
tijdelijk. Om die reden geldt dit afmeerbeleid niet voot dit deel van Smal Weesp en geldt hies
ge|n afmeewerbod.
Tër hoogte van Herengracht 16/17 is |en aanlegvoociening in de vorm van een
sloepensteiger gebouwd. De steigqr is primair bedoeld voor vaartuigen met een geringe
afmeting en dagrecreatie. Daarom geldt hief:
vaartuigen hebben een maximale afmeting van 7 meter;
de duur van het afmeren is maximaal 3 uur',
âfmesen is alleen toegestaan tussen 9.00 uur en 20.00 uur.
Bij e|n kl|in deel van het B|itenveer, tussen de Zwaantjesbrug en de Roskambrug, grenst
het water direct aan tuinen. In die situatie wordt ééh vaartuig per perceel met woning
toegestaan, waarbij evenwijdig aan de oever moet wordqn |fgqmeerd en de Iengte van het
vaaduig maximaal 7 meter is. Steigers zijn niet toegestaan, Wel een opbtapgelegenheid van
maximaal 1,0 bij 1,0 met|r, gerealiseerd op eigen grond.
Bij het Verlengd Buitqnveer 5 t/m lla bevindt zich tussen de tuinen en het wates een
bare weg en openbare berm. Om die r|den is het afmeren hier niet toegqst|an.
open
Bij de Waterspodvereniging Weesp is afmeten toeg|staah omdat deze afmeergelegenheid is
opgenomen in het bestemmingsplpn. Het drijvend clubgebouw van de waterspodvereniging
k de huidije locatie afgemeerd blijven.
an op
Behoudens in bovengenoemde gevallen is het afmeren in Smal Weesp/De Kom niet
toege|taah.
10. De Oude Gracht, Nieuwstad 144 om 148
In het water van de Oude Gracht is het niet toegestaan Iigplaats te nemen. Een uitondering
op het verbod geldt voor de hierna genoemde percelen.
Bij het einde van de Oudegracht maakt het water van de gtadht een bocht en hies bevinden
zich bij Nieuwstad 144 t/m 148 vier huizen met de tuin aan het water. De situatie hier is zo
verschillend met het normale qrachtbeeld dat voor deze vier percelen afmeren wordt
toegestaaèn. Maximaal één vaartuig per perceel met woning met maximaal een Iengte
5
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tot 7 meter. Een steiger is bij Nieuwstad 144 om 148 niet toegestaan, wel een
opstapgelegenheid op de oever van maximaal 1.0 bïj 1,0 meter.
11. Water tussen de Ossenmarkt en de Bakkerschans of Nieuw Achtkant
Hier kan in het binnenwater bijna geheel uit het zicht worden afgemeerd. Ondes h|t
binnenwater wordt verstaan het water dat met één oever grenst aan grond van de
Ossenmaskt en met één oûver aan grond van de Bakkerschanb of het Nieuw Achtkant. Hier
is één recreatieboot toegestaan voor woningen waarbij de tuin direct grenst aan het water.
Op het de Bakkesschans staan drie woningen op één zeer omvângtijk p|rceel, voor ieder
van deze woningen is een vaartuig toegestaan. De vaartuigen hier mogen maximaal een
lengte van 7 meter hebben.
Een steiges is hier niet toegesfaan, wel een opstapgelegenheid op de öever van maximaal
1.0 bij 1,0 meter.
12. Spoorstraat
Bij de Spoorstraat 5, 6 en 7 zijn huizen met een tuin van de voocijde van de woning. Deze
tuinen grenzen aan het water maar er is een openbare weg aanwezig tussen de woningen
en het water. De openbate weg Wordt zeer beperkt gebruikt om doorgang te verlenen aan
omwonqpden. Ook hier i| de situatie dermate specifiek dat in dit geval het afmeren wordt
joegebtaan. Maximaal één vaartuig per perceel met woning met een Iengte van het vaartuig
van maximaal 7 meter. Een steiger is hier niet toegestaap, wel een opstapgelegenheid op de
oever van maximaal 1.0 bij 1 ,0 meter.
Bij Sponrstraat 4 is vanwege de hoek geen ruimte om affneren toe te staan. Waar de tuin
van Spoorstraat 4 aan het water grenst is een afmeerplaats van een wonin: van de
Stationsweg. Om die reden wordt voor Spoorstraat 4 het afmeten hiet toegestâan.
Spoorstraat 7 heeft aan de zuidwest-zijde van de woning qyn tuin die direct grenst aan de
Vecht waardoor afmeren hier is toegestaan.
43. Bakkerschans en Nieuw Achtkant
Bij water rond de Bakkerschans en Nieuw Achtkant aan de Vechtzijde is afmeren niet
toegestaan. Steigers zijn evenmin toegestaan. Voorgaand verbod geldt niet voor de Iocatie
van de watesspo|erenigin,g, die is opgenomen in het bestemmingsplân.
14. Rozenboomschans en Draaierschans
In het water aan de oever van de Rozenboomschans is afmqren enkel toegestaan bij de
waterspodvereniging en bij de locatie aangewezen vôor vaartuigen van de Weetper
Hengelaarsboënd. Beide voorgaande Iocaties zijn opgenomen in het bestemmingsplan.
Bniten deze Iöcaties en langs de Fijnvandrâatlâan en de Utrechtbeweg mag niet Wosden
afgemeer|.
Aan de oever van de Draaierssthans en aan de oevërs van het water tegenover de
Draaierschans mag niet worden afgemeerd.
Steigers of een opstapvoociening zijn bij deze wateren alleen toegestaan op de plaatsen
waarbij ingevolge het bestemmingsplah mag worden afgemeerd.
15. Verbihding voormalige Haven-Amsterdam Rijnkanaal
In dit water is het niet toegestaan Iigplaats te nemen. Het houden vap een stejger is niet
toe|estaan.
16. 's Gravelandsevaad
Dit wàtes is beperkt toegankelijk doch qua omgeving vergelijkbaar met het buitengebied van
de Vqcht. Vaaduigqn zijn hies ongewenst dus het is niet toegestaan om ligplaats te nemen.
Het houden van een steiger is niet toegestaan.
6
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17. Uitstedbeleid/overgangsrecht
Op dit momenf liggen vaartuigen afgemeerd die niet aan de boveng|noemde rëgels voldoen
omdat ze zijn afjemeerd waar dit niet is toegestaan of omdat ze afmetingen hebben die niet
zijn toegestaan. Veelal zijn deze vaartuigen al jaren âahwezig. Het is dan niet reëel om deze
nu direct te Iaten ve|ijderen. Daarom geldt voor de vaartuigen die niet aan de regels
voldoen een uitsteeeleid eh worden deze gedoogd. Deze vaaduigen worden hiedoe
gè'l'nventariseerd op Iocatie en naam van de eigenaar. Voor een vervangend schip en voor
een nieuwe eigenaar geldt vetvolgens dit afmeerbeleid.
De raad heeft bij het vaststellen van het bestemmingsplan Landellk gebied ten westen van
2
de Vecht er voor gekozen dat bestaande steigers met een oppewlakte van meer dan 10 m
ook in de toekomst behogden mogen blijven. Om die reden zullen mede dez: steigers de
kom|nde tijd gel'nventariseerd moeten worden. Daarnaast zullen de steigers
ge'l'nventariseerd moeten worden die aanwezig zijn op Iocaties waar dit volgens dit beleid
niet is toegestaan. Voor deze Iaatste steigers geldt het uitsteeeleid.
Nieuwe gevallen zullen altijd Wôrden getoetst aan dit beleid en indien strijd met dit beleid
aanwezig is dan zal met handhaving wprden opgetreten.
In niquwe bestemmingsplannen kunnen locaties voor stéigers worden aangewezen en
voorschriqen voor steigers worden gegeven die afwijken van dit beleid. In dat geval gelden
de regels van dat nieuwe bestemmingsplan.
Bij het van kracht worden van dit beleid wordt het Afmeerbelqid van 2004 ingetrokken.
7
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