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22 Verrichten van handelingen in of boven een vaarweg
22.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat het verrichten van handelingen in of boven een vaarweg centraal, zoals 
aangegeven op kaart 4. Deze handelingen zouden de functie van de watergang als vaarweg 
kunnen belemmeren. Om die reden zijn deze handelingen niet zonder meer toegestaan. 

Als u van plan bent om een handeling te verrichten in of boven een vaarweg, doorloop dan het 
desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is 
toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema
Het stroomschema is opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in het stroomschema 
zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een 
bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn: 

- zorgplicht; 
- zorgplicht en vergunningplicht. 

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van 
toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de 
betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving
Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van 
toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de 
volgende regelgeving van toepassing zijn:

 Hoofdstuk 13 ‘Constructies, objecten en vaartuigen in oppervlaktewater’.

Onder vaarweg wordt hier bedoeld: aangewezen vaarwegen en overige vaarwateren. (zie 
vaarbeleid)
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22.2 Stroomschema verrichten van handelingen in of boven een vaarweg
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Vraag 3:

Wordt de doorvaartbreedte, al dan niet 
tijdelijk, versmald als gevolg van de 
handeling?

Vergunningplicht, zie paragraaf 22.4 
en zorgplicht, zie paragraaf 22.3.

Zorgplicht, zie paragraaf 22.3.

Vraag 4:
Wordt de watergang, al dan niet tijdelijk, 
verondiept als gevolg van de handeling?

Vergunningplicht, zie paragraaf 22.4 
en zorgplicht, zie paragraaf 22.3.

Vraag 6:
Wordt de doorvaart, al dan niet tijdelijk, 
belemmerd als gevolg van de handeling?

Vergunningplicht, zie paragraaf 22.4 
en zorgplicht, zie paragraaf 22.3.

Vraag 5:
Wordt de doorvaarthoogte, al dan niet 
tijdelijk, beperkt als gevolg van de 
handeling?

Vergunningplicht, zie paragraaf 22.4 
en zorgplicht, zie paragraaf 22.3.

Vraag 1:
Betreft het de Enkele 
Wiericke of de boven-
loop van de Kromme 
Rijn (zie kaart 4)?

Zorgplicht, zie paragraaf 
22.3.

Vergunningplicht, zie 
paragraaf 22.4 en 
zorgplicht, zie paragraaf 
22.3.

Vraag 2:
Betreft het het aanleggen 
van een brug over de 
Enkele Wiericke of over de 
bovenloop van de Kromme 
Rijn (zie kaart 4)?

nee

Zorgplicht, zie paragraaf 22.3.Vraag 0:
Betreft het een vaarweg (zie kaart 4)?

Toelichting bij vragen 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6
Voor vaarwegen geldt een vergunningplicht indien, al dan niet tijdelijk, de vaarweg wordt versmald 
en/of verondiept, de doorvaarthoogte wordt beperkt of de scheepvaart anderszins wordt 
belemmerd. 

Dit geldt niet voor de Enkele Wiericke en de bovenloop van de Kromme Rijn (tussen Wijk bij 
Duurstede en de stuw bij Werkhoven), aangezien hier, enkele uitzonderingen daargelaten, niet 
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gemotoriseerd mag worden gevaren. Op kaart 4 zijn de Enkele Wiericke en de bovenloop van de 
Kromme Rijn aangemerkt als “overige vaarwateren met restricties voor varen”. Voor deze wateren 
geldt alleen de zorgplicht. Het aanleggen van bruggen over de Enkele Wiericke en de bovenloop 
van de Kromme Rijn is hierop uitgezonderd en is wel vergunningplichtig. De reden hiervan is dat er 
enkele uitzonderingen zijn op het vaarverbod op deze wateren.

22.3 Zorgplicht
De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen 
binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is 
op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig 
zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

- de doorstroming van de watergang en het onderhoud door het waterschap aan de watergang 
niet mag worden belemmerd; en/of 

- de maatschappelijke functies van de vaarweg niet mogen worden belemmerd door het 
uitvoeren van de handeling.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt 
voldaan.

22.4 Vergunningplicht
Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de 
zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer 
worden uitgevoerd.  Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 
van de Keur.  

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of 
www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, 
waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan 
de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten 
van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet 
ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur. 

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het 
document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u 
nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & 
Handhaving van het waterschap.


