
12. Het aanbrengen en hebben van steigers in 

tertiaire oppervlaktewaterlichamen in stedelijk 

gebied 
(Hieronder vallen niet steigers en vlonders in vaarwegen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de keur, in de 
kern- en beschermingszones van waterkeringen en/of in ecologische verbindingszones) 

Kaders 

Op grond van artikel 3.3 lid 1 onder c de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 
is het verboden om zonder vergunning van het collegegebruik te maken van een 
oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone  door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder 
werken of opgaande (hout-)beplantingen aan te plaatsen, te behouden of te verwijderen. 
Hieronder is ook begrepen het aanbrengen en hebben van steigers. 

Toelichting van de algemene regel 

Onder een steiger wordt een constructie verstaan welke gedeeltelijk over een oppervlaktewaterlichaam is 
geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel. Een steiger wordt (meestal) voor recreatieve 
doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld om vis- of vaarwater goed te kunnen bereiken. Om de waterkwaliteit 
en de functie van het oppervlaktewaterlichaam te waarborgen worden eisen gesteld met betrekking tot 
de maximale afmetingen en uitvoering van een steiger. Het één en ander is onder andere afhankelijk van 
de afmetingen van het betreffende oppervlaktewaterlichaam. 
Steigers zijn niet bedoeld om het tuinareaal te vergroten ten koste van het watersysteem. Dergelijke 
constructies c.q. steigers vallen buiten deze algemene regel en zijn vergunningplichtig. 
In de praktijk blijkt dat er nogal eens verwarring bestaat over het onderscheid tussen een steiger en een 
vlonder. Een vlonder wordt door het waterschap gezien als een constructie die geheel op of boven land 
wordt aangebracht en zich niet over het water bevindt. Het aanbrengen van vlonders in tertiare 
oppervlaktewaterlichamen (zowel in het stedelijk als het buitengebied) is vrijgesteld zonder meldplicht 
evenals het aanbrengen van steigers in tertiaire oppervlaktewaterlichamen in het buitengebied. 
Om te voorkomen dat de scheepvaart in vaarwegen wordt belemmerd door het aanbrengen van steigers, 
moeten aanvragen voor steigers in vaarwegen per geval worden getoetst. Voor het aanbrengen van 
steigers in vaarwegen dient dan ook een vergunning te worden aangevraagd. 

Toetsingscriteria en voorwaarden 

• Voor het aanbrengen van een steiger in tertiaire oppervlaktewaterlichamen in stedelijk gebied 
buiten vaarwegen en buiten de kern- en beschermingszones van waterkeringen is geen 
vergunning van het verbod van artikel 3.3 lid 1 onder c vereist en kan volstaan worden met een 
melding indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

• 1.het oppervlaktewaterlichaam waarin de steiger wordt geplaatst dient aan te sluiten op het 
eigendom van de initiatiefnemer en mag een overstek hebben van 1/6 van de breedte van het 
oppervlaktewaterlichaam met een maximum van 1 meter; 

[zie principetekening tekeningalgemeneregelsnr12.pdf] 

• 2.De minimale afstand van de onderzijde van de steiger ten opzichte van hoogwaterpeil 
bedraagt minimaal 30 centimeter; 

[zie principetekening tekeningalgemeneregelsnr12.pdf] 

• 3.De lengte van de steiger is onbegrensd. 

• 4.Constructie steiger: 
- geen steunpalen in het natte talud, dus bovenwater een vrij zwevende overstek; 
- zorg voor een stabiel talud; 
- geen drijvende delen als loopplanken; 
- geen uitlogend – boven de bouwbesluitnormen- materiaal  toepassen; 
- tijdens de aanleg de doorstroming niet belemmeren.; 

• 5.de werken dienen in goede staat te worden onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat 
beschadigingen en/of verzakkingen direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van 
het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met 
de toezichthouder van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zijn aanwijzigingen dienen 
direct te worden opgevolgd; 

• 6.Het natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam onder de steiger of overhangend bouwwerk 
moet door de eigenaar van het betreffende werk altijd schoon en open gehouden worden; 



• 7.het aanbrengen van een steiger dient twee weken voorafgaand aan de uitvoering te worden 
gemeld door middel van het meldingsformulier van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; 

• 8.bij de melding dient een situatietekening (inclusief situering ten opzichte van wegen, 
wegbenaming, huisnummering, noordpijl en kadastrale gegevens) te worden gevoegd waarop de 
locatie en de afmetingen van de te plaatsen steiger duidelijk staan afgebeeld; 

• 9.de uitvoering van de toegestane werken dient binnen twee jaar na dagtekening van deze 
melding te zijn gestart. Indien dit niet het geval is, vervalt het recht om van de melding gebruik 
te maken. 

 


