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Inleiding
Binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 2015 een project gestart onder titel
“Vernieuwing nautisch beleid”. Rijkswaterstaat is mede-initiatiefnemer van dit project. Het
doel van het project is het realiseren van een toekomstbestendig nautisch beleid.
Eén van de ontwikkelingen die binnen dit project worden gesignaleerd is een stijging in
ruimteclaims op en rond vaarwegen, inclusief het IJsselmeer en de Noordzee. Hierbij gaat
het bijvoorbeeld om het plaatsen van windmolens, woningbouw langs vaarwegen, de
toenemende vraag naar ligplaatsen langs de vaarwegen en het gebruik van kades en
ligplaatsen. Daarnaast zijn er ook ruimteclaims op het land die invloed hebben op het
scheepvaartverkeer, zoals bijvoorbeeld het verhinderen van zichtlijnen. Als gevolg van al
deze ontwikkelingen blijft er voor de scheepvaart steeds minder ruimte over om te varen. Al
deze ontwikkelingen kunnen de veiligheid en vlotheid van het scheepvaartverkeer negatief
beïnvloeden.
Een goed functionerend goederenvervoer over water is van oudsher van grote betekenis
voor het economisch klimaat in ons land en is vooral te danken aan de ligging van Nederland
aan de Noordzee in de uitgestrekte delta van de bevaarbare grote rivieren Rijn, Maas en
Schelde. Een goede bevaarbaarheid van onze vaarwegen is essentieel voor het vervoer over
water. De afgelopen decennia hebben een groei van de binnenvaart laten zien en een
toenemende grensoverschrijdende vaart. Al sinds jaar en dag draagt Rijkswaterstaat zorg
voor de aanleg van goede vaarwegen, het onderhoud hiervan, de aanleg van
dwarsverbindingen tussen de rivieren en het steeds verder verbeteren van de toegangen
vanuit zee. Deze activiteiten hebben een wijd vertakt vaarwegennet doen ontstaan. Ook in
andere Europese landen worden de belangen van het goederenvervoer per binnenschip
duidelijk onderkend en wordt door aanleg en verbetering van vaarwegen gestreefd naar een
optimale benutting van de infrastructuur.
Rijkswaterstaat (hierna: RWS) is als beheerder van de Rijksvaarwegen verantwoordelijk voor
een goede bevaarbaarheid van deze vaarwegen, zodat de scheepvaart vlot en veilig kan
varen. Als vaarwegbeheerder heeft RWS verschillende instrumenten tot haar beschikking
staan om deze goede bevaarbaarheid te waarborgen.
Binnen het onderhavige deelproject “Ruimte voor de scheepvaart – nu en in de toekomst”
wordt onderzocht welke effecten de ruimtelijke ontwikkelingen hebben voor de scheepvaart
en de daarvoor benodigde ruimte in en langs de vaarweg. Het doel van dit project is het
doen van aanbevelingen voor verbetering van de wetgeving die betrekking heeft op het
vaarwegbeheer, teneinde zeker te stellen dat ook in de toekomst de scheepvaart op de
Nederlandse Rijkswateren - zowel op de binnenwateren als op zee - voldoende ruimte heeft
om vlot en veilig te kunnen blijven varen.
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Hoofdstuk 1.

Wat komt er in dit rapport aan de orde?

In dit rapport wordt onderzocht welke ontwikkelingen zich - nu en in de toekomst voordoen die ruimteclaims op en rond de vaarwegen met zich meebrengen. Per
ontwikkeling wordt in kaart gebracht welke juridische instrumenten aan Rijkswaterstaat - als
beheerder van de Rijksvaarwegen - ter beschikking staan om hierop invloed te kunnen
uitoefenen. Bijvoorbeeld: moet bij RWS een vergunning worden gevraagd voor de bouw van
een windturbine langs de vaarweg? En kan RWS deze vergunning weigeren, of bepaalde
voorwaarden stellen aan de bouw, indien de scheepvaart op de vaarweg hinder zal
ondervinden van deze windturbine? Vervolgens worden conclusies getrokken over het ter
beschikking staande instrumentarium. Ook wordt bezien hoe deze wetgeving zich in de
toekomst zal ontwikkelen. Indien blijkt dat het instrumentarium onvoldoende is om de
benodigde ruimte voor de scheepvaart zeker te stellen, zal worden bezien op welke manier
een verbetering tot stand kan worden gebracht. Hiertoe worden Signaleringen &
Aanbevelingen gedaan. Het rapport wordt afgesloten met opsomming van alle
aanbevelingen ter verbetering van het juridisch instrumentarium.

Hoofdstuk 2.

Ruimteclaims op en rond vaarwegen

Dit hoofdstuk bestaat uit 5 delen, waarin de verschillende “ruimteclaims” zijn beschreven.
Het betreft:
- Deel A: Windturbines langs vaarwegen
- Deel B: BPR/RPR, het nemen van ligplaats op vaarwegen
- Deel C: Waterwet, het bouwen van steigers en afmeervoorzieningen in de vaarweg
- Deel D: Windparken op zee
- Deel E: Innovatieve visserij- en kweekactiviteiten
In elk deel wordt in de eerste paragraaf beschreven welke risico’s de ruimtelijke
ontwikkeling voor de scheepvaart met zich meebrengen. Paragraaf 2 bevat vervolgens een
juridisch kader, waarin uiteen wordt gezet over welke instrumenten RWS als
vaarwegbeheerder beschikt om invloed te kunnen uitoefenen op de ruimtelijke
ontwikkeling, doordat bijvoorbeeld voorwaarden kunnen worden verbonden aan de afgifte
van een vergunning. In paragraaf 3 van elk deel worden conclusies getrokken en worden –
indien nodig – aanbevelingen gedaan ter verbetering van het aan RWS ter beschikking
staande instrumentarium.
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DEEL A
WINDTURBINES LANGS VAARWEGEN
In dit deel wordt in de eerste plaats beschreven welke risico’s de ontwikkeling van
windturbines langs vaarwegen voor de scheepvaart met zich meebrengen (§1). Vervolgens
wordt in kaart gebracht welke instrumenten aan Rijkswaterstaat - als beheerder van de
Rijkswateren - ter beschikking staan om hierop invloed te kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld:
welke vergunningen moeten worden aangevraagd het bouwen van een windturbine langs de
vaarweg (§2). Tot slot worden conclusies getrokken en indien blijkt dat het
beleidsinstrumentarium onvoldoende is om de benodigde ruimte voor de scheepvaart zeker
te stellen, zal worden bezien op welke manier een verbetering tot stand kan worden
gebracht (§3).

§1.

Inleiding

Om op de lange termijn aan de energiebehoefte te kunnen voldoen, is de groei van
duurzame energie noodzakelijk. In Europees verband heeft Nederland de doelstelling
aanvaard dat in 2020 14% (nu 5%) van de energieconsumptie uit duurzame bronnen komt. In
het “SER Energieakkoord” dat op 6 september 2013 is gesloten1, is afgesproken dat het
kabinet zorg draagt voor een verdere stijging van dit aandeel naar 16% in 2023. De
doelstelling van het Rijk daarbij is een realisatie van windenergie op zee van 4.450 MW
opgesteld en operationeel vermogen in 2023. Maar ook worden steeds meer windturbines
geplaatst langs de binnenwateren. De Energieagenda die op 6 december 2016 door minister
Kamp is gepresenteerd, geeft nog verdergaande ambities op dit vlak aan.

1

“Energieakkoord voor Duurzame Groei”, gesloten tussen werkgevers, werknemers, natuur- en
milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere organisaties
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In de Structuurvisie Windenergie op land I&M 2014 zijn potentiële gebieden aangewezen
voor de plaatsing van windmolens. Door of langs veel van die aangewezen gebieden lopen
vaarwegen. Windturbines in of langs wateren waar ook scheepvaartverkeer plaatsvindt,
kunnen veiligheidsrisico’s opleveren voor het scheepvaartverkeer2. In de eerste plaats geldt
dat voor de scheepvaart op de grote wateren, zoals het IJsselmeer en de Waddenzee, en op
andere plaatsen waar windturbines in het water staan, windturbines kansen op aanvaring en
aandrijving met zich meebrengen. Ook kunnen windturbines hinder opleveren voor de
radarapparatuur aan boord van schepen, maar ook voor radarinstallaties aan de wal ten
behoeve van scheepvaartbegeleiding. Door het treffen van bepaalde maatregelen kan de
hinder worden beperkt of zelfs helemaal worden voorkomen. Te denken valt aan het in acht
nemen van voldoende afstand tussen de windturbine en de vaarweg. Hierdoor zal het
gevaar voor aanvaring worden verkleind en zal de scheepsradar geen verstoring meer
ondervinden. Ook moet bij het plaatsen van windturbines het vrije zicht van schippers en
bedienend personeel van sluizen en verkeersposten niet worden gehinderd, de zgn. visuele
hinder. Dit geldt bij vaarwateren met name bij kruisingen en bochten, haveningangen,
vaarwegsplitsingen en aftakkingen. Tevens moet voorkomen worden dat
vaarwegmarkeringen, zoals lichtenlijnen, sectorlichten, havenlichten en bakens worden
afgeschermd door windturbines. Tot slot ondervinden binnenschippers hinder van het geluid
en de slagschaduw van de windturbines indien zij geplaatst worden in de buurt van
overnachtingsplaatsen. Om al deze risico’s te verkleinen moeten de windturbines op een
redelijke afstand staan van de vaarweg waar intensief scheepvaartverkeer plaatsvindt.
De risico’s die windturbines langs vaarwegen met zich mee brengen voor het
scheepvaartverkeer vergen een goede betrokkenheid van de vaarwegbeheerder (RWS) bij de
beslissing of, waar, en onder welke voorwaarden een windturbine gerealiseerd kan worden.
In de volgende paragraaf wordt in kaart gebracht welke juridische instrumenten hiertoe aan
RWS ter beschikking staan.

§2.

Hoe zit het juridische kader voor het plaatsen van windmolens
langs vaarwegen in elkaar?

a. Welke instrumenten staan RWS ter beschikking?
Voor het plaatsen van een windturbine in, langs of bij de vaarweg, kan een vergunningplicht
op basis van de Waterwet gelden.
Voor het plaatsen van een windturbine geldt, afhankelijk van de
locatie, een (Waterwet)vergunningplicht:
- Het is verboden zonder vergunning als bedoeld in artikel 6.5 van de
2

- Art. 6.12, lid 1,

De in deze paragraaf beschreven risico’s worden bevestigd door binnenschippers in de praktijk. Via een
oproep van het CBRB en van BLN-Schuttevaer aan hun leden, hebben binnenschippers kunnen reageren op een
set vragen over de risico’s en de hinder van windturbines langs de vaarweg.
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Waterwet gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of een
bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk.
Deze vergunningplicht geldt voor het plaatsen van voorwerpen/maken
van werken in, op, boven, over of onder de grote rivieren, kanalen,
meren en de wateren in de delta, inclusief de bijbehorende
kunstwerken, in beheer bij het Rijk.
Deze vergunningplicht is echter niet van toepassing op de in bijlage IV
bij het Waterbesluit aangewezen gebieden binnen de begrenzing van
de rivieren (o.a. de Maas in havengebied van Rotterdam en de Maas in
Limburg).

onder a,
Waterbesluit

Art. 6.16, lid 1,
Waterbesluit
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Begrenzing van oppervlaktewaterlichaam en de vergunningplicht
Het verbod uit het Waterbesluit beperkt zich tot het gebied van de
oppervlaktewaterlichamen en bijbehorende (daarin gelegen) kunstwerken. In artikel 3.3
Waterbesluit is bepaald dat bij ministeriële regeling de grenzen van (het beheer van) de
oppervlaktewaterlichamen worden vastgesteld. Dit is nader geregeld in bijlage IV bij de
Waterregeling: deze kaart legt vast waar Rijkswaterstaat bevoegd gezag is voor het
waterstaatkundig beheer, zoals het verlenen van vergunningen voor het gebruik van
oppervlaktewaterlichamen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een windturbine. Zie de
kaartbijlagen bij de Waterregeling http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgevingbeleid/waterwet/kaarten/kaart-waterregeling/. Buiten die gebieden is derhalve voor het
plaatsen van windturbines geen Watervergunning nodig.
Het verbod uit het Waterbesluit en - daarmee de vergunningplicht - is evenmin van
toepassing op de in bijlage IV bij het Waterbesluit aangewezen gebieden binnen de
begrenzing van de rivieren (artikel 6.16, lid 1 Waterbesluit). Het betreft o.a. de Maas in
Limburg en in het havengebied van Rotterdam. Ook in die gebieden is derhalve voor het
plaatsen van windturbines geen Watervergunning nodig.
De genoemde gebieden zijn aangewezen vanwege het ondergeschikte waterstaatkundige
belang ervan. Het betekent echter niet dat het bouwen van windturbines in deze gebieden,
in alle gevallen zonder risico’s is voor de scheepvaart. Zie Signalering & Aanbeveling 3.
Voor het bouwen van een windturbine in, langs of bij de vaarweg, gelden tevens de
bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo)
Voor het bouwen (Wabo) van een windturbine geldt:
Het is verboden te bouwen zonder omgevingsvergunning.
Voor de bouw van windturbines is een expliciete regeling vereist in een
bestemmingsplan.
Hierbij geldt dat:
4

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

- Art. 2.1, lid 1,
onder a, Wabo
Art. 2.1.3 Barro4, jo.
art. 1.1, lid 5

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan en het afgeven van een
omgevingsvergunning waarbij van het bestemmingsplan wordt
afgeweken3, dat betrekking heeft op gronden binnen de begrenzing
van een Rijksvaarweg of op een vrijwaringszone, wordt rekening
gehouden met het voorkomen van belemmeringen voor:
a. de doorvaart van de scheepvaart in de breedte, hoogte en diepte;
b. de zichtlijnen van de bemanning en de op het schip aanwezige
navigatieapparatuur voor de scheepvaart;
c. het contact van de scheepvaart met bedienings- en
begeleidingsobjecten;
d. de toegankelijkheid van de Rijksvaarweg voor hulpdiensten, en
e. het uitvoeren van beheer en onderhoud van de Rijksvaarweg.

Art. 2.1.2 Barro

Breedte Vrijwaringszone:
gemeten vanaf de begrenzingslijn van de Rijksvaarweg, bedraagt:
a. 10 meter aan weerszijden Rijksvaarweg van CEMT-klasse II;
b. 20 meter aan weerszijden Rijksvaarweg van CEMT-klasse III;
c. 25 meter aan weerszijden Rijksvaarweg van CEMT-klasse IV, V of VI;
d. 40 meter aan weerszijden van een zeehaventoegang;
e. 50 meter aan weerszijden van een Rijksvaarweg binnen een afstand
van 300 meter van een vaarwegsplitsing of havenuitvaart.
Indien een gemeente een bestemmingsplan vaststelt of een omgevingsvergunning afgeeft
waarbij van een bestemmingplan wordt afgeweken, voor een activiteit in de Rijksvaarweg of
in de vrijwaringszone, moet de gemeente derhalve rekening houden met genoemde
scheepvaartbelangen.
Begrenzing van Rijksvaarweg en vrijwaringszone
In het Barro wordt onder Rijksvaarweg verstaan: een voor het openbaar verkeer van
schepen openstaand oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk als bedoeld in artikel
3.1 van het Waterbesluit (de wateren, genoemd in bijlage II bij het Waterbesluit), met
uitzondering van de Noordzee, Waddenzee, Westerschelde en het IJsselmeer5. Een
vrijwaringszone wordt, volgens artikel 2.1.2. Barro, gemeten vanaf de begrenzingslijn van de
Rijksvaarweg, zoals opgenomen in de legger, bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet. Voor
Rijksvaarwegen - als onderdeel van een waterstaatswerk in rijksbeheer - wordt in het kader
van artikel 5.1 van de Waterwet een legger opgesteld. De begrenzing van de Rijksvaarweg is
dan in de legger weergegeven door de lijn “ligging genormeerde situatie”. Blijkens de NvT
zijn de Noordzee, Waddenzee, Westerschelde en het IJsselmeer uitgezonderd van de
leggerplicht en wordt daarvoor dan ook geen begrenzingslijn vastgesteld.
3

met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, of tweede lid, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (dit is toegevoegd bij besluit van 28 augustus 2012, tot wijziging van het Barro, Stb.
2012, nr. 388). De NvT (pag. 34) merkt hierover op: “Per vergissing waren de regels van het Barro niet
uitdrukkelijk op deze omgevingsvergunningen van toepassing verklaard, hoewel dat – gelet op de toelichting bij
het Barro – wel was beoogd”.
5
Artikel 2.1, onder b, Barro
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De nota van toelichting bij het besluit tot wijziging van het Barro i.v.m. de instelling van de
vrijwaringszones6 merkt over de begrenzing van de vaarwegen het volgende op. “De
waterregelgeving beperkt zich tot het gebied van de waterstaatswerken, dat wil zeggen de
oppervlaktewaterlichamen en bijbehorende kunstwerken. Het is met het oog op de
veiligheid op de vaarweg echter noodzakelijk om een zone te beschermen die verder reikt
dan het gebied van de waterstaatswerken. Zichtlijnen voor de scheepvaart bijvoorbeeld
lopen soms buiten het rijkswaterstaatswerk (bijvoorbeeld bij bochten) en ook de
toegankelijkheid vanaf de wal voor hulpdiensten vergt veelal ruimte buiten het
waterstaatswerk zelf”.
9
Het oogmerk bij het opstellen van het Barro was derhalve om een zone te beschermen die
verder reikt dan het gebied van de Waterregelgeving en de waterstaatswerken. Het is dan
ook opmerkelijk dat de betreffende grenzen van het Barro niet altijd aansluiten op de
gebieden van het Waterbesluit, hoewel dat blijkens de nota van toelichting bij het Barro (zie
de hierboven geciteerde tekst) kennelijk wel de bedoeling is geweest. De
watervergunningplicht geldt nl. in de gebieden waar RWS bevoegd gezag is voor het
waterstaatkundig beheer, zoals vastgelegd in de kaart die is opgenomen als bijlage IV bij de
Waterregeling, terwijl de begrenzingslijn van de vrijwaringszones, genoemd in het Barro,
aansluiten bij de begrenzingslijn zoals facultatief is aangegeven in de legger (art. 5.1
Waterwet). Vaak overlappen die gebieden elkaar: in dat geval is dus voor het plaatsen van
een windturbine enerzijds een Watergunning nodig en geldt anderzijds tevens de extra
bescherming van de vrijwaringszone. Dat lijkt overbodig. Zie ook Signalering & Aanbeveling
4.
Daarnaast bestaat er nog een probleem met de Barro-grens. Tijdens verschillende interviews
binnen RWS is aangegeven dat de Barro-grens niet goed of onlogisch is vastgelegd.
Aangegeven is dat bij de totstandkoming van het Barro in 2012 deze grens dan ook onder
enige tijdsdruk tot stand is gekomen. Heroverweging van deze grens lijkt zeer op zijn plaats.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de grens door verschillende adviseurs binnen RWS op
verschillende manieren wordt toegepast of begrepen, waarbij met name de verhouding van
de Watervergunning tot de vrijwaringszone onhelder is. Van groot belang is dat deze
heroverweging daarom gepaard gaat met een eenduidig begrip van de functie van de
watervergunning t.o.v. de functie van de vrijwaringszone. Deze 2 instrumenten zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden, of althans behoren dat te zijn. Zie ook aanbeveling 5.
Overige regels en vergunningen
Bij het plaatsen van windmolens op land kunnen nog andere regels van toepassing zijn. Voor
alle windturbines geldt een set van algemene regels voor beveiliging en onderhoud,
slagschaduw en lichtschittering, geluidhinder en externe veiligheid. Deze regels zijn
opgenomen in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en de
bijbehorende Regeling. Ook zijn regels opgenomen in Barro en Rarro over de hoogte van
6

NvT St. 2012, 388, pag. 19

windturbines in verband met mogelijke verstoring van de werking van radarstations voor
militair luchtverkeer. Afhankelijk van de omvang en de potentiële milieueffecten op de
omgeving, kunnen windturbines een vergunningplichtige inrichting vormen. Is dat het geval,
dan dient de omgevingsvergunning ook te worden aangevraagd voor het oprichten van een
inrichting; de voormalige milieuvergunning. In die vergunning kunnen aanvullende
voorschriften worden opgenomen. Sinds 1 april 2011 kan in veel gevallen worden volstaan
met een lichtere variant, de zogenoemde “omgevingsvergunning beperkte milieutoets”7.
In verband met de verstoring van beschermde soorten kan een ontheffing op grond van de
Flora- en faunawet of een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn
vereist. De beoordeling van het bevoegd gezag over de eventuele afwezigheid van een
vergunning- of ontheffingsplicht wordt geïntegreerd in een omgevingsvergunning in de vorm
van een zogenoemde verklaring van geen bedenkingen. Indien significante gevolgen voor
beschermde natuurwaarden niet is uit te sluiten is een zgn . passende beoordeling nodig.
Voor een windproject van ten minste 10 windturbines of een gezamenlijk vermogen van ten
minste 15 MW geldt in ieder geval een verplichting om te beoordelen of een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. Dit ter voorbereiding van het bestemmingsplan, de
omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan of het oprichten van een
inrichting. Indien het bevoegd gezag beslist dat een MER moet worden gemaakt, dan moet
voor het project ook een omgevingsvergunning voor de oprichting van een inrichting worden
verleend. Voor het MER gelden bepaalde procedurele en inhoudelijke eisen. De milieuinformatie die in het onderzoek aan bod komt, kan echter ook niet ontbreken in de
ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning, ook als
geen MER is vereist. Is een Natuurbeschermingswetvergunning vereist, dan kan de passende
beoordeling in het MER worden geïntegreerd.
In deze notitie wordt verder niet ingegaan op de hier vermelde vergunningen en regelgeving,
omdat deze geen specifieke regels bevatten die relevant zijn voor de scheepvaart, met
uitzondering van de volgende 2 punten:


7

In het kader de milieueffectrapportage (MER) worden in de praktijk vaak ook de
gevolgen voor de scheepvaartveiligheid beoordeeld. Opgemerkt wordt dat voor
zover deze beoordeling van de scheepvaartveiligheid gerelateerd kan worden aan het
milieubelang, hiertegen geen bezwaar bestaat. De milieueffectrapportage moet
voldoen aan de criteria die daarvoor zijn gesteld in artikel 7.23 van de Wet
milieubeheer. Voor zover deze beoordeling van de scheepvaartveiligheid echter geen
relatie meer heeft met het milieu, ontbreekt voor deze beoordeling de juridische
basis in de Wet milieubeheer. In de praktijk komt dit vaak voor, voorbeelden zijn de
MER van het Containertransferium Alblasserdam (7 sept. 2010), de
Overnachtingshaven Gorinchem (sept. 2016) en het Windpark Fryslan (14 juli 2015).

Art. 2.1 lid 1 onder i Wabo. De vergunningplichtige aciviteiten ‘die van invloed kunnen zijn op de
leefomgeving’ zijn opgenomen in art. 2.2a van het Besluit omgevingsrecht.
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In de toekomst moet dit vanwege gebrek aan voldoende juridische basis worden
afgeraden (zie Signalering & Aanbeveling 7).
Binnenvaartschippers hebben aangegeven8 dat zij overlast ervaren van windturbines
op overnachtingsplaatsen, in de vorm van geluidsoverlast en slagschaduw.
Aanbevolen wordt om bij de plaatsing van windturbines in de toekomst rekening te
houden met de bemanning van binnenvaartschepen door voldoende afstand tot
overnachtingplaatsen in acht te nemen (zie Signalering & Aanbeveling 6)

Coördinatie Omgevingsvergunning en Watervergunning
Het uitgangspunt van de Wabo is dat de aanvrager voor alle vergunningplichtige activiteiten
één omgevingsvergunning kan vragen, de zgn. één loket-gedachte. Bepaalde
watervergunningen (voor milieubezwaarlijke lozingen) dienen op grond van artikel 6.27 van
de Waterwet gecoördineerd worden met de omgevingsvergunning. Deze verplichte
coördinatie geldt echter niet voor de vergunning voor het gebruik van een waterstaatswerk
als bedoeld in artikel 6.5, aanhef en onder c. Dit betekent dat indien een windturbine wordt
gebouwd, waarvoor tevens een omgevingsvergunning nodig is, voor deze windturbine altijd
via een afzonderlijke procedure ook een vergunning moet worden aangevraagd op basis van
de Waterwet.
b. Is RWS de bevoegde autoriteit?
 voor de vergunning op basis van de Waterwet:
Het is verboden zonder daartoe strekkende vergunning van Onze Minister als
bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet gebruik te maken van een
oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk,
door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop,
daarboven, daarover of daaronder:

a. werken te maken of te behouden
De Minister heeft deze bevoegdheid - via de DG RWS en de HID’s van de
regionale en centrale organisatieonderdelen - gemandateerd aan de
afdelingshoofden vergunningverlening (of het bevoegde afdelingshoofd voor
de betreffende taak) binnen het regionale organisatieonderdeel.

Art. 6.12, lid 1,
onder a,
Waterbesluit (jo. art.
6.5, onder c,
Waterwet)
Art. 23 Organisatie
en Mandaatbesluit
I&M 20129

 Voor de omgevingsvergunning en het vaststelling van het bestemmingsplan
- B&W van de gemeente waar het project in hoofdzaak wordt uitgevoerd (de Art. 2.4, lid 1, Wabo
windturbine wordt geplaatst), beslissen op de aanvraag om een
omgevingsvergunning (of de vaststelling of wijziging bestemmingsplan).
- Voor windparken van 5 tot 100 MW10 is Gedeputeerde Staten van de
art. 9e, lid 1,

8

Via een oproep van het CBRB en van BLN-Schuttevaer aan hun leden, hebben binnenschippers kunnen
reageren op een set vragen over de risico’s en de hinder van windturbines langs de vaarweg.
9
jo. art. 5 Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS 2013, jo. art. 3 Instellingsbesluit DG RWS 2013, jo.
diverse Besluiten mandaat, volmacht en machtiging RWS per regio, jo. Besluit instelling organisatieonderdelen
RWS 2013
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Provincie bevoegd om de vergunning te verlenen.
- Vanaf een opgesteld vermogen van 100 MW is de Rijkscoördinatieregeling
van toepassing en is de Minister van EZ het coördinerende bevoegd gezag.
Hierbij geldt:
- Het bevoegd gezag moet bij het verlenen van de omgevingsvergunning of
het vaststellen van een bestemmingsplan binnen de vrijwaringszone of
binnen de grenzen van de Rijksvaarweg rekening houden met het voorkomen
van belemmeringen voor de veiligheid van de scheepvaart op de
Rijksvaarweg.

Elektriciteitswet
1998
art. 9b, lid 1, onder a
Elektriciteitswet
1998
Art. 2.1.3 Barro,
2.12, eerste lid
Wabo

12
- Het bestuursorgaan dat belast is met de vaststelling van het
bestemmingsplan pleegt daarbij overleg met die diensten van het Rijk die
belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding
zijn. Dit betekent dat het bestuursorgaan dat een bestemmingsplan in
voorbereiding heeft voor een gebied in of direct langs een Rijksvaarweg
daarbij overleg moet plegen met RWS. Artikel 3:6 van de Algemene wet
bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing (adviestermijn voor RWS
moet redelijk zijn).

Art. 3.1.1, lid 1, Bro11

Dit geldt dus niet bij het verlenen van een omgevingsvergunning die afwijkt
van het bestemmingsplan. Zie Signalering & Aanbeveling 5

c. Welke beoordelingscriteria kan het bestuursorgaan toepassen?
Indien de wet niet precies aangeeft of en zo ja hoe een bestuursorgaan zijn bevoegdheid
moet gebruiken, heeft het bevoegde gezag een zekere beslissingsvrijheid. Dit noemt men
ook wel discretionaire bevoegdheid van het bestuursorgaan. De beschikkingen zijn zgn. vrije
beschikkingen. Daartegenover staan gebonden beschikkingen, waar de wet volledig bepaalt
wat een bestuursorgaan in een bepaald geval moet doen. Vrije beschikkingen kunnen door
een rechter dan ook alleen maar marginaal (terughoudend) getoetst worden. De rechter
mag pas tot vernietiging overgaan indien hij meent dat het bestuursorgaan in redelijkheid
niet tot dit oordeel heeft kunnen komen.
In het geval van de Waterwet geldt onderstaande.
Wettelijke beoordelingscriteria
In artikel 6.21 van de Waterwet is vermeld dat een vergunning wordt geweigerd, voor zover
verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen in artikel 2.1 (of de belangen,
bedoeld in artikel 6.11). De hier bedoelde belangen betreffen:
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast
en waterschaarste, in samenhang met;
10

Bij minder dan 5 MW zouden Provinciale staten hun algemene bevoegdheid op grond van de Wro om een
inpassingsplan vast te stellen, kunnen inzetten door de aanwezigheid van provinciale belangen expliciet te
motiveren. Aldus R.J.J. Aerts in ‘De Crisis- en herstelwet. De wind in de rug voor het realiseren van
windturbineparken!?’ Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2012, nr. 2, p. 61, voetnoot 19.
11
Besluit ruimtelijke ordening

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit
van watersystemen en
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
Deze belangen zijn vrij algemeen geformuleerd. In de Juridische Leidraad voor RWS “Werken
met de Waterwet”12 staat de volgende tekst vermeld. “De Waterwet bevat géén
afstemmingsregeling met de Scheepvaartverkeerswet, maar er is wel een duidelijke relatie
met het vaarwegbeheer. De toepassing van de Waterwet is immers mede gericht op de
vervulling van maatschappelijke functies van watersystemen. Dit betekent dat bij
vergunningverlening op grond van de Waterwet rekening moet worden gehouden met het
veilig en doelmatig gebruik van watersystemen door de scheepvaart, tenminste als deze
watersystemen een functie voor de scheepvaart hebben”. Ook de wetgever zelf gaat uit van
deze interpretatie: zowel het Waterbesluit als de Waterregeling bevatten op diverse
plaatsen13 bepalingen die de betrekking hebben op scheepvaart op vaarwegen en die de
scheepvaart beogen te beschermen.
Ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in enkele recente
uitspraken14 geconcludeerd dat recreatie en scheepvaart raken aan de vervulling van een
maatschappelijke functie door dat watersysteem. Zo oordeelde de Afdeling dat een
watervergunning voor de bouw van een windmolenpark in de Oosterschelde geweigerd kan
worden indien dit de veiligheid van daar vertoevende recreanten in gevaar kan brengen.
De Afdeling woog hierbij mee dat bezoekers van een themapark recreatief varen op de
Oosterschelde en dat dit de vervulling van een maatschappelijke functie raakt. Toch is niet in
alle gevallen helder welke maatschappelijke functies door watersystemen vervuld worden
en met name of het gebruik van watersystemen door de scheepvaart en recreatie daar ook
onder vallen. Er bestaan namelijk ook rechterlijke uitspraken waarin andere conclusies zijn
getrokken. In een recent artikel in het tijdschrift Milieu & Recht15 over dit onderwerp komt
de auteur tot de slotsom dat onduidelijk blijft welke kant de Afdeling precies opgaat met
betrekking tot het toetsingskader van watervergunningen.
Ook in de RWS-praktijk blijkt men verschillend met dit onderwerp om te gaan. Zo hanteert
men in de Regio Oost Nederland het uitgangspunt dat scheepvaart (en recreatie) niet altijd
raakt aan de vervulling van een maatschappelijke functie door dat watersysteem. De
Waterwet wordt daar soms zo uitgelegd dat een watervergunning niet kan worden
geweigerd indien door een bepaalde activiteit de veiligheid van de scheepvaart in het geding
komt. Zo oordeelde men onlangs dat plaatsing van oude kerkklokken langs de vaarweg,
waarbij (geluids)hinder en gevaar door verwarrende geluidssignalen kunnen ontstaan bij het
luiden - niet kon worden geweigerd op grond van de Waterwet. In de overige RWS- regio’s

12

Mei 2014
Zie artikel 6.9 Waterregeling en 6.16e en 6.16h van het Waterbesluit.
14
ECLI:NL:RVS:2014:2357, AB 2014/351, m.nt. Van Rijswick. ECLI:NL:RVS:2015:2154, M en R 2015/152, m.nt. K.
van der Vlist; zie ook ECLI:NL:RVS:2015:2159
15
M&R, 2016, 89, Kroniek jurisprudentie waterrecht, van Kempen
13
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legt men voor zover bekend de Waterwet overigens conform de bedoeling van de wetgever
uit.
Deze onduidelijkheid is zeer onwenselijk. Zie Signalering & Aanbeveling 2 en 8
Beleidsruimte
Wanneer de wetgever beslissingsruimte laat voor een bestuursorgaan, kan het
bestuursorgaan dit zelf deels invullen door beleid/beleidsregels te formuleren. Vervolgens
moet een bestuursorgaan zich daaraan dan ook houden. De vraag is dus of er beleid is
ontwikkeld m.b.t. het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken.
14
Het antwoord op die vraag is positief. Er bestaat de “Beleidsregel voor het plaatsen van
windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken”16. Deze beleidsregel strekt (mede) ter
uitvoering van de artikelen 6.12 - 6.14 van het Waterbesluit en geeft de volgende regels:
Artikel 4. Kanalen, rivieren en havens
1. Langs kanalen, rivieren en havens wordt plaatsing van windturbines toegestaan bij een afstand van ten minste
50m uit de rand van de vaarweg.
2. Binnen 50m uit de rand van de vaarweg wordt plaatsing slechts toegestaan indien uit aanvullend onderzoek
blijkt dat er geen hinder voor wal- en scheepsradar optreedt. De minimale afstand tot de rand van de vaarweg is
altijd ten minste de helft van de rotordiameter.
3. Het bepaalde onder het eerste en tweede lid laat onverlet de toepassing van de Beleidslijn ruimte voor de
rivier.
4. Plaatsing mag geen visuele hinder opleveren voor het scheepvaartverkeer en bedienend personeel van
kunstwerken. Het zicht op vaarwegmarkeringstekens mag niet door plaatsing van windturbines worden
afgeschermd.
Artikel 5. De territoriale zee17
1. Plaatsing van windturbines in het gemeentelijk ingedeelde deel van de territoriale zee wordt slechts toegestaan
op locaties waarvoor geldt dat windturbines:
a. geen negatieve invloed hebben op de veiligheid van de kust;
b. geen negatieve morfologische ontwikkeling van de bodem veroorzaken;
c. geen negatieve effecten op de natuurlijke dynamiek van de bodem hebben;
d. niet leiden tot verweking van de bodem;
e. geen negatieve invloed hebben op de kustlijnligging;
f. het uitvoeren van zandsuppleties en onderwatersuppleties niet in onaanvaardbare mate bemoeilijken;
g. niet de veiligheid van het scheepvaartverkeer aantasten.
2. Plaatsing van windturbines in het niet gemeentelijk ingedeelde deel van de territoriale zee wordt slechts
toegestaan voor zover een plan, vastgesteld op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, zodanige
plaatsing toelaat.
3. Voor vaarwegen in de territoriale zee is artikel 4 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6. Grote wateren
1. Plaatsing van windturbines wordt slechts toegestaan in het IJsselmeer, het Markermeer en de randmeren, het
Haringvliet, Hollandsch Diep, de Biesbosch, de Oosterschelde, de Westerschelde, het Veerse meer, het
Grevelingenmeer, het Zoommeer, het Krammer-Volkerak, de Waddenzee, de Eems, en de Dollard op locaties
waar voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 5, eerste lid, onder b, c, d, g, waar de kans op erosie van de oever
niet wordt vergroot en voor zover windturbines geen feitelijke belemmering vormen voor het
waterkwantiteitsbeheer.
2. Voor vaarwegen die lopen door de in het eerste lid genoemde wateren, is artikel 4 van overeenkomstige
toepassing.
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Stcrt. 2002, nr. 123 (gewijzigd bij Stcrt. 2009, nr. 19704 en Stcrt. 2015, nr. 40363)
Dit is de 12-Mijlszone. Deze beleidsregel is niet van toepassing in de EEZ.

Het uitgangspunt is derhalve dat een windturbine langs rivieren, kanalen en havens minstens
50 meter uit de rand van de vaarweg wordt geplaatst. Van belang hierbij is dat de vaarweg is
gedefinieerd als ”het voor de doorgaande vaart bestemde en meestal als zodanig
gemarkeerde of betonde deel van het vaarwater”. Bij plaatsing binnen 50 meter moet
aanvullend onderzoek aantonen dat er geen hinder voor wal- en scheepsradar optreedt.
Overigens wijkt deze definitie weer af van de gehanteerde definitie in de Waterregeling en in
het Barro.

§3.

Conclusies en aanbevelingen aan de hand van de RWS-praktijk

In deze paragraaf worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan op basis van het
juridisch kader. Hierbij wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van voorbeelden uit de RWSpraktijk.
Indien een windturbine wordt gepland in of langs de rivier in het gebied waar RWS bevoegd
gezag is voor het waterstaatkundig beheer, moet er een watervergunning worden
aangevraagd. Indien er in deze wateren ook scheepvaartverkeer plaatsvindt en er in verband
met het plaatsen van de windturbine onveilige situaties kunnen ontstaan voor het
scheepvaartverkeer, heeft RWS bij de afgifte van de vergunning op basis van de Waterwet
voldoende instrumenten/aangrijpingspunten om deze risico’s tot een minimum te beperken.
Concluderend kan gesteld worden dat de afgifte van een vergunning voor het plaatsen van
een windturbine op basis van de Waterwet, door RWS kan worden geweigerd indien
verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstelling “vervulling van maatschappelijke
functies door watersystemen”, zoals een veilig en doelmatig gebruik van watersystemen
door de scheepvaart. In de Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over
rijkswaterstaatswerken, die strekt ter uitvoering van het Waterbesluit, is dit nader
uitgewerkt en wordt concreet aangegeven in welke gevallen een vergunning op basis van de
Waterwet kan worden verleend. Het uitgangspunt daarbij is dat een windturbine langs
rivieren, kanalen en havens minstens 50 meter uit de rand van de vaarweg wordt geplaatst.
Van belang hierbij is dat de vaarweg is gedefinieerd als ”het voor de doorgaande vaart
bestemde en meestal als zodanig gemarkeerde of betonde deel van het vaarwater”. Bij
plaatsing binnen 50 meter moet aanvullend onderzoek aantonen dat er geen hinder voor
wal- en scheepsradar optreedt. Plaatsing mag bovendien geen visuele hinder opleveren voor
het scheepvaartverkeer en bedienend personeel van kunstwerken. Ook mag het zicht op
vaarwegmarkeringstekens niet door plaatsing van windturbines worden afgeschermd.
Windturbines op grote wateren en in het gemeentelijk ingedeelde deel van de territoriale
zee worden slechts toegestaan indien zij (o.a.) de veiligheid van het scheepvaartverkeer niet
aantasten. Bovendien gelden voor het plaatsen van windturbines langs vaarwegen in de
territoriale zee en op grote wateren, dezelfde criteria als voor het plaatsen van windturbines
langs rivieren, kanalen en havens.

15

Indien voor de plaatsing van een windturbine tevens een omgevingsvergunning nodig is, is in
het Barro geregeld dat bevoegd gezag bij het verlenen van de omgevingsvergunning of het
vaststellen van een bestemmingsplan binnen de grenzen van de Rijksvaarweg of binnen de
vrijwaringszone rekening houdt met het voorkomen van belemmeringen voor de veiligheid
van de scheepvaart op de Rijksvaarweg. In het Bro is geregeld dat het bestuursorgaan dat
een bestemmingsplan in voorbereiding heeft voor een gebied in of direct langs een
Rijksvaarweg bij het vaststellen van een bestemmingplan overleg moet plegen met RWS.
Er is een aantal verbeteringen mogelijk.

TNO heeft recent een rapport geschreven over de effecten van windturbines op
binnenvaartscheepsradars18. Door windturbines wordt de kwaliteit van de radarwaarneming
verminderd en voldoet daarmee niet meer aan de (in EU-verband) gestelde kwaliteitseisen
voor radarwaarneming. De effecten die optreden betreffen: de windturbine wordt in range
richting foutief weergegeven (de afstand tot de radar wordt te groot weergegeven) en in
dwarsrichting richting foutief weergegeven (de windmolen lijkt breder dan in werkelijkheid)
en de windturbine veroorzaakt spookdoelen.

Naar aanleiding van dit onderzoek doet TNO de aanbeveling om de “Beleidsregel voor het
plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken”19 aan te passen op de
volgende wijze:
 Langs kanalen, rivieren en havens wordt plaatsing van windturbines toegestaan bij
een afstand van ten minste de halve rotordiameter20 plus 30 meter uit de rand van
de vaarweg.
 Plaatsing tot op 30 meter van de rand van de vaarweg is toelaatbaar indien bij
optredende hinder de windturbine uit de wind gedraaid en stil gezet wordt.
 Plaatsing op minder dan de halve rotor diameter plus 30 meter uit de rand van de
vaarweg is toegestaan als aanvullend onderzoek aantoont dat er geen echo’s van de
windturbine zichtbaar zijn op de vaarweg.
Daarnaast wordt het advies gegeven om rechte hoeken bij de fundatie/voet van de
windturbine te vermijden. Aanbevolen wordt om dit advies van TNO over te nemen in de
beleidsregel.

18

TNO 2016, R 10617
Stcrt. 2002, nr. 123 (gewijzigd bij Stcrt. 2009, nr. 19704 en Stcrt. 2015, nr. 40363)
20
dat is gelijk aan de wieklengte
19
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De weigeringsgronden bij vergunningverlening op grond van de Waterwet zijn beperkt tot de
in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde functies waarop de toepassing van die wet gericht
is. Eén van die gronden is “het vervullen van maatschappelijke functies door
watersystemen”. De wetgever gaat ervan uit dat het gebruik van watersystemen door de
scheepvaart en recreatie vallen onder het vervullen van maatschappelijke functies door
watersystemen, door regels over scheepvaart te stellen in het Waterbesluit en de
Waterregeling. Ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in enkele
recente uitspraken21 geconcludeerd dat recreatie en scheepvaart raken aan de vervulling
van een maatschappelijke functie door dat watersysteem. Er bestaat echter ook een enkele
rechterlijke uitspraak waarin andere conclusies zijn getrokken. Binnen RWS bestaat hier
onduidelijkheid over en wordt de wet soms niet goed toegepast. In een recent artikel in het
tijdschrift Milieu & Recht22 over dit onderwerp komt de auteur tot de slotsom dat
onduidelijk blijft welke kant de Afdeling precies opgaat met betrekking tot het
toetsingskader van watervergunningen. Deze onduidelijkheid is onwenselijk.

De aankomende herziening van de Waterwet, waarin de Waterwet wordt geïntegreerd in de
Omgevingswet, zou aangegrepen dienen te worden om in de wettekst expliciet vast te
leggen dat het gebruik van watersystemen door de scheepvaart (beroeps- en recreatievaart)
vallen onder de reikwijdte van de maatschappelijke functies die door watersystemen
worden vervuld.

Voor zover een windturbine wordt geplaatst (net) buiten het gebied waar RWS bevoegd
gezag is voor het waterstaatkundig beheer - bijvoorbeeld op een oever op enige afstand van
de rivier - is het verbod uit het Waterbesluit om gebruik te maken van het waterstaatswerk
zonder vergunning niet van toepassing. Daarnaast zijn in bijlage IV bij de Waterregeling de
gebieden aangewezen waar RWS het waterstaatkundig beheer voert. Buiten deze gebieden
is het verbod om gebruik te maken van een waterstaatswerk zonder vergunning derhalve
niet van toepassing. Achtergrond daarvan is dat dit delen van de Rijkswateren betreffen die
niet relevant zijn voor de bergings- of afvoercapaciteit. In die gebieden wordt het gebruik op
grond van de Waterwet aan geen enkele beperking onderworpen. Het ontbreekt RWS op
deze plaatsen derhalve aan instrumenten op grond van de Waterwet om de belangen voor
de scheepvaart te kunnen borgen.

21

ECLI:NL:RVS:2014:2357, AB 2014/351, m.nt. Van Rijswick. ECLI:NL:RVS:2015:2154, M en R 2015/152, m.nt. K.
van der Vlist; zie ook ECLI:NL:RVS:2015:2159
22
M&R, 2016, 89, Kroniek jurisprudentie waterrecht, van Kempen
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Gezien de toename van het aantal te verwachten windturbines de komende jaren en de
toename van de omvang van de windturbines (in hoogte en wieklengte) en de effecten
daarvan op de veiligheid van de scheepvaart op de vaarwegen, lijkt het noodzakelijk de
gebieden waar RWS het waterstaatkundig beheer voert, te verruimen tot een bepaalde zone
op de oevers van de vaarwegen. Voor het plaatsen van een windturbine in die zone geldt
dan een vergunningplicht. Daarbij zou kunnen worden overwogen om de vergunningplicht te
beperken tot het plaatsen van windturbines in die betreffende zone. Mogelijk kan de
vergunningplicht in die zone worden aangevuld met andere (bouw)activiteiten die negatieve
effecten kunnen hebben op de veiligheid en de vlotheid van het scheepvaartverkeer, zoals
bijvoorbeeld het bouwen van flats en andere grote gebouwen, direct langs de vaarweg. Op
die manier wordt voorkomen dat voor elke activiteit in de nieuwe zone een vergunningplicht
gaat gelden.

Opgemerkt wordt dat de grenzen van het Barro vaak niet aansluiten op de beheergrenzen
van het Waterbesluit, hoewel dat blijkens de nota van toelichting bij het Barro (zie de tekst
pagina 3-4) kennelijk wel de bedoeling is geweest. De watervergunningplicht geldt nl. in de
gebieden waar RWS bevoegd gezag is voor het waterstaatkundig beheer, zoals vastgelegd in
de kaart die is opgenomen als bijlage IV bij de Waterregeling, terwijl de begrenzingslijn van
de vrijwaringszones, genoemd in het Barro, aansluiten bij de begrenzingslijn zoals facultatief
aangegeven in de legger (art. 5.1 Waterwet). Vaak loopt deze Barro-grens op de rand van de
vaargeul (de tonnenlijn of kribkoppen). Het resultaat is dat de beheerszones elkaar
overlappen. Ook de gehanteerde grens uit de Beleidsregel voor het plaatsen van
windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken wijkt af. De begrenzingen brengen
binnen RWS veel onduidelijkheid met zich mee.

De aankomende herziening van de Omgevingswet, waarin tevens het Barro zal worden
meegenomen, zou aangegrepen dienen te worden om deze “grenskwestie” te beslechten
en goed op elkaar te laten aansluiten; overlap moet hierbij worden vermeden. Ook de
begrenzing van de Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over
rijkswaterstaatswerken, zou hierin meegenomen moeten worden.

Tijdens verschillende interviews binnen RWS is aangegeven dat de Barro-grens ter plaatse
niet goed of onlogisch loopt. Aangegeven is dat bij de totstandkoming van het Barro in 2012
deze grens onder enige tijdsdruk tot stand is gekomen. Heroverweging van deze grens lijkt
zeer op zijn plaats. Hierbij moet worden opgemerkt dat de grens door verschillende
adviseurs in de regio’s op verschillende manieren wordt toegepast of begrepen, waarbij met
name de functies van en de relatie tussen de watervergunning resp. de vrijwaringszone
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onhelder is. Van groot belang is dat deze heroverweging daarom gepaard gaat met een
eenduidig begrip van de functie van de watervergunning t.o.v. de functie van de
vrijwaringszone. Deze twee instrumenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, of
althans behoren dat te zijn.

Zoals in paragraaf 2 is uiteengezet moet het bevoegd gezag (doorgaans de betreffende
gemeente) bij het verlenen van de omgevingsvergunning of het vaststellen van een
bestemmingsplan binnen de vrijwaringszone of binnen de grenzen van de vaarweg rekening
houden met het voorkomen van belemmeringen voor de veiligheid van de scheepvaart op
de vaarweg (artikel 2.1.3 Barro). Bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet
bovendien overleg worden gepleegd met RWS (artikel 3.1.1, lid 1, Bro).
Hoewel rekening moet worden gehouden met de belangen van de scheepvaart, kan RWS
niet afdwingen dat deze belangen zullen prevaleren boven andere belangen. Evenmin kan
RWS zijn eigen betrokkenheid bij de besluitvorming afdwingen. De overlegverplichting met
RWS geldt bovendien slechts bij het vaststellen van bestemmingplannen. Overigens wordt in
de nota van toelichting23 bij de wijziging van het Barro van 28 augustus 2012 (toevoeging van
enkele onderwerpen van nationaal ruimtelijk belang), ten onrechte gesteld dat deze
overlegverplichting ook geldt bij de afgifte van omgevingsvergunningen waarbij van een
bestemmingsplan wordt afgeweken. Er staat vermeld: “Wanneer een bestuursorgaan een
wijziging van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning voor het afwijken van een
bestemmingsplan in voorbereiding heeft voor een gebied in of direct langs een Rijksvaarweg,
dan dient het bestuursorgaan in het kader van het overleg, bedoeld in artikel 3.1.1 van het
Bro, deze scheepvaartbelangen bij zijn planontwikkeling te betrekken.” Dit is dus niet
correct. In de praktijk zullen windturbines vaak met alleen een omgevingsvergunning
worden geregeld: de overlegverplichting uit het Bro moet ook dan van toepassing zijn.
In de praktijk blijkt dat RWS door het bevoegd gezag in veel gevallen niet wordt betrokken.
Het gevolg hiervan is dat gemeentelijke (plaatselijke) belangen dan prevaleren boven het
nationale belang van een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Dit is onwenselijk.
Voorbeelden uit de RWS praktijk
 2015. Bij de haven van Willemstad werd een restaurant gebouwd direct langs de
vaarweg, op het havenhoofd. Dit bracht voor de scheepvaart risico’s met zich mee,
omdat de zichtlijnen in gevaar kwamen bij uitvaart vanuit de haven. Ook bestond er
een risico op aanvaring met het restaurant. De gemeente moest bij het verlenen van
de omgevingsvergunning - op basis van artikel 2.3.1 van het Barro - rekening houden
met het voorkomen van belemmeringen voor de veiligheid van de scheepvaart op
de Rijksvaarweg, omdat het restaurant werd gebouwd binnen de vrijwaringszone.
23
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De gemeente heeft echter geen advies gevraagd aan RWS, noch heeft de gemeente
rekening gehouden met de belangen van de scheepvaart. Pas op het laatste
moment werd RWS betrokken bij dit project.
2014. Rondom het Julianakanaal bij de haven in Born werd RWS door de gemeente
Sittard-Geleen pas in een laat stadium betrokken bij het plaatsen van 4 a 5
windturbines rondom enkele havenmonden: de mast precies in de vrije ruimte van
de zichthoek (geen zicht meer voor de scheepvaart) en de wieken boven het water.
De gemeente betrok RWS uitsluitend omdat de grond in eigendom was bij RWS,
maar niet vanwege het feit dat de turbines in de vrijwaringszone (Barro) waren
gepland. De plaatsing van de molens is niet door gegaan, vanwege de (nautische)
bezwaren van RWS (geen wieken boven het water en toepassing van de beleidsregel
wat afstanden betreft). Deze zaak liep uiteindelijk dus goed af.
Praktijkvoorbeeld: RWS Oost-Nederland heeft een team van 3 planologen in dienst
die continu alle bestemmingsplanwijzingen (en op dit moment ook alle
omgevingsvisies) van gemeenten doorspitten, op zoek naar ontoelaatbare
wijzigingen. Niet zelden leidt dit ertoe dat RWS zienswijze indient en in uiterst geval
zelfs in bezwaar en beroep komt tegen de andere overheden. Dit gebrek zorgt dus
voor hoge inspanning & kosten, naast bestuurlijke spanningen.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) heeft onderzoek gedaan naar de
werking van artikel 2.3.1. Barro in de RWS-praktijk24. Hun conclusie luidt als volgt. De
regels voor de veiligheid van de scheepvaart op Rijksvaarwegen (Barro Titel 2.1)
worden niet expliciet opgenomen in bestemmingsplannen. Hierdoor weten burgers
en initiatiefnemers niet waar en hoe zij hiermee rekening moeten houden. Het niet
herkenbaar terugkomen van Barro Titel 2.1 in bestemmingsplannen heeft de
volgende oorzaken:
- Opname van vrijwaringzones is niet verplicht. Het opnemen van vrijwaringzones in
de verbeelding van bestemmingsplannen is in het Barro niet verplicht
voorgeschreven; Er dient alleen ‘rekening te worden gehouden met’ het voorkomen
van belemmeringen voor de veiligheid van de scheepvaart.
- Het normenkader is ingewikkeld. De manier waarop gemeenten “rekening moeten
houden met” de veiligheid voor de scheepvaart, is in het Barro op hoofdlijnen
voorgeschreven. De precieze interpretatie van de regels (wanneer is het goed voor
welke scheepvaart) is niet expliciet vermeld.
- Het Barro belang is onbekend bij gemeenten. Rijkswaterstaat moet zowel de
gemeenten als de stedenbouwkundige bureaus die bestemmingsplannen opstellen,
er blijvend aan helpen herinneren.

Er zijn verschillende aanbevelingen te doen.
 De ILT merkt in zijn rapport het volgende op. “In de onderzochte
bestemmingsplannen blijkt dat vrijwaringzones voor de veiligheid van de scheepvaart
op Rijksvaarwegen niet expliciet zijn opgenomen op de digitale kaart (verbeelding)
van bestemmingsplannen. Uit de interviews met RWS als beheerder van de
Rijksvaarwegen, komt naar voren dat het kan helpen om in het Barro een verplichting
24
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op te nemen voor de opname van de vrijwaringzones in de digitale kaart
(verbeelding) van bestemmingsplannen.”
Het uitbreiden van de watervergunningplicht naar de vrijwaringszone (zie
aanbeveling 3) zou RWS een eigen instrument geven om de nationale belangen van
het scheepvaartverkeer te kunnen borgen. Ingeval geen watervergunning nodig is, is
men hiervoor op dit moment afhankelijk van de alertheid/welwillendheid van een
plaatselijke bevoegde autoriteit.
De verplichting tot het voeren van overleg met RWS bij het vaststellen van een
bestemmingsplan (zoals is opgenomen in artikel 3.1.1 lid 1, Bro) zou uitgebreid
moeten worden naar de afgifte van een omgevingsvergunning waarbij van een
bestemmingplan wordt afgeweken (zoals de genoemde NvT al suggereert).
Artikel 2.1.3. van het Barro zou een meer verplichtend karakter moeten krijgen. Het
advies van RWS moet verplicht worden en bindend zijn.
Indien de wetgeving niet wordt aangepast in vorenbedoelde zin, dan zou een
aanbeveling kunnen zijn dat RWS alle gemeenten die aan vaarwegen grenzen en alle
andere mogelijk bevoegde gezagen die met scheepvaartbelangen te maken zouden
kunnen krijgen, moet benaderen en hen moet informeren over en overtuigen van het
belang van een veilige en vlotte doorvaart voor het scheepvaartverkeer (inclusief
recreatie) op de nationale vaarwegen.

Binnenvaartschippers hebben aangegeven dat zij overlast ervaren van windturbines op
overnachtingsplaatsen, in de vorm van geluidsoverlast en slagschaduw.

Aanbevolen wordt om bij de plaatsing van windturbines in de toekomst rekening te houden
met de bemanning van binnenvaartschepen door voldoende afstand tot
overnachtingsplaatsen in acht te nemen.

In het kader de milieueffectrapportage (MER) worden in de praktijk vaak ook de gevolgen
voor de scheepvaartveiligheid beoordeeld. De MER moet voldoen aan de criteria die
daarvoor zijn gesteld in artikel 7.23 van de Wet milieubeheer. Opgemerkt wordt dat voor
zover de beoordeling van de scheepvaartveiligheid gerelateerd kan worden aan het
milieubelang, hiertegen geen bezwaar bestaat. Voor zover deze beoordeling echter geen
relatie meer heeft met het milieu, ontbreekt voor deze beoordeling de juridische basis in de
Wet milieubeheer. Dit komt in de praktijk regelmatig voor, ook bij andere activiteiten dan
het plaatsen van windturbines.

In de toekomst moet het beoordelen van de gevolgen voor de (algehele)
scheepvaartveiligheid binnen de MER vanwege gebrek aan voldoende juridische basis
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worden afgeraden. Alleen indien er als gevolg van een bepaalde ruimtelijke activiteit
scheepvaartrisico’s kunnen ontstaan - bijvoorbeeld te water raken van gevaarlijke stoffen
door lekraken van schepen - met gevolgen voor het milieu, valt dit binnen de reikwijdte van
Wet milieubeheer. Het is op dit moment niet goed te beoordelen of het wegvallen van een
brede beoordeling van de scheepvaartveiligheid binnen de MER - nl. voor zover de
scheepvaartveiligheid geen relatie heeft met het milieu - voldoende kan worden
ondervangen door andere wetgeving. Dàt de scheepvaartveiligheid bij alle ruimtelijke
ordenings-projecten die worden geïnitieerd op en rond vaarwegen een belangrijke rol moet
spelen, staat niet ter discussie. De gevolgen moeten goed gemonitord worden.
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Binnen RWS is de kennis van de wetgeving die regels stelt over ruimtelijke activiteiten rond
vaarwegen en de gevolgen hiervan voor de scheepvaart die gebruik maakt van een vaarweg,
de “scheepvaart gerelateerde regelgeving” (o.a. de Waterwet, Wet ruimtelijke ordening,
BPR/RPR, Wet windenergie op zee) gefragmenteerd aanwezig. Als gevolg daarvan wordt
deze scheepvaart-gerelateerde regelgeving binnen RWS verschillend geïnterpreteerd en
toegepast. Een voorbeeld daarvan is de uitleg van de reikwijdte van de Waterwet, zoals de
vraag of het veilig en doelmatig gebruik van het vaarwater door de scheepvaart en de
recreatie raakt aan de vervulling van een maatschappelijke functie door een watersysteem
(één van de doelstellingen van de Waterwet). Ook valt op dat de kennis die daarover
aanwezig is, niet RWS-breed wordt benut. Tot slot valt op dat specialisten vaak kennis
hebben van één wet (in de diepte), maar onvoldoende verbanden met andere wetten
kunnen leggen, terwijl voor het goed beoordelen van de gevolgen van een ruimtelijke
activiteit in en rond de vaarweg voor de scheepvaart die gebruik maakt van die vaarweg,
kennis van een aantal wetten - in verhouding tot elkaar - nodig is.

De kennis die nodig is voor het goed beoordelen van de gevolgen van ruimtelijke activiteiten
in en rond de vaarweg voor de scheepvaart die gebruik maakt van die vaarweg, moet binnen
RWS worden verbeterd. Deze kennisfunctie zou effectiever moeten worden georganiseerd.
Van belang hierbij is de kennis van de onderlinge verbanden tussen wetgevingscomplexen.
Tevens is belangrijk dat deze juridische kennis goed kan worden verspreid en benut door de
gehele RWS-organisatie. De juridische materie is complex. Daarom kan het tijd en geld
besparen indien deze kennis beter is geborgd, doordat niet telkens “het wiel hoeft te
worden uitgevonden”.

DEEL B

BPR/RPR

HET NEMEN VAN LIGPLAATS OP VAARWEGEN
In dit deel wordt in de eerste plaats beschreven welke risico’s de ontwikkeling van
ligplaatsen op vaarwegen - zoals langshavens en loswallen - voor de scheepvaart met zich
meebrengt (§1). Vervolgens wordt in kaart gebracht welke instrumenten aan Rijkswaterstaat
- als beheerder van de Rijksvaarwegen - ter beschikking staan in het
Binnenvaartpolitiereglement (hierna: BPR) en het Rijnvaartpolitiereglement (hierna: RPR)
om hierop invloed te kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld: welke vergunning moet worden
verleend voor het creëren van een ligplaats op de vaarweg (§2). Tot slot worden conclusies
getrokken en indien blijkt dat het instrumentarium onvoldoende is om de benodigde ruimte
voor de scheepvaart zeker te stellen, wordt bezien op welke manier een verbetering tot
stand kan worden gebracht (§3).

§1.

Inleiding

De afgelopen decennia is het aantal scheepspassages gegroeid en zijn de schepen sneller en
groter geworden. De Rijksvaarwegen moeten hiervoor geschikt blijven. Zo moeten passages
tussen maatgevende schepen mogelijk zijn, terwijl er tevens voldoende ruimte moet
overblijven voor de recreatievaart. Bij het passeren van schepen die zijn afgemeerd op de
vaarweg, bijvoorbeeld indien zij afgemeerd liggen aan een loswal of aan een langskade,
moet de doorgaande scheepvaart reglementair een veilige vaart aanhouden, hetgeen in veel
gevallen betekent: snelheid minderen om schade aan het afgemeerde schip te voorkomen.
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Door de zuiging en de golfslag kunnen bijvoorbeeld de trossen van het afgemeerde schip
breken of kan er anderszins schade aan het schip ontstaan.
De verplichting om snelheid te minderen voor de passerende vaart is geregeld in artikel 6.20
van het BPR en artikel 6.20 van het RPR. Waar schepen op de vaarweg afgemeerd liggen,
impliceert die verplichting in veel gevallen een beperking voor een vlotte afwikkeling van het
scheepvaartverkeer. Om de functie van de vaarweg te kunnen behouden moet daarom
terughoudend worden omgegaan met het toestaan van het nemen van ligplaats direct aan
de vaarweg.
Binnen RWS is geconstateerd25 dat in toenemende mate aanvragen worden gedaan voor
ligplaatsen op de vaarweg, bijvoorbeeld aan langshavens en loswallen. Met langshavens en
loswallen wordt bedoeld: parallel, direct aan de vaarweg gelegen afmeergelegenheden langs
een - al of niet ingekaste - talud of damwand, waarbij de trossen op bolders op de oever zijn
belegd. Aangezien een langshaven in aanleg substantieel goedkoper is dan een insteekhaven
willen initiatiefnemers - bijvoorbeeld van containeroverslag - in aanmerking komen voor een
ontheffing van het algemene ligplaatsverbod. Maar ook indien een steiger of ponton wordt
gebouwd of neergelegd in de vaarweg, is voor het afmeren van een schip aan die steiger een
ontheffing nodig.
Opgemerkt wordt dat dit deel uitsluitend betrekking heeft op het nemen van ligplaats zoals
in het BPR en RPR is geregeld. Voor de aanleg van bijv. een langshaven zijn meer
vergunningen nodig, zoals een watervergunning, maar die blijven - om redenen van
overzichtelijkheid - in dit deel buiten beschouwing (zie hiervoor Deel C).
De risico’s van het nemen van ligplaats op de vaarweg voor een vlot en veilig
scheepvaartverkeer vergen een goede betrokkenheid van de beheerder (RWS) van de
Rijkswateren bij de beslissing of, waar, en onder welke voorwaarden een ligplaats
gerealiseerd kan worden. In de volgende paragraaf wordt in kaart gebracht welke juridische
instrumenten hiertoe aan RWS ter beschikking staan, voor zover het betreft het BPR en het
RPR.

§2.

Hoe zit het juridische kader voor het nemen van ligplaats op
vaarwegen in elkaar?

Deze paragraaf brengt in kaart welke BPR/RPR instrumenten RWS ter beschikking staan om
invloed te kunnen uitoefenen op deze activiteit “ligplaats nemen op de vaarweg”, teneinde
voldoende ruimte te blijven waarborgen voor de scheepvaart op de vaarwegen. De volgende
3 vragen komen aan bod:
a. Welke BPR/RPR instrumenten staan RWS ter beschikking?
b. Is RWS de bevoegde autoriteit?
25

RWS Werkgroep Borging nautische ruimte
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c. Welke beoordelingscriteria kan RWS toepassen?

a. Welke instrumenten staan RWS ter beschikking?

In het en BPR en het RPR is het ligplaats nemen aan hoofdvaarwegen in algemene zin
verboden. In individuele gevallen is een ontheffing hiervan mogelijk. Indien sprake is van
gevaarlijke stoffen gelden tevens de voorschriften van de Wet vervoer gevaarlijke
stoffen/ADN26.
BPR:
Het is verboden ligplaats te nemen op de in bijlage 14, onder a, van het BPR
vermelde vaarwegen, of gedeelten daarvan.

Art. 9.03, lid 1

Hierbij geldt dat artikel 9.03 alleen van toepassing is op vaarwegen, voor
zover deze in beheer zijn bij het Rijk en op de in bijlage 10 (vaarwegen tussen
zee en de zeehavens) vermelde vaarwegen.

Art. 9.01

Van dit verbod kan ontheffing worden verleend. Deze ontheffing kan onder
beperkingen worden verleend en hieraan kunnen voorschriften worden
verbonden.

Art. 9.03, lid 6

Op een gedeelte van een vaarweg waar ligplaats nemen is toegestaan mogen
een schip, een drijvend voorwerp en een drijvende inrichting, behoudens
toestemming27 van de bevoegde autoriteit, niet laden en lossen.

Art. 9.03, lid 2,
onder b

Artikel 9.03, ligplaats nemen
28
Lid 1: Bijlage 14, onder a, vermeldt de vaarwegen waar het ligplaats nemen in algemene zin is verboden.
Lid 6: In individuele en concrete gevallen (bijvoorbeeld een bepaald bedrijf) kan ontheffing worden verleend van
het algemene ligplaatsverbod. Bij de ontheffing kunnen voorschriften/beperkingen worden gesteld.
Lid 2: Op de gedeelten van een vaarweg waar het ligplaats nemen, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, in
algemene zin kan worden toegestaan, kan het algemene ligplaatsverbod worden opgeheven door het plaatsen
van een verkeersteken.

RPR:
 Boven-Rijn en Waal:
Een schip, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting mag tussen de
Boven-Rijn en de Waal tussen km 857,77 en km 952,50, met inbegrip van de
overnachtingshavens en aangrenzende wateroppervlakten voor zover dit
rijkswateren zijn, geen ligplaats nemen. Op het grensgedeelte van km 857,77
26

Art. 9.12, lid 1

Deze notitie gaat niet specifiek in op overslag van gevaarlijke stoffen. De Wvgs en ADN blijven om die reden
buiten beschouwing.
27
Zie Aanwijzingen voor de regelgeving 125 voor een nadere duiding van begrippen als toestemming,
ontheffing, vrijstelling.
28
Het betreft de zgn. hoofdtransportassen en de hoofdvaarwegen van Nederland. Aan Bijlage 14 zijn met
ingang van 1 januari 2016 enkele wateren toegevoegd, waaronder de vaarwegen die onderdeel zijn van de
Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.
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tot km 865,50 geldt dit verbod voor het gedeelte tussen de rechteroever en
de rivier-as.
 Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek:
Een schip, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting mag tussen het
Pannerdensch Kanaal, de Neder-Rijn en de Lek tussen km 867,46 en km
989,20, met inbegrip van de aangrenzende wateroppervlakten voor zover dit
Rijkswateren zijn, geen ligplaats nemen.
Op de bovenstaande waterwegen, de aangrenzende wateroppervlakten en in
de havens is het ligplaats nemen op de daartoe aangeduide ligplaatsen
toegestaan.
Bij wijze van uitzondering kan de bevoegde autoriteit het ligplaats nemen
ook op niet daartoe aangeduide plaatsen toestaan.
Voorschriften, toestemmingen en vergunningen kunnen door de bevoegde
autoriteiten van voorwaarden en voorbehouden worden voorzien.

Art. 9.13, lid 1

Art. 9.12, lid 2
Art. 9.13, lid 2
Art. 9.12, lid 3
Art. 9.13, lid 3
Art. 1.25

Artikelen 9.12 en 9.13
Lid 1: Dit lid vermeldt de vaarwegen waar het ligplaats nemen in algemene zin is verboden.
Lid 2: Op de plaatsen waar het ligplaats nemen, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, in algemene zin kan
worden toegestaan, kan het algemene ligplaatsverbod worden opgeheven door het plaatsen van een
verkeersteken.
Lid 3: In individuele en concrete gevallen (bijvoorbeeld een bepaald bedrijf) kan het nemen van ligplaats worden
toegestaan. Deze toestemming kan worden beschouwd als een ontheffing op het ligplaatsverbod. Bij deze
toestemming kunnen voorwaarden/voorbehouden worden gesteld, bijvoorbeeld m.b.t. het laden en lossen.

Het verbod om ligplaats te nemen geldt niet buiten de in bijlage 14, onder a, van het BPR en
artikel 9.12 en 9.13 van het RPR vermelde vaarwegen. In de praktijk komt het echter voor
dat het ligplaats nemen met een vaartuig op wateren waar dat niet verboden is, wèl
negatieve gevolgen voor de vlotte afwikkeling van de scheepvaart heeft. Zie signalering &
aanbeveling 2 in paragraaf 3.
b. Is RWS de bevoegde autoriteit voor het afgeven van de vergunning (beschikking)?
In het BPR wordt onder “de bevoegde autoriteit” verstaan:
a. voor de vaarwegen in beheer bij het Rijk, de personen die worden
aangewezen door Onze Minister (zie hieronder, in deze tabel).
b. voor de vaarwegen in beheer bij een ander openbaar lichaam, de personen
die worden aangewezen telkens door het bestuur van het openbare lichaam.
c. voor de vaarwegen niet in beheer bij enig openbaar lichaam, de personen
die worden aangewezen door het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente waarin telkens de vaarweg is gelegen.
De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 9.03 van het BPR, voor de
vaarwegen in beheer bij het Rijk, is:
- de desbetreffende hoofdingenieur-directeur van het DG Rijkswaterstaat;
- de havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam
N.V., voor zover het betreft de vaarwegen in beheer bij het rijk,
benedenstrooms van kilometerraai 991.7 van de Nieuwe Maas en
benedenstrooms van kilometerraai 998 van de Oude Maas,
- de Souschef Faciliteren te Den Helder van de Koninklijke Marine, voor zover

Art. 5, lid 1
Vaststellingsbesluit
BPR

Art. 1 van de
Beschikking
aanwijzing bevoegde
autoriteiten BPR
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het betreft de volgende vaarwegen in beheer bij het Rijk:
de Marinehaven Willemsoord, de Rijkszeehaven het Nieuwe Diep, de
Veerhaven van Den Helder en de rede van Den Helder, aan de oostzijde
begrensd door een denkbeeldige lijn, die de volgende geografische punten
verbindt:
 a. 53E01'.45 NB, 04E48'.75 OL;
 b. 53E00'.75 NB, 04E50'.80 OL;
 c. 52E59'.75 NB, 04E52'.35 OL;
 d. 52E59'.30 NB, 04E52'.65 OL;
 e. 52E58'.28 NB, 04E50'.00 OL;
 f. 52E57'.90 NB, 04E48'.18 OL,
- de directeur-generaal Rijkswaterstaat, voor zover het betreft de vaarwegen
in beheer bij het rijk in het Noordzeekanaalgebied t/m het afgesloten IJ.
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In het RPR wordt onder “de bevoegde autoriteit” verstaan:
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat bepaalt wie de bevoegde autoriteit
of de bevoegde autoriteiten zijn, bedoeld in het RPR 1995 (zie hieronder)

Art. 3 Besluit RPR
1995

Voor zover het betreft de artikelen 9.12/9.13 van het RPR, de
Hoofdingenieur-Directeur van het DG Rijkswaterstaat Oost-Nederland, ZuidHolland, Utrecht en Limburg, ieder voor zover het zijn ambtsgebied betreft.

Art 5, lid 4,
Aanwijzing bev.
autoriteiten
reglementen CCR

c. Welke beoordelingscriteria kan RWS toepassen?
In algemene zin geldt dat indien de wet niet precies aangeeft of en zo ja hoe een
bestuursorgaan haar bevoegdheid moet gebruiken, het bevoegde gezag een zekere
beslissingsvrijheid heeft. Het bestuursorgaan beschikt over discretionaire bevoegdheid. De
beschikkingen noemt men vrije beschikkingen. Daartegenover staan gebonden
beschikkingen, waar de wet volledig bepaalt wat een bestuursorgaan in een bepaald geval
moet doen. Vrije beschikkingen kunnen door een rechter dan ook alleen marginaal
(terughoudend) worden getoetst. De rechter mag pas tot vernietiging overgaan indien hij
meent dat het bestuursorgaan in redelijkheid niet tot dit oordeel heeft kunnen komen. In het
geval van het BPR en RPR geldt onderstaande.
BPR ontheffing (art. 9.03) en RPR toestemming (art. 9.12/9.13)
Wettelijke beoordelingscriteria
Er “kan een ontheffing worden verleend” van het verbod tot het nemen van ligplaats. Er zijn
derhalve geen beoordelingscriteria opgenomen in artikel 9.03 en daarom beschikt het
bestuursorgaan over beslissingsruimte. Ook de nota van toelichting geeft geen nadere
kaders. Voor de artikel 9.12/9.13 RPR-toestemming zijn evenmin beoordelingscriteria
opgenomen, behalve dat sprake moet zijn van een uitzondering. Zonder nadere duiding van
wat daaronder wordt verstaan, heeft deze toevoeging weinig normerende kracht. Ook
hierbij geldt derhalve beslissingsruimte voor het bestuursorgaan.

De (wettelijke) grenzen van de te hanteren beslissingsruimte worden gevormd door de
reikwijdte en doelen van de Scheepvaartverkeerswet, ter uitvoering waarvan het BPR en RPR
strekken. Het gaat daarbij om29:
a. het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;
b. het in stand houden van scheepvaartwegen en waarborgen van de bruikbaarheid
daarvan;
c. het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de
waterhuishouding, oevers en waterkeringen, of werken gelegen in of over
scheepvaartwegen;
d. het voorkomen of beperken van externe veiligheidsrisico’s in verband met schepen;
e. het voorkomen of beperken van verontreiniging door schepen.
En kan - naast een doel genoemd onder a t/m e - mede geschieden ter voorkoming of
beperking van:
a. hinder of gevaar door het scheepvaartverkeer voor personen die zich anders dan op
een schip te water bevinden;
b. schade door het scheepvaartverkeer aan de landschappelijke of
natuurwetenschappelijke waarden van een gebied waarin scheepvaartwegen zijn
gelegen.
Beleidsruimte
Wanneer de wetgever beslissingsruimte laat voor een bestuursorgaan, kan het
bestuursorgaan dit zelf deels invullen door beleid/beleidsregels te formuleren. Vervolgens
moet een bestuursorgaan zich daaraan dan ook houden. De vraag is dus of er beleid is
ontwikkeld op het gebied van het nemen van ligplaats op de vaarweg, meer specifiek los- en
laadplaatsen op vaarwegen. Het antwoord op die vraag is positief. Er bestaan de volgende
documenten (in chronologische volgorde):
1. Vaarwegennota van 1 oktober 197530: laad- en losplaatsen (pag. 106)
2. Richtlijn vaarwegen 201131, daarvan is relevant:
a. onderdeel 3.10: voorwaarden voor langshavens en loswallen;
b. onderdeel 6.2.5: ligplaatsen kegelschepen.
c. onderdeel 6.8.4: passantensteigers
3. Daarnaast bestaan er nog specifieke beleidsregels per RWS-regio, bijvoorbeeld de
Beleidsregel verlenen ontheffingen voor ligplaatsen van RWS West-Nederland Zuid32.
1. De Vaarwegennota merkt hierover het volgende op. In beginsel dienen (alle soorten) losen laadplaatsen op de vaarwegen in insteekhavens te zijn gelegen. Indien een losplaats
onderdeel uitmaakt van een bedrijf, zal eerder worden overgegaan tot concentratie dan tot
29

Artikel 3 (jo. artikel 4) Scheepvaartverkeerswet; deze doelen gelden daarmee ook voor het BPR en RPR.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
31
Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart
32
Deze beleidsregel is op 17 december 2015 in de Staatscourant gepubliceerd (nr. 46267) en is als bijlage 1 bij
dit rapport opgenomen.
30

28

een lintbebouwing langs een kanaal. Dit geldt overigens niet voor de overslag van vloeibare
gevaarlijke stoffen, die in beginsel in afsluitbare havens zal dienen plaats te vinden.
2. De Richtlijn vaarwegen 2011 geeft voor langshavens en loswallen aan dat vanwege de
hinderlijke waterbeweging men langshavens en loswallen langs de oevers van drukke
vaarwegen (dat wil zeggen meer dan 30.000 beroepsvaartuigen per jaar en langs vaarwegen
van klasse V en hoger) zo mogelijk moet vermijden en in plaats daarvan insteekhavens moet
aanleggen. Voor normale en rustige vaarwegen is het nodig, dat het aan de loswal gelegen
maatgevende schip geheel buiten de doorgaande oeverlijn ligt. Langshavens en loswallen
dienen zo veel mogelijk gebundeld te worden om te voorkomen dat over een grote lengte
snelheidsbeperkingen gelden, die de trajectsnelheid negatief beïnvloeden. Ondanks de
aanwezigheid van loswallen moet de werkelijke oeverlijn voor de scheepvaart zichtbaar
blijven. Het aantal reeds aanwezige loswallen is derhalve mede van invloed op de
beoordeling van de aanvaardbaarheid van een nieuwe loswal.
Bij het realiseren van ligplaatsen voor schepen geladen met gevaarlijke stoffen kegelschepen - moeten de wettelijk voorgeschreven afstand tot objecten en andere schepen
worden aangehouden. De aard van de lading bepaalt het aantal te voeren blauwe kegels. De
aan te houden minimum afstanden zijn beschreven in het ADN33 (en deels overgenomen in
het BPR):
• bij een schip dat één blauwe kegel voert: 10 m van andere schepen en 100 m van gesloten
woongebieden, tankopslagplaatsen en kunstwerken
• bij een schip dat twee blauwe kegels voert: 50 m van andere schepen en 100 m van
kunstwerken en tankopslagplaatsen en 300 m van gesloten woongebieden
• bij een schip dat drie blauwe kegels voert: 100 m van andere schepen en 500 m van
gesloten woongebieden, tankopslagplaatsen en kunstwerken.
Zie Signalering & Aanbeveling 3.
Voor passantensteigers (recreatievaart) is in de Richtlijn vaarwegen 2011 bepaald34 dat
indien zij direct langs een doorgaande vaarweg of aan groot vaarwater zijn gesitueerd, zij
afgeschermd moeten zijn tegen golfslag- of hinder als gevolg van zuiging door passerende
beroepsvaart. Zo nodig moet een snelheidsreductie voor de beroepsvaart ingesteld worden,
door verkeerstekens langs de vaarweg aan te geven. De haven dient zo gedimensioneerd te
worden dat ter plaatse van de ligplaatsen de golfhoogte (windgolven en/of scheepsgolven)
nooit hoger is dan 0,2 m, wat eventueel te bereiken is door de toepassing van golfdempers.
3. De “Beleidsregel verlenen ontheffingen voor ligplaatsen van RWS West-Nederland Zuid”
merkt het volgende op. De vaarwegen binnen het beheergebied van Rijkswaterstaat WestNederland Zuid worden onderscheiden in hoofdtransportassen en hoofdvaarwegen. In deze
beleidsregel worden voor het verlenen van ontheffingen drie verschillende regimes
33
34

ADN artikelen 7.1.5.4.3/7.2.5.4.3
Paragraaf 6.8.4, pag. 130
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onderscheiden. Een regime voor aanvragen op hoofdtransportassen binnen
concentratiegebieden, op hoofdtransportassen buiten concentratiegebieden en op
hoofdvaarwegen.
Om de functie van de vaarweg voor veilig en vlot vervoer over water te behouden zijn in dit
beleid concentratiegebieden langs hoofdtransportassen aangewezen. Binnen de
concentratiegebieden komen ontheffingen voor ligplaatsen voor een beperkt soort
bedrijvigheid in aanmerking. Het gaat hierbij om bedrijven waarvoor een ligplaats op de
rivier noodzakelijk is voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten. Langs de
hoofdvaarwegen worden geen concentratiegebieden meer aangewezen. Ontheffingen op
hoofdvaarwegen worden alleen verleend aan bedrijven die voor de uitoefening van hun
activiteiten aan het water gebonden zijn. Verder geldt dat zowel op de hoofdtransportas als
op de hoofdvaarweg tijdelijke ontheffingen kunnen worden verleend voor activiteiten met
een beperkte duur. Het beleid in West-Nederland-Zuid is helder omschreven en biedt
houvast aan zowel RWS als aan de aanvragers van ontheffingen.

§3.

Conclusies en aanbevelingen aan de hand van de RWS-praktijk

In deze paragraaf worden conclusies getrokken in antwoord op de vraag of het
beleidsinstrumentarium van RWS voldoende is om de benodigde ruimte voor de scheepvaart
zeker te stellen en zal – indien nodig - worden bezien op welke manier een verbetering tot
stand kan worden gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van voorbeelden uit de RWSpraktijk.
Om de functie van de vaarweg te kunnen behouden moet terughoudend worden omgegaan
met het toestaan van het nemen van ligplaats direct aan de vaarweg. In het BPR en het RPR
is het ligplaats nemen op in de bijlagen genoemde rijksvaarwegen in algemene zin verboden.
In individuele gevallen is een ontheffing hiervan mogelijk. Van oudsher hanteert het Rijk
voor de afgifte van deze ontheffingen een restrictief beleid. Reeds in 1975 is in de
Vaarwegennota35 vastgelegd dat alle soorten ligplaatsen op de vaarweg in beginsel in
insteekhavens moeten zijn gelegen, om te voorkomen dat het doorgaande
scheepvaartverkeer hinder ondervindt van op de vaarweg afgemeerde schepen. Indien een
losplaats onderdeel uitmaakt van een bedrijf, zal eerder worden overgegaan tot
concentratie dan tot een lintbebouwing langs een kanaal. Dit geldt overigens niet voor de
overslag van vloeibare gevaarlijke stoffen, die in beginsel in afsluitbare havens zal dienen
plaats te vinden. Ook de Richtlijn vaarwegen uit 2011 geeft aan dat men langshavens en
loswallen vanwege de hinderlijke waterbeweging langs de oevers van drukke vaarwegen
(klasse V en hoger) zo mogelijk moet vermijden en in plaats daarvan insteekhavens moet
aanleggen. Voor normale en rustige vaarwegen is het nodig dat het aan de loswal gelegen
maatgevende schip geheel buiten de doorgaande oeverlijn ligt. Langshavens en loswallen
35

Pagina 9-24.
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dienen zo veel mogelijk gebundeld te worden om te voorkomen dat over een grote lengte
snelheidsbeperkingen gelden, die de trajectsnelheid negatief beïnvloeden. Ondanks de
aanwezigheid van loswallen moet de werkelijke oeverlijn voor de scheepvaart zichtbaar
blijven. Het aantal reeds aanwezige loswallen is derhalve mede van invloed op de
beoordeling van de aanvaardbaarheid van een nieuwe loswal.
In de regio RWS West-Nederland Zuid is een beleidsregel voor het verlenen van
ontheffingen gepubliceerd, die drie verschillende regimes onderscheidt. Een regime voor
aanvragen op hoofdtransportassen binnen concentratiegebieden, op hoofdtransportassen
buiten concentratiegebieden en op hoofdvaarwegen (zie bijlage).
Kortom: Indien de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer wordt bedreigd
door het nemen van ligplaats op de betreffende vaarwegen, beschikt RWS derhalve over een
instrument – het algemene ligplaatsverbod c.q. het weigeren van de BPR/RPR
ontheffing/toestemming - om dit te verhinderen.
Er zijn wel enkele verbeteringen mogelijk:

Naar de mening van de RWS-werkgroep “Borging nautische ruimte” bestaat er in diverse
RWS-regio’s binnen Nederland onduidelijkheid over het te voeren ligplaatsenbeleid.
Bovendien wordt met een identiek vraagstuk in de ene regio anders omgegaan dan in de
andere regio, zonder dat daarvoor een goede reden is. Dat is niet wenselijk.

Aanbevolen wordt om een nationaal geldende “Beleidsregel verlenen ontheffingen voor
ligplaatsen” op te stellen, die strekt ter uitvoering van het BPR/RPR. Hierin moet tevens
rekening worden gehouden met het beleid zoals dat is vastgelegd in de Richtlijn vaarwegen
201136.
In de literatuur37 wordt over het opstellen van beleidsregels het volgende opgemerkt:
“Indien een bestuursorgaan bij de uitoefening van een bevoegdheid over veel ruimte voor
belangenafweging beschikt of vage wettelijke criteria moet hanteren, kan het van belang zijn
dat beleidsregels worden vastgesteld. Daardoor wordt de uitoefening van de
bestuursbevoegdheid beter beheersbaar en is een gelijke, niet willekeurige behandeling van
de justitiabelen (i.c. aanvragers van vergunningen) beter gewaarborgd. Bovendien vergroot
beleidsregelgeving de voorspelbaarheid van het bestuursoptreden. Dit is zowel in het belang
van de rechtszekerheid van de burger als van de doeltreffendheid van het bestuursoptreden,
omdat de burger zich dan meer zal richten naar de bakens die het bestuursorgaan heeft
36

Eventueel zou het beleid kunnen worden opgenomen in Richtlijn vaarwegen 2011. Dit is echter geen
beleidsregel en is daardoor minder geschikt.
37
Ph.D. Albertjan Tollenaar, 'Het succes van de codificatie van de beleidsregel in de Awb', NALL januari 2014,
DOI: 10.5553/NALL/.000018
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uitgezet. Beheersbare bevoegdheidsuitoefening, borging van gelijke behandeling van
justitiabelen, en voorspelbaarheid zijn de drijvende krachten achter de voorkeur voor
beleidsregels boven andere typen beleid, zoals circulaires, richtlijnen en dergelijke.”

Het verbod om ligplaats te nemen geldt niet buiten de in bijlage 14, onder a, van het BPR en
artikel 9.12 en 9.13 van het RPR vermelde vaarwegen. Hierbij geldt dat dit verbod alleen van
toepassing is op vaarwegen, voor zover deze in beheer zijn bij het Rijk en op de in bijlage 10
(vaarwegen tussen zee en de zeehavens) vermelde vaarwegen (artikel 9.01 BPR). In de
praktijk komt het echter voor dat het ligplaats nemen met een vaartuig op wateren waar dat
niet verboden is, wèl negatieve gevolgen voor de vlotte en veilige afwikkeling van de
scheepvaart heeft. Bij het passeren van op deze wateren afgemeerde vaartuigen, moet de
doorgaande scheepvaart namelijk snelheid minderen om schade te voorkomen.
Indien ligplaats wordt genomen op privé terrein of op gemeentelijke of provinciale wateren,
dan is het BPR-verbod om ligplaats te nemen niet van toepassing.
Voorbeelden uit de RWS praktijk
 2015-heden. Een initiatiefnemer wil een insteekhaventje aanleggen voor een sloep
op eigen perceel. Locatie: Gelderse IJssel. Aangezien het haventje direct aan de IJssel
ligt, is het nautisch gezien onwenselijk; de scheepvaart zal namelijk vaart moeten
minderen om schade te voorkomen. Aangezien het een eigen perceel betreft, is RWS
niet de bevoegde autoriteit, maar de Gemeente Kampen. Het ligplaatsverbod uit het
BPR is hier niet van toepassing, omdat in Bijlage 14, onder a, onder 52, is vermeld:
“de Geldersche IJssel, met inbegrip van de daarbij behorende oude rivierarmen en
aangetakte zijwateren, voorzover in beheer bij het Rijk”38. Deze zaak loopt
momenteel nog. RWS kan op basis van het BPR derhalve geen invloed uitoefenen. In
deze zaak is overigens ook geen Watervergunning nodig (zie deel C).
 2016. Realisatie jachthaven Noorderhaven Zutphen. Een initiatiefnemer wil een
jachthaven aanleggen in Zutphen. Locatie: Gelderse IJssel. Ook hier geldt dat het
ligplaatsverbod uit het BPR niet geldt, omdat de gemeente de bevoegde autoriteit is.
RWS kan op basis van het BPR derhalve geen invloed uitoefenen. Overigens is RWS
wel betrokken via de Waterwetvergunning (zie deel C).

In het BPR/RPR zou geregeld kunnen worden dat indien het nemen van ligplaats buiten,
maar wel in verbinding met, de in bijlage 14, onder a, van het BPR en artikel 9.12 en 9.13 van
het RPR vermelde vaarwegen waar het ligplaatsverbod van toepassing is, negatieve gevolgen
heeft voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de genoemde

38

Deze toevoeging is overigens overbodig omdat reeds in artikel 9.01 BPR is geregeld dat het ligplaatsverbod
uit bijlage 14 alleen maar geldt op wateren in beheer bij het Rijk en op wateren bedoeld in bijlage 10 BPR.
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wateren, voor het toestaan van deze ligplaats een ontheffing (BPR) of toestemming (RPR)
nodig is van RWS.

Bij het realiseren van ligplaatsen voor kegelschepen (schepen met gevaarlijke stoffen) moet
de wettelijk voorgeschreven afstand tot objecten en andere schepen worden aangehouden.
De aan te houden minimum afstanden zijn beschreven in het ADN (en deels overgenomen in
het BPR/RPR). De voorgeschreven veiligheidsafstanden tot gesloten woonbebouwing
bedraagt 100 – 500 m.
33
Deze afstand is aanzienlijk groter dan de Barro-afstanden (zie Deel A) die maximaal 50 m
bedragen. Andersom zou gesloten bebouwing in gemeenten niet moeten worden
ontwikkeld op kortere afstand van bestaande kegelplaatsen dan voorgeschreven. In de
praktijk blijken gemeenten echter niet goed op de hoogte te zijn van deze voorschriften.
Voorbeeld uit de RWS praktijk
 2008. Vluchthaven Dordtse Kil, kegelligplaats. In het buitendijks gebied in de buurt
van de betreffende kegelplaats werd een bungalowpark (tegenwoordig AZC)
gebouwd. Een watervergunning was niet nodig. Het Barro bestond nog niet. RWS
kwam er pas na realisatie van het bungalowpark achter dat niet werd voldaan aan
de voorgeschreven afstanden en was gedwongen de kegelplaats op te heffen c.q. te
verplaatsen.
 De gemeente Beuningen heeft in 2015 een nieuwe bestemmingsplan vastgesteld
voor o.a. het gebied "Pastoor v/d Markstraat", waar aaneengesloten bebouwing
wordt toegestaan. Dit gebied is echter gelegen binnen de 300 m.-contour van de 2kegelligplaats langs het Maas-Waalkanaal. Het bestemmingsplan gaat ten onrechte
uit van een contour van 100 m. voor ligplaatsen voor schepen met één blauwe kegel.

Aanbevolen wordt om in het Barro een verplichting op te nemen voor de opname van de
zones (voorgeschreven veiligheidsafstanden tot gesloten bebouwing) rondom
kegelligplaatsen in de digitale kaart (verbeelding) van bestemmingsplannen.

DEEL C

WATERWET

STEIGERS EN AFMEERVOORZIENINGEN IN DE VAARWEG
In dit deel wordt in de eerste plaats beschreven welke risico’s het bouwen van steigers en
afmeervoorzieningen in de vaarweg voor de scheepvaart met zich meebrengt (§1).
Vervolgens wordt in kaart gebracht welke instrumenten aan Rijkswaterstaat - als beheerder
van de Rijksvaarwegen - ter beschikking staan in de Waterwet om hierop invloed te kunnen
uitoefenen. Bijvoorbeeld: welke vergunning moet worden verleend voor het bouwen van
een steiger of aanmeervoorziening in de vaarweg (§2). Tot slot worden conclusies getrokken
en indien blijkt dat het instrumentarium onvoldoende is om de benodigde ruimte voor de
scheepvaart zeker te stellen wordt bezien op welke manier een verbetering tot stand kan
worden gebracht (§3).

§1.

Inleiding

Bij het passeren van schepen die zijn afgemeerd aan een steiger, moet de doorgaande
scheepvaart snelheid minderen om schade aan het afgemeerde schip te voorkomen. Door
de zuiging en de golfslag kunnen bijvoorbeeld de trossen van het afgemeerde schip breken
of kan er anderszins schade aan het schip ontstaan als gevolg van de wrijving tussen het
schip en de steiger.

Tevens kan het bouwen van steigers en afmeervoorzieningen leiden tot een versmalling van
de ruimte die overblijft voor de doorgaande vaart op de vaarweg. De kwaliteit van de
vaarweg neemt hierdoor af. En tenslotte kunnen steigers in de vaarweg worden aangevaren.
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De afgelopen decennia is het aantal scheepspassages gegroeid en zijn de schepen sneller en
groter geworden. De Rijksvaarwegen moeten hiervoor geschikt blijven. Zo moeten passages
tussen maatgevende schepen mogelijk zijn, terwijl er tevens voldoende ruimte moet
overblijven voor de recreatievaart.
Binnen RWS is geconstateerd39 dat in toenemende mate vergunningen voor het maken van
steigers, afmeerconstructies of langshavens in de vaarweg worden aangevraagd. Om de
functie van de vaarweg te kunnen behouden moet daarom terughoudend worden
omgegaan met het bouwen van steigers, afmeervoorzieningen en langshavens in de
vaarweg.
In het Waterbesluit is het verbod opgenomen om gebruik te maken van een
oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk door daar
werken, zoals steigers en aanmeervoorzieningen te maken. In individuele gevallen is het
mogelijk om van dit verbod af te wijken en een vergunning te verlenen.
De risico’s van steigers en afmeervoorzieningen40 in de vaarweg voor een vlot en veilig
scheepvaartverkeer vergen een goede betrokkenheid van de beheerder (RWS) van de
Rijksvaarwegen bij de beslissing of, waar, en onder welke voorwaarden een steiger of
afmeervoorziening gerealiseerd kan worden. In de volgende paragraaf wordt in kaart
gebracht welke juridische instrumenten hiertoe aan RWS ter beschikking staan.

§2.

Hoe zit het juridische kader voor het bouwen van steigers in
elkaar?

Deze paragraaf beantwoordt de vraag welke wetgeving op dit moment van toepassing is op
de activiteiten “het aanleggen van steigers of aanmeervoorzieningen in de vaarweg”. Er
wordt in kaart gebracht welke beleidsinstrumenten RWS ter beschikking staan om invloed te
kunnen uitoefenen op deze activiteit, teneinde voldoende ruimte te blijven waarborgen voor
de scheepvaart op de vaarwegen. De volgende 3 vragen komen aan bod:
a. Welke vergunningen (beschikkingen) moeten worden aangevraagd?
b. Wie is het bevoegd gezag?
c. Welke beoordelingscriteria kan het bestuursorgaan toepassen?
a. Welke instrumenten staan RWS ter beschikking?
Voor het aanleggen van een steiger of aanmeervoorziening in de vaarweg, kan een
vergunning- of een meldplicht op basis van de Waterwet gelden41.

39

RWS Werkgroep Borging nautische ruimte
Waar in dit deel wordt gesproken over steigers en afmeervoorzieningen, worden daar tevens langshavens
onder verstaan.
41
Art. 6.12, lid 1, onder a, Waterbesluit
40
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Aanleggen van een steiger of aanmeervoorziening
Voor het aanleggen van een steiger of aanmeervoorziening geldt,
afhankelijk van de aard en de locatie, een vergunning- of meldplicht.


Vergunning: Het is verboden zonder daartoe strekkende
vergunning als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet gebruik
te maken van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend
kunstwerk in beheer bij het Rijk door daarin, daarop,
daarboven, daarover of daaronder:
a. werken te maken of te behouden.
De vergunningplicht geldt derhalve voor het bouwen van steigers en
afmeervoorzieningen.
 Melding: Het plaatsen van een steiger of aanmeervoorziening,
inclusief de bijbehorende voorzieningen, als deze liggen buiten
de vaarweg en bestemd zijn voor niet-bedrijfsmatig gebruik,
dan wel naar aard en omvang vergelijkbaar overig gebruik.
Eventueel worden naar aanleiding van de melding
maatwerkvoorschriften gesteld ten aanzien van locatie, diepte en
hoogte van het werk, periode van uitvoering, de mogelijkheden van
verplaatsen en de waterdoorlatendheid van het werk.

Art. 6.12, lid 1,
onder a,
Waterbesluit
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Art. 6.12, lid 1,
onder a,
Waterbesluit en
art. 6.11, lid 1,
onder d, en lid 2,
Waterregeling.
Art. 6.15, lid 1,
Waterregeling

In de waterregeling wordt onder vaarweg wordt verstaan: voor het openbaar verkeer met
schepen openstaand water. Deze definitie is onhelder. Zie Signalering & Aanbeveling 1.
Indien voor het plaatsen van steiger of afmeervoorziening geen vergunning
als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet nodig is, dan rust op degene die
gebruik maakt van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend
kunstwerk de plicht ervoor zorg te dragen dat:
(…..)
het gebruik van vaarwegen zodanig wordt uitgevoerd dat:
a. de doorvaart van de scheepvaart, zowel in de breedte als in de hoogte, niet
wordt belemmerd;
b. de zichtlijnen voor de scheepvaart niet worden gehinderd;
c. de zichtlijnen voor de bedienings- en begeleidingsobjecten niet worden
gehinderd;
d. geen hinder voor radar wordt veroorzaakt;
e. geen hinderlijke uitstraling van verlichting voor het scheepvaartverkeer
wordt veroorzaakt;
f. geen open vuur of vuurwerk boven de vaarweg wordt aangestoken, en
g. geen werken of onderdelen daarvan, materiaal of materieel uit de
damwand steken.

Artikel 6.9
Waterregeling

Coördinatie Omgevingsvergunning en Watervergunning
Het uitgangspunt van de Wabo is dat de aanvrager voor alle vergunningplichtige activiteiten
één omgevingsvergunning kan vragen, de zgn. één loket-gedachte. Bepaalde

watervergunningen (voor milieubezwaarlijke lozingen) dienen op grond van artikel 6.27 van
de Waterwet gecoördineerd worden met de omgevingsvergunning. Deze verplichte
coördinatie geldt echter niet voor de vergunning voor het gebruik van een waterstaatswerk
als bedoeld in artikel 6.5, aanhef en onder c. Dit betekent dat indien een steiger of
afmeervoorziening wordt gebouwd, waarvoor tevens een omgevingsvergunning nodig is,
voor deze steiger of afmeervoorziening altijd via een afzonderlijke procedure ook een
vergunning moet worden aangevraagd op basis van de Waterwet.
b. Wie is het bevoegd gezag?
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voor het verlenen van de vergunning:

Het is verboden zonder daartoe strekkende vergunning van Onze
Minister als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet gebruik te maken
van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in
beheer bij het Rijk, niet zijnde de Noordzee, door, anders dan in
overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover
of daaronder:
 a. werken te maken of te behouden
De Minister heeft deze bevoegdheid - via de DG RWS en de HID’s van
de regionale en centrale organisatieonderdelen - gemandateerd aan de
afdelingshoofden vergunningverlening (of het bevoegde
afdelingshoofd voor de betreffende taak) binnen het regionale
organisatieonderdeel.


Art. 6.12, lid 1,
onder a,
Waterbesluit (jo.
art. 6.5, onder c,
Waterwet)

Art. 23 Organisatie
en Mandaatbesluit
I&M 201242

voor het in ontvangst nemen van de melding:

Degene die een werk of een activiteit gaat uitvoeren waarvoor
krachtens artikel 6.12 van het Waterbesluit geen vergunning is vereist,
meldt dit schriftelijk ten minste vier weken voor de uitvoering aan de
Minister.
De Minister heeft deze bevoegdheid – via de DG RWS en de HID’s van
de regionale en centrale organisatieonderdelen - gemandateerd aan de
afdelingshoofden vergunningverlening (of het bevoegde
afdelingshoofd voor de betreffende taak) binnen het regionale
organisatieonderdeel.

Art. 6.14
Waterregeling

Art. 23 Organisatie
en Mandaatbesluit
I&M 20124

c. Welke beoordelingscriteria kan RWS toepassen?
Indien de wet niet precies aangeeft of en zo ja hoe een bestuursorgaan haar bevoegdheid
moet gebruiken, heeft het bevoegde gezag een zekere beslissingsvrijheid. Dit noemt men
ook wel discretionaire bevoegdheid van het bestuursorgaan. De beschikkingen zijn zgn. vrije
beschikkingen. Daartegenover staan gebonden beschikkingen, waar de wet volledig bepaalt
42

jo. art. 5 Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS 2013, jo. art. 3 Instellingsbesluit DG RWS 2013, jo.
diverse Besluiten mandaat, volmacht en machtiging RWS per regio, jo. Besluit instelling organisatieonderdelen
RWS 2013

wat een bestuursorgaan in een bepaald geval moet doen. Vrije beschikkingen kunnen door
een rechter dan ook alleen maar marginaal (terughoudend) getoetst worden. De rechter
mag pas tot vernietiging overgaan indien hij meent dat het bestuursorgaan in redelijkheid
niet tot dit oordeel heeft kunnen komen. In het geval van de Waterwet geldt onderstaande.
Wettelijke beoordelingscriteria
In artikel 6.21 van de Waterwet is vermeld dat een vergunning wordt geweigerd, voor zover
verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen in artikel 2.1 (of de belangen,
bedoeld in artikel 6.11). De hier bedoelde belangen betreffen:
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast
en waterschaarste, in samenhang met;
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit
van watersystemen en
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
Deze belangen zijn vrij algemeen geformuleerd.
Onder de “vervulling van maatschappelijk functies door watersystemen” wordt tevens
verstaan het veilig en doelmatig gebruik van watersystemen door de scheepvaart. In deel A
(windturbines langs vaarwegen) is reeds uitgebreid ingegaan op deze materie. Tevens zijn in
dat deel een aantal aanbevelingen gedaan ter verbetering van de bestaande onduidelijkheid
van de reikwijdte van de Waterwet op dat punt. Om herhaling te voorkomen wordt hierop in
dit deel niet opnieuw ingegaan (zie Deel A, pagina 10 en Signalering & Aanbeveling 2).
Voor wat betreft de afweging tussen een meldplicht of een vergunningplicht is in artikel
6.11, eerste lid, onder d, van de Waterregeling bepaald dat indien de steiger of
afmeervoorziening is gelegen buiten de vaarweg en bestemd is voor niet-bedrijfsmatig
gebruik, dan wel naar aard en omvang vergelijkbaar overig gebruik, geldt alleen een
meldplicht. De toelichting bij de Waterregeling43 merkt hierover het volgende op. “De
steigers, vlonders en overhangende bouwwerken bedoeld in onderdeel d zijn vergunningvrij
wanneer de bestemming ervan recreatief gebruik betreft. Bijvoorbeeld om zitplaatsen voor
recreatieve visactiviteiten te maken, om als startpunt voor het zwemmen te fungeren of om
een in- en uitstapmogelijkheid te maken voor een pleziervaartuig. Voor het plaatsen van
steigers etc. voor niet-recreatief gebruik is een vergunning vereist.”
Voor wat de betreft de zinsnede “naar aard en omvang vergelijkbaar overig gebruik”
vermeldt de toelichting44 hierop vermeldt het volgende: “In artikel 6.11, eerste lid, van de
Waterregeling worden activiteiten van ondergeschikt belang voor de veilige en doelmatige
functievervulling van het oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk als
bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, onderdeel f, van het Waterbesluit aangewezen. Deze
activiteiten zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. (..…) De wijziging houdt in dat ook het
43
44

Stcrt. 2009, nr. 19353
Toelichting bij de wijziging van de Waterregeling van 16 aug. 2010 (Stcrt. 2010, nr. 13047)
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plaatsen van een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk bestemd voor bedrijfsmatig
gebruik is vrijgesteld van de vergunningplicht, indien het gebruik naar aard en omvang
vergelijkbaar is met niet-bedrijfsmatig gebruik. Dit is ter beoordeling van de beheerder.
Reden is dat met name de locatie, omvang, uitvoering en gebruiksintensiteit bepalend
worden geacht voor de vergunningplicht en niet enkel het al dan niet bedrijfsmatige gebruik.
De zorgplicht van artikel 6.15 van het Waterbesluit is in elk geval van toepassing evenals de
meldplicht van artikel 6.14 van de Waterregeling en de mogelijkheid tot het stellen van
maatwerkvoorschriften krachtens artikel 6.15 van die regeling. Waar nodig zal een zoveel
mogelijk uniforme invulling van de beoordeling door de beheerder worden bevorderd ter
voorkoming van rechtsongelijkheid en ter ondersteuning van het toezicht, bijvoorbeeld door
middel van beleidsregels of bestuurlijke afspraken.”
Beleidsruimte
In de Richtlijn vaarwegen 2011 (pag. 130)45 wordt specifiek over passantensteigers
(recreatievaart) het volgende opgemerkt: “Passantensteigers, die direct langs een
doorgaande vaarweg of aan groot vaarwater zijn gesitueerd, moeten afgeschermd zijn tegen
golfslag- en/of hinder als gevolg van zuiging door passerende beroepsvaart. Zonodig moet
een snelheidsreductie voor de beroepsvaart ingesteld worden, door verkeerstekens langs de
vaarweg aan te geven. De haven dient zo gedimensioneerd te worden dat ter plaatse van de
ligplaatsen de golfhoogte (windgolven en/of scheepsgolven) nooit hoger is dan 0,2 m, wat
eventueel te bereiken is door de toepassing van golfdempers.”.
Deze passage geeft nadere kaders voor de voorwaarden die kunnen worden gesteld bij de
afgifte van een vergunning (of maatwerkvoorschriften bij een melding). De Richtlijn
vaarwegen geeft ook regels met betrekking tot de hoofdafmetingen en vormgeving van
remming- en geleidewerken.

§3.

Conclusies en aanbevelingen aan de hand van de RWS-praktijk

In deze paragraaf worden conclusies getrokken in antwoord op de vraag of het
beleidsinstrumentarium van RWS voldoende is om de benodigde ruimte voor de scheepvaart
zeker te stellen en zal – indien nodig - worden bezien op welke manier een verbetering tot
stand kan worden gebracht.
Op basis het Waterbesluit is het verboden om - zonder daartoe strekkende vergunning als
bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam
of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk door daarin of daarboven een steiger te
bouwen of aanmeervoorzieningen te plaatsen. De vergunningplicht geldt voor steigers of
aanmeervoorzieningen binnen de vaarweg die bestemd zijn voor bedrijfsmatig gebruik.
Verder geldt de vergunningplicht voor werken in kanalen. Indien de steiger of
45

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart
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afmeervoorziening is gelegen buiten de vaarweg en bestemd is voor niet-bedrijfsmatig
gebruik, dan wel naar aard en omvang vergelijkbaar overig gebruik, geldt alleen een
meldplicht. Eventueel worden naar aanleiding van de melding maatwerkvoorschriften
gesteld ten aanzien van locatie, diepte en hoogte van het werk, periode van uitvoering, de
mogelijkheden van verplaatsen en de waterdoorlatendheid van het werk.
Voor de vaarwegen in beheer bij het Rijk is RWS het bevoegd gezag voor het afgeven van
vergunningen en het in ontvangst nemen van meldingen.
RWS heeft bij het afgeven van de vergunning op basis van het Waterbesluit
beslissingsruimte. De (wettelijke) grenzen van de te hanteren beoordelingscriteria worden
gevormd door de reikwijdte en doelen van de Waterwet. Dit betekent dat bij
vergunningverlening op grond van de Waterwet rekening moet worden gehouden met de
vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen, zoals het veilig en doelmatig
gebruik van watersystemen door de scheepvaart. Als het aanleggen van de steiger of de
aanmeervoorziening negatieve gevolgen heeft voor de scheepvaart op de vaarweg, dan kan
RWS deze vergunning derhalve weigeren.
Indien er een (milieu)inrichting wordt gebouwd op de wal, waarbij tevens een steiger of
aanmeervoorziening voor de scheepvaart wordt voorzien, geldt voor deze inrichting een
vergunningplicht op basis van de Wabo. Het bevoegd gezag voor het afgeven van deze
omgevingsvergunning is Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar het betrokken
project wordt uitgevoerd46. In de Waterwet is de vergunning voor het gebruik van een
waterstaatswerk expliciet uitgezonderd van de verplichting tot coördinatie met de
Omgevingsvergunning. Dit betekent dat indien een steiger of aanmeervoorziening moet
worden aangelegd die onderdeel uitmaakt van een te realiseren inrichting47, voor deze
steiger of aanmeervoorziening een afzonderlijke vergunning moet worden aangevraagd op
basis van de Waterwet.
Er zijn wel enkele verbeteringen mogelijk:

In de Waterregeling is geregeld dat indien de steiger of afmeervoorziening is gelegen buiten
de vaarweg (en bestemd is voor niet-bedrijfsmatig gebruik, dan wel naar aard en omvang
vergelijkbaar overig gebruik) er alleen een meldplicht geldt. Artikel 6.6 van de Waterregeling
bevat de volgende definitie van “vaarweg”: voor het openbaar verkeer met schepen
openstaand water. Deze omschrijving is niet eenduidig: schepen zijn niet verplicht om
binnen de betonning van de vaargeul te blijven en kunnen, afhankelijk van hun diepgang,
varen tot aan de oever. Dit geldt zeker voor kleine schepen. Het gehele vaarwater
46
47

GS of minister kunnen ook als bevoegd gezag zijn aangewezen.
Of van een ander bouwwerk of project waarvoor een omgevingsvergunning nodig is
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(rivier/kanaal/meer) staat dus open voor het openbaar verkeer met schepen. In de RWSpraktijk wordt onder vaarweg echter vaak verstaan: de vaargeul tussen de betonning. Deze
onduidelijkheid is niet wenselijk.

De in artikel 6.6 van de Waterregeling opgenomen definitie van “vaarweg” verdient
opheldering.

Vaak is voor het aanleggen van steigers en andere aanmeervoorzieningen in de vaarweg,
niet alleen een watervergunning nodig, maar is tevens een ontheffing nodig op het verbod
om ligplaats te nemen, zoals is besproken in Deel B (BPR/RPR). Door gebrekkige interne
afstemming is het in het verleden binnen de RWS-praktijk48 voorgekomen dat een
Watervergunning werd afgegeven en vervolgens een ligplaatsontheffing werd geweigerd,
waarmee de aanmeervoorziening nutteloos was.
Binnen de RWS organisatie moeten organisatorische waarborgen worden “ingebouwd”
waardoor dit soort praktijken in de toekomst niet meer mogelijk zijn.

48

Bron: werkgroep borging nautische ruimte.
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DEEL D
WINDPARKEN OP ZEE
In dit deel wordt in de eerste plaats beschreven welke risico’s de ontwikkeling van
windparken op zee voor de scheepvaart met zich meebrengen (§1). Vervolgens wordt in
kaart gebracht welke instrumenten aan Rijkswaterstaat - als beheerder van de Noordzee ter beschikking staan om hierop invloed te kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld: welke
vergunningen moeten worden verleend voor de aanleg van een windmolenpark op de
Noordzee (§2). Tot slot worden conclusies getrokken en indien blijkt dat het
beleidsinstrumentarium onvoldoende is om de benodigde ruimte voor de scheepvaart zeker
te stellen, zal worden bezien op welke manier een verbetering tot stand kan worden
gebracht (§3).

§1.

Inleiding

Om op de lange termijn aan de energiebehoefte te kunnen voldoen, is de groei van
duurzame energie noodzakelijk. In Europees verband heeft Nederland de doelstelling
aanvaard dat in 2020 14% (nu 5%) van de energieconsumptie uit duurzame bronnen komt. In
het “Energieakkoord” dat op 6 september 2013 is gesloten49, is afgesproken dat het kabinet
zorg draagt voor een verdere stijging van dit aandeel naar 16% in 2023. De doelstelling van
het Rijk daarbij is een realisatie van windenergie op zee van 4.450 MW opgesteld en
operationeel vermogen in 2023. Binnen zeven jaar zullen vijf miljoen huishoudens hun
elektriciteit krijgen van windturbines op zee.

49

“Energieakkoord voor Duurzame Groei”, gesloten tussen werkgevers, werknemers, natuur- en
milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere organisaties
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Het Nederlands deel van de Noordzee bestaat uit de Nederlandse territoriale zone of
wateren (TW)50 en de Exclusieve Economische Zone (EEZ). De bodem van dit gebied wordt
ook wel aangeduid als het Nederlands Continentaal Plat.
Welke risico’s kunnen windparken op zee voor de scheepvaart met zich mee brengen? Op
grote wateren, zoals de Noordzee, geldt dat windturbines kansen op aanvaring en
aandrijving met zich meebrengen. Om deze kans te verkleinen moeten de windturbines op
een voldoende afstand51 staan van de vaarweg waar intensieve scheepvaart plaatsvindt. Ter
bescherming van de scheepvaart moet bovendien een windturbinepark goed gemarkeerd
zijn. Ook kunnen windturbines hinder opleveren voor de radarapparatuur aan boord van
schepen. Door het in acht nemen van voldoende afstand tussen het windmolenpark en de
vaarweg, zal de scheepsradar geen verstoring meer ondervinden en is er voldoende tijd voor
de doorgaande scheepvaart om een schip dat uit het windpark komt te plotten (zijn positie,
koers en vaart vaststellen) en evt. uitwijkmaatregelen te treffen. De komende jaren zal het
aantal windparken op zee toenemen en dit zal leiden tot een vermindering van de ruimte die
beschikbaar blijft om te varen; de zgn. “verdringing”. Zie voor de kaart van de Noordzee met
de (aan te vinken) geplande en bestaande windparken:
https://www.noordzeeloket.nl/functies-engebruik/windenergie/gebieden/popup/windenergie-op-zee.html.
De risico’s van windparken op zee voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer vergen een
goede betrokkenheid van de beheerder (RWS en Kustwacht) van de Noordzee bij de
beslissing of, waar, en onder welke voorwaarden een windpark gerealiseerd kan worden. In
de volgende paragraaf wordt in kaart gebracht welke juridische instrumenten hiertoe aan
RWS ter beschikking staan.

§2.

Hoe zit het juridische kader voor het plaatsen van windparken op
zee in elkaar?

a. Welke instrumenten staan RWS ter beschikking?
Voor het realiseren van een windpark in de Noordzee geldt sinds 1 juli 2015 de Wet
windenergie op zee:
1. De Minister van EZ kan, in overeenstemming met de Minister van
I&M, een kavelbesluit nemen. Dat is een besluit waarin een locatie
voor een windpark en een tracé voor een aansluitverbinding zijn
aangewezen.
- De locatie voor een windpark (een kavel) kan slechts worden
50

- art. 3, lid 1

De wateren vanaf de basislijn tot 12 zeemijlen (Nm) waarbinnen Nederland zijn wetten en rechtsmacht zelf
kan bepalen.
51
Zie paragraaf 2 voor een toelichting op de vastgestelde afstanden hiervoor: het zgn. ontwerpcriterium.
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aangewezen binnen gebieden die in het nationaal waterplan, bedoeld
in artikel 4.1 van de Waterwet, zijn aangewezen als voor windenergie
geschikte gebieden.
2. Aan het kavelbesluit verbindt de Minister van EZ regels en
voorschriften, die in ieder geval betrekking hebben op:
o
o
o

a. de rechten en andere belangen van derden met betrekking tot de kavel;

o

d. de voorwaarden en beperkingen waaronder Onze Minister een vrijstelling als bedoeld in
artikel 7 verleent;

o
o
o

e. het belang van een doelmatig ruimtegebruik van een windpark;

- art. 3, lid 2

- art. 4, lid 1

b. de voorwaarden waaronder het milieu wordt beschermd;
c. de voorwaarden en beperkingen waaronder is verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van
Natura 2000-gebieden niet zullen worden aangetast (….)
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f. de termijn waarvoor de vergunning wordt verleend;
g. financiële voorwaarden als bedoeld in de artikelen 10 en 28.

3. Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister (van EZ) een
windpark te bouwen of te exploiteren in de Nederlandse territoriale
zee of de Nederlandse exclusieve economische zone.

- art. 12

Systematiek: In het kavelbesluit worden regels en voorwaarden opgenomen voor de bouw
en exploitatie van een windpark op die kavel en voor de aansluiting op het net. Een
kavelbesluit geeft nog niemand het recht om een windpark op zee te bouwen. Daar is een
vergunning voor nodig. Een vergunning kan alleen worden verleend voor locaties die bij
kavelbesluit zijn aangewezen. De belangrijkste functie van de vergunning is het bepalen
welke partij op een kavel gerechtigd is om een windpark te realiseren en te exploiteren.
Nadat het kavelbesluit is vastgesteld, zal de Minister van EZ via een tender bepalen aan wie
de vergunning wordt verleend. In de tender kunnen alle marktpartijen die een windpark op
dat kavel zouden willen realiseren, een aanvraag indienen. In de Wet windenergie op zee is
de procedure voor de vergunning samengevoegd met de procedure voor de
subsidieverlening (via een tenderprocedure) en wordt aan de aanvrager aan wie de subsidie
wordt verleend, ook de vergunning verleend.
Voor het realiseren van een windpark in de Noordzee geldt tevens het Waterbesluit:
Aspecten die betrekking hebben op de bouw, de exploitatie en de
verwijdering van een windpark zijn (sinds 1 juli 2015) algemeen
geregeld in het Waterbesluit52. Hieraan moet de exploitant voldoen.

- Art. 6.16a t/m
6.16l van het
Waterbesluit

- De exploitant meldt (meldplicht) het voornemen tot het oprichten (of
52

Zie het Besluit van 13 april 2015 tot wijziging van het Waterbesluit in verband met de vereenvoudiging en
uniformering van regels voor windparken op zee (algemene regels windparken op zee) (Stb. 2015, nr. 153). Met
ingang van 1 juli 2015 is de Wet windenergie op zee van toepassing. Hierin is tevens geregeld dat het verbod
als bedoeld in artikel 6.5, aanhef en onderdeel c, van de Waterwet niet van toepassing is op windparken
waarop de Wet windenergie op zee van toepassing is.

veranderen) van een windpark ten minste acht weken voor de aanvang
van de bouwperiode aan de Minister van I&M en verstrekt daarbij de
volgende gegevens:

- Art. 6.16d, lid 1,
Waterbesluit

a. de locatie en het ontwerp van de turbines en andere installaties die deel uitmaken
van het windpark;
b. het tracé van de exportkabel en de van het windpark deeluitmakende kabels;
c. een verklaring van een onafhankelijke deskundige dat het ontwerp van de
windturbines en andere installaties die deel uitmaken van het windpark voldoet aan
de in artikel 6.16g, eerste lid, gestelde eisen (een windturbine/installatie die deel
uitmaakt van een windpark is voldoende sterk om de als gevolg van windsterkte,
golfslag, zeestroming en gebruik van de turbine te verwachten krachten te
weerstaan);
d. een beschrijving van de aan te brengen veiligheidsvoorzieningen en de plaatsing
daarvan aan de windturbines/andere installaties als bedoeld in artikel 6.16h (een
windpark is ter waarborging van de veiligheid van het scheepvaartverkeer voorzien
van herkenningstekens en bakens);
e. een plan als bedoeld in artikel 6.16e, derde lid, (waaronder: beschrijving van de
maatregelen om het scheepvaartverkeer te waarschuwen);
f. een plan als bedoeld in artikel 6.16k, tweede lid (ingeval zich een ongewoon voorval
voordoet in of in de nabijheid van een windpark, welke een gevaar oplevert voor het
milieu of voor de veiligheid op zee).

Wat de handhaving van deze regels betreft vermeldt de nota van toelichting 53 bij genoemd
besluit het volgende. “Op grond van voorafgaande melding en overlegging van gegevens
door de exploitant kan het bevoegd gezag (RWS) tijdig toetsen of wordt voldaan aan de
regels van het besluit. De regels zijn vrij nieuw van aard. Gezien de aard van onderhavig
besluit zal bij niet-naleving vooral het bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium
worden ingezet. Hierbij moet met name worden gedacht aan bestuursdwang en de last
onder dwangsom. (…..) De verwachting is dat sprake zal zijn van een grote mate van
spontane naleving. De overzichtelijkheid van de doelgroep en de relatie die daarmee in de
loop der jaren is opgebouwd zal de mate van spontane naleving op positieve wijze
beïnvloeden. De drempel is laag om in geval van twijfel te overleggen en de aanwijzingen
van deze dienst op te volgen.”
Overige regelgeving
- Kaderwet EZ-subsidies: In de Wet windenergie op zee is de procedure voor de vergunning
samengevoegd met de procedure voor de subsidieverlening (via een tenderprocedure) en
wordt aan de aanvrager aan wie de subsidie wordt verleend, ook de vergunning verleend.
- Wet milieubeheer: Het kavelbesluit is een besluit als bedoeld in artikel 7.1 van de Wet
milieubeheer. Bij de voorbereiding van een besluit tot aanwijzen van een kavel moet dus een
milieueffectrapport worden opgesteld. In dit milieueffectrapport worden de uiterste
varianten qua turbinetypes en fundatietechnieken op hun milieueffecten beoordeeld en
53
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wordt aangetoond dat de effecten van de andere varianten binnen deze bandbreedte liggen.
De partij waaraan uiteindelijk de vergunning wordt verleend hoeft geen nieuw
milieueffectrapport op te stellen zolang deze technieken toepast die binnen de bandbreedte
van het kavelbesluit passen.
In het kader van de milieueffectrapportage worden ook de gevolgen voor de
scheepvaartveiligheid beoordeeld54. Opgemerkt wordt dat voor zover deze beoordeling van
de scheepvaartveiligheid gerelateerd kan worden aan het milieubelang, zoals bijvoorbeeld
het beoordelen van de kans op aanvaring tussen twee schepen met gevaarlijke lading
(bijvoorbeeld olietankers) en de eventuele lozing en milieuschade die deze aanvaring tot
gevolg kan hebben, hiertegen geen bezwaar bestaat. De milieueffectrapportage moet
voldoen aan de criteria die daarvoor zijn gesteld in artikel 7.23 van de Wet milieubeheer.
Voor zover deze beoordeling van de scheepvaartveiligheid echter geen relatie meer heeft
met het milieu, ontbreekt voor deze beoordeling de juridische basis in de Wet milieubeheer.
In de milieueffectbeoordelingen van kavelbesluiten die tot op heden hebben
plaatsgevonden is de scheepvaartveiligheid in ruime zin aan de orde gekomen, zonder dat er
op alle onderdelen een heldere relatie bestond met het milieubelang. In de toekomst moet
dit vanwege gebrek aan voldoende juridische basis worden afgeraden (zie ook aanbeveling 1
in paragraaf 3).
- De Wabo is door de Wet windenergie op zee niet langer van toepassing in de territoriale
zee. Indien een kavel deels in de territoriale zee komt te liggen, zullen de met de
omgevingsvergunning te beschermen belangen worden geborgd door het kavelbesluit en de
daaraan te verbinden regels en voorwaarden. Hierbij moet met name worden gedacht aan
de bescherming van het milieu en van eventuele beschermde monumenten.
- De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is in beginsel ook van toepassing in de EEZ.
Structuurvisies op grond van deze wet kunnen dus ook betrekking hebben op het
Nederlandse deel van de Noordzee. Het op de Waterwet gebaseerde nationale waterplan is
tevens een structuurvisie in de zin de van Wro. Gemeentelijke bestemmingsplannen volgen
de begrenzing van de bestuurlijke indeling, die voor de kuststrook reikt tot 1 kilometer uit de
kust.
De overige van toepassing zijnde regelgeving blijft hier buiten beschouwing wegens het
gebrek aan directe relevantie voor de scheepvaart.
Doorvaart en medegebruik
In de huidige situatie geldt een verbod om met een schip in een windpark op zee te varen55.
Rondom een windpark geldt tevens een veiligheidszone van 500m die gesloten is voor
scheepvaartverkeer. Dit verbod geldt in verband met de bescherming van windturbines in
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zie bijv. MARIN-veiligheidsstudie voor kavels Borssele. In de kavelbesluiten voor Borssele wordt uitgebreid op
deze studies ingegaan. Overigens gaf het onderzoek in dit geval geen aanleiding om naast de algemene regels
in het Waterbesluit nog aanvullende of afwijkende regels voor de scheepvaartveiligheid op te nemen in het
kavelbesluit.
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Dit is geregeld in artikel 6.10 van de Waterwet jo. artikel 8 van de Beleidsregel inzake toepassing Wet beheer
Rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone, (Stcrt. 2004, 252)
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een windpark en de scheepvaartveiligheid. Na uitgebreid onderzoek en mede op verzoek
van de visserij- en recreatiesector is recent besloten om windparken vanaf 1 april 2017
onder voorwaarden open te stellen voor schepen <24 meter. Er zijn diverse voorwaarden
geformuleerd, waaronder: er mag geen bodemberoerende visserij plaatsvinden, schepen
moeten voorzien zijn van AIS-B en marifoon, en er geldt een anker- en duikverbod.
In het rapport “Uitwerking besluit doorvaart en medegebruik van windparken op zee in het
kader van Nationaal Waterplan 2016 – 2021” (RWS Zee en Delta)56 wordt - wat betreft de
risico’s van doorvaart en medegebruik op het gebied van nautische veiligheid het volgende
opgemerkt. “Onderzoek van het MARIN57 becijfert de kans dat een vissersschip /recreatie
vaartuig (<24 meter) tegen een turbine aanvaart respectievelijk op eens per 14 jaar en 9,3
jaar, bij realisatie van 4450 MW. Dit risico is beperkt als het afgezet wordt tegen de kans dat
een koopvaardijschip aanvaart tegen een windturbine in het aangewezen windgebied
Hollandse Kust; eens in de 2-3 jaar58. Daarnaast leidt het toelaten van doorvaart en
medegebruik van kleine schepen ertoe dat de ontmoetingskans in de vaarroutes afneemt,
wat een positief effect heeft op de nautische veiligheid aldaar. Ervaringen in omringende
landen waar doorvaart mogelijk is, wijzen niet op onacceptabele risico’s voor
scheepvaartveiligheid.”
De activiteiten binnen de opengestelde parken zullen gedurende twee hoogseizoenen
gemonitord worden om informatie te verzamelen. Daarna zal een evaluatie plaatsvinden.
Uit het monitoren moet in ieder geval blijken59:
1. of radardekking en/of andere maatregelen nodig zijn voor alle parken;
2. wat openstelling betekent voor de inzet voor toezicht en handhaving;
3. of de toelating van doorvaart in de toekomst verruimd of ingeperkt moet worden.
De komende jaren zullen op de Noordzee veel windparken worden gebouwd. De handhaving
van het doorvaartverbod vindt plaats door de Kustwacht. Uit interviews binnen
RWS/Kustwacht blijken met name op het terrein van de handhaving zorgen te bestaan over
het openstellen voor kleine vaartuigen van windparken die verder op zee liggen. Het bereik
van marifoon en radars van het Kustwachtcentrum is beperkt tot ongeveer 30 NM resp.
24NM. Handhaving buiten deze zone is derhalve niet mogelijk zonder (investeringen in)
aanvullende technische voorzieningen (camera’s e.d.). Ook wordt aangegeven dat de
handhaving meer capaciteit zal vergen dan daar momenteel beschikbaar voor is.
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Bijlage: RWS december 2015, pag. 16 ev
MARIN 2014, Risicoanalyse: varen en vissen in windparken. Rapport nr. 26606-1-MSCN-rev.4. 31 juli 2014
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MARIN 2013, Risico voor de scheepvaart bij aanwijzing windgebied “Hollandse Kust”. Rapport nr 26455-2MSCNrev.4, 19 september 2013
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Pag. 22: Uitwerking besluit doorvaart en medegebruik, RWS, dec. 2015.
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b. Is RWS de bevoegde autoriteit?


voor de Wet windenergie op zee

De Minister van EZ kan, in overeenstemming met de Minister van I&M, een
kavelbesluit nemen.
De uitdrukking “in overeenstemming met” houdt in60 dat de betrokken
minister van I&M niet zelf het besluit neemt, maar wel uitdrukkelijk met de
vaststelling van het besluit heeft ingestemd. Er is geen inhoudelijk verschil
tussen het vaststellen van een besluit door meer dan één minister of door één
in overeenstemming met een andere.
Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister (van EZ) een windpark
te bouwen of te exploiteren in de TW/EEZ61.
RWS is dus gèèn bevoegde autoriteit voor deze vergunning.
RWS zal worden aangewezen als toezichthouder (naast Staatstoezicht op de
Mijnen)


Art. 3, lid 1

Art. 12

voor het in ontvangst nemen van de melding op basis van het Waterbesluit:

De exploitant meldt (meldplicht) het voornemen tot het oprichten (of
veranderen) van een windpark ten minste acht weken voor de aanvang van
de bouwperiode aan de Minister van I&M.
De Minister heeft deze bevoegdheid - via de DG RWS en de HID’s van de
regionale en centrale organisatieonderdelen - gemandateerd aan de
afdelingshoofden vergunningverlening (of het bevoegde afdelingshoofd voor
de betreffende taak) binnen het regionale organisatieonderdeel.
RWS is als beheerder van de TW en de EEZ tevens toezichthouder.

Art. 6.16, lid 1,
Waterbesluit
Art. 23 Organisatie
en Mandaatbesluit
I&M 201262

c. Welke beoordelingscriteria kan het bestuursorgaan toepassen?
Indien de wet niet precies aangeeft of en zo ja hoe een bestuursorgaan zijn bevoegdheid
moet gebruiken, heeft het bevoegde gezag een zekere beslissingsvrijheid. Dit noemt men
ook wel discretionaire bevoegdheid van het bestuursorgaan. De beschikkingen zijn zgn. vrije
beschikkingen. Daartegenover staan gebonden beschikkingen, waar de wet volledig bepaalt
wat een bestuursorgaan in een bepaald geval moet doen. Vrije beschikkingen kunnen door
een rechter dan ook alleen maar marginaal (terughoudend) getoetst worden. De rechter
mag pas tot vernietiging overgaan indien hij meent dat het bestuursorgaan in redelijkheid
niet tot dit oordeel heeft kunnen komen.
In het geval van het kavelbesluit uit de Wet windenergie op zee geldt onderstaande.
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Zie Aanwijzingen voor de regelgeving nr. 110, 111
Territoriale wateren (12M) en de exclusieve economische zone.
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jo. art. 5 Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS 2013, jo. art. 3 Instellingsbesluit DG RWS 2013, jo.
diverse Besluiten mandaat, volmacht en machtiging RWS per regio, jo. Besluit instelling organisatieonderdelen
RWS 2013
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Wettelijke beoordelingscriteria
In artikel 3, lid 3, van de Wet windenergie op zee is bepaald dat de Minister bij de afweging
tot het nemen van een kavelbesluit betrekt:
 a. de vervulling van maatschappelijke functies van de zee, waaronder het
belang van een doelmatig ruimtegebruik van de zee;
 b. de gevolgen van een aanwijzing voor derden;
 c. het milieu belang, waaronder het ecologisch belang met inachtneming van
het bepaalde bij of krachtens de artikelen 5, 6 en 7;
 d. de kosten om een windpark in het gebied te realiseren;
 e. het belang van een doelmatige aansluiting van een windpark op een net.
Voor wat betreft de scheepvaart zijn met name de onder a vermelde belangen relevant.
De MvT63 merkt hierover het volgende op. “Bij de vervulling van maatschappelijke functies
van de Noordzee speelt niet alleen een goede infrastructuur (scheepvaartfunctie) een
belangrijke rol, maar ook de realisatie van andere belangen via toekenning van specifieke
functies aan watersystemen, zoals duurzame energieopwekking in zee. Deze
maatschappelijke functietoekenning aan de Noordzee is uitgewerkt in plannen op grond van
hoofdstuk 4 van de Waterwet en andere plannen voor het waterbeheer, waaronder het
genoemde nationaal waterplan. Er kunnen echter ook nieuwe relevante plannen en
gebiedsaanwijzingen op basis van (inter)nationale of Europese regelgeving tot stand komen,
bijvoorbeeld op basis van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. De plannen werken de
voorwaarden en beperkingen aan het gebruik van de Noordzee uit voor de afzonderlijke
functies en meervoudige functievervulling en geeft daarvoor een afwegingskader. In dit
onderdeel ligt tevens besloten dat de kuststaat bij de uitoefening van zijn rechtsmacht in de
EEZ rekening moet houden met de voor alle staten in die zone geldende rechten van
scheepvaart, overvlucht, het leggen van onderzeese kabel- en buisleidingen en ander
rechtmatig gebruik van de zee. ”
Blijkens de MvT64 “zullen bij de aanwijzing van een kavel de uitgangspunten en het
afwegingskader voor de Noordzee worden betrokken. Uit het nationaal waterplan volgt dat
het kabinet in de ruimtelijke afweging prioriteit geeft aan activiteiten van nationaal belang,
zijnde scheepvaart, olie- en gaswinning, CO2-opslag, windenergie, zandwinning en -suppletie
en defensie boven andere activiteiten. In de gebieden die zijn aangemerkt voor activiteiten
van nationaal belang mogen andere activiteiten dit gebruik niet belemmeren. Wanneer
activiteiten van nationaal belang stapelen in hetzelfde gebied, is het uitgangspunt dat
gestreefd wordt naar gecombineerd en ruimte-efficiënt gebruik, mits de eerste
initiatiefnemer daarbij geen onevenredige schade of hinder ondervindt. De afstemming
tussen windparken en bepaalde andere activiteiten van nationaal belang heeft reeds
plaatsgevonden bij de aanwijzing van voor windenergie geschikte gebieden in het nationaal
63
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waterplan. Dit geldt bijvoorbeeld voor scheepvaart. Om het scheepvaartverkeer te ordenen
en een veilig scheepvaartverkeer te bevorderen zijn onder andere scheepvaartroutes en
ankerplaatsen aangewezen. In het nationaal waterplan is bij het aanwijzen van gebieden die
geschikt zijn voor windenergie rekening gehouden met de scheepvaartroutes. Bij de
aanwijzing van een kavel zal rekening gehouden moeten worden met het overig
scheepvaartverkeer.”
Beleidsruimte
Het Nationaal Waterplan 2016-2021 is een beleidsplan dat op basis van de Waterwet is
vastgesteld. Voor de ruimtelijke aspecten ervan is het een structuurvisie in de zin van de Wet
ruimtelijke ordening. De Beleidsnota Noordzee 2016-2021 is integraal onderdeel van het
Nationaal Waterplan65, en vormt bijlage 2 ervan. Het bevat de hoofdlijnen van het
Noordzeebeleid. Het overkoepelende kader voor het Nationaal Waterplan en daarmee ook
voor de Beleidsnota Noordzee is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)66. Dat
geeft een integraal beeld van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. In de SVIR is
“het waarborgen van een vlotte en veilige afwikkeling van scheepvaartverkeer op
doorgaande vaarroutes” als activiteit van nationaal belang aangemerkt.
Ontwerpcriterium
In de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 wordt uiteengezet dat de ruimtelijke spanning op de
Noordzee tussen verschillende activiteiten van nationaal belang zo klein mogelijk wordt
gehouden. Voor de veilige afstand tussen scheepvaartroutes en windparken op zee is een
ontwerpcriterium (vroeger genaamd: afwegingskader) ontwikkeld67. Dit ontwerpcriterium is
in samenspraak met de scheepvaartsector68 uitgewerkt. Het is bedoeld om de ruimte tussen
de scheepvaartroute en windparken op zee te kunnen bepalen die de scheepvaart nodig
heeft om vlot en veilig te kunnen varen. Het is toegepast bij de windenergiegebieden
Hollandse Kust en Ten noorden van de Waddeneilanden. Het ontwerpcriterium is niet
toegepast bij de in 2009 aangewezen windenergiegebieden Borssele en IJmuiden Ver.
Hiervoor geldt de afstand van 2 NM ten opzichte van de scheepvaartroute.
Het ontwerpcriterium wordt derhalve toegepast bij het aanwijzen van windgebieden in het
Nationaal Waterplan. Het ontwerpcriterium69 geeft het volgende kader voor het bepalen van
de afstand tussen scheepvaartroutes en windparken:
“ Voor de ruimtereservering is het ‘maatgevend schip’ van belang. Afhankelijk van de
route is het maatgevend schip 300 of 400 meter lang. De routes naar Amsterdam
65

Zie pagina 46 van het Nationaal Waterplan 2016-2021
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 660, nr. 50
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Nederland streeft ook in internationaal kader naar gemeenschappelijke uitgangspunten in de ruimtelijke
ordening op zee ten aanzien van afstanden tussen windturbineparken en scheepvaartroutes.
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Daarin namen deel: vertegenwoordigers van Ministerie van I&M (DG-B en RWS), Havenbedrijf Amsterdam en
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hebben bijvoorbeeld een maatgevend schip van 300 meter. De grootste manoeuvre
die een schip moet kunnen maken en waar dus ruimte voor moet zijn, is de
zogenaamde rondtorn. Hiervoor zijn 6 scheepslengtes nodig. Voor stuurboord is 0,3
NM extra uitwijkmanoeuvre nodig voordat een schip de rondtorn zal inzetten omdat
hij eerst zal proberen een rondtorn te vermijden. De totaal benodigde ruimte aan
stuurboord is dan 0,3 NM + 6 scheepslengtes. Bovendien is een veiligheidszone van
500 meter rond single objects (windturbines) van kracht. In deze zone is op dit
moment geen doorvaart mogelijk. De benodigde veilige afstanden voor scheepvaart
zijn dan:
• Bij schepen van 400m lengte: 1,87 NM aan stuurboord en 1,57 NM aan bakboord;
• Bij schepen van 300m lengte: 1,54 NM aan stuurboord en 1,24 NM aan bakboord.
Voor de clearways, de verbindingsroutes tussen de formele routes, zijn deze afstanden
in de breedte van het clearwaypad meegenomen. Voor ankergebieden en
precautionary areas kunnen dezelfde veilige afstanden worden aangehouden als bij
een verkeersscheidingsstelsel.”
Uit de verschillende interviews gehouden binnen en buiten RWS blijkt dat men tot op heden
positief staat tegenover het ontwikkelde beleid voor het bepalen van een veilige afstand
tussen scheepvaartroutes en windparken.
Conclusie inzake het kavelbesluit uit de Wet windenergie op zee is dat de Minister van I&M
(samen met de Minister van EZ) de bevoegde autoriteit is voor nemen van een besluit
waarin een locatie voor een windpark en een tracé voor een aansluitverbinding zijn
aangewezen. Bij de voorbereiding en het vaststellen van het kavelbesluit speelt de
vervulling van maatschappelijke functies van de zee, waaronder een goede infrastructuur
(scheepvaartfunctie) een belangrijke rol. De locatie voor een windpark kan slechts worden
aangewezen binnen gebieden die in het Nationaal Waterplan, bedoeld in artikel 4.1 van de
Waterwet, zijn aangewezen als voor windenergie geschikte gebieden. Uit het Nationaal
Waterplan volgt dat het kabinet in de ruimtelijke afweging prioriteit geeft aan activiteiten
van nationaal belang, zijnde scheepvaart, olie- en gaswinning, CO2-opslag, windenergie,
zandwinning en -suppletie en defensie boven andere activiteiten. In de Beleidsnota
Noordzee 2016-2021 (onderdeel van het Nationaal Waterplan) wordt uiteengezet dat de
ruimtelijke spanning op de Noordzee tussen verschillende activiteiten van nationaal belang
zo klein mogelijk wordt gehouden. Bij het aanwijzen van windgebieden wordt voor het
bepalen van de veilige afstand tussen scheepvaartroutes en windparken op zee het
ontwerpcriterium (vroeger genaamd: afwegingskader) toegepast, dat is ontwikkeld in
samenspraak met de scheepvaartsector. De benodigde veilige afstanden voor scheepvaart
bedraagt bij schepen van 400m lengte: 1,87 NM aan stuurboord en 1,57 NM aan bakboord
en bij schepen van 300m lengte: 1,54 NM aan stuurboord en 1,24 NM aan bakboord.
Aan een kavelbesluit worden ook regels en voorschriften verbonden. Hoewel de wettekst,
noch de memorie van toelichting expliciet noemt dat deze voorschriften ook gerelateerd

51

kunnen zijn aan scheepvaartveiligheid, lijkt de wettekst daarvoor wel voldoende ruimte te
bieden. Zie ook Aanbeveling 2.
In het geval van de vergunning uit de Wet windenergie op zee geldt onderstaande.
In artikel 14 van de Wet is bepaald dat de een vergunning slechts kan worden verleend
indien op grond van de aanvraag voldoende aannemelijk is dat de bouw en exploitatie van
het windpark:
a. uitvoerbaar is;
b. technisch haalbaar is;
c. financieel haalbaar is;
d. gestart kan worden binnen vier jaar na de datum waarop de vergunning onherroepelijk is geworden;
e. economisch haalbaar is binnen het in de vergunning bepaalde tijdvak;
f. voldoet aan het kavelbesluit.

Deze voorwaarden zien niet op de veiligheid en vlotheid van het scheepvaartverkeer. In
artikel 15, derde lid, is bepaald dat de Minister van EZ voorwaarden en voorschriften kan
verbinden aan een vergunning. Kunnen deze voorschriften en voorwaarden zien op of
samenhangen met het scheepvaartverkeer? De memorie van toelichting70merkt hierover op:
“Aan een vergunning zullen zo min mogelijk voorschriften en beperkingen worden
verbonden. De eisen waaraan de vergunninghouder zich moet houden zijn opgenomen in dit
wetsvoorstel, het kavelbesluit en regels op grond van onder andere de Waterwet. De
aanvrager krijgt daarmee zoveel mogelijk zekerheid. (…..) Met deze bevoegdheid zal
terughoudend worden omgegaan. Het is op voorhand echter niet geheel uit te sluiten dat
een voor de kavel zeer specifieke beperking moet worden opgenomen.”
Conclusie inzake de vergunning uit de Wet windenergie op zee is dat het verstrekken van de
vergunning geen bevoegdheid is van de Minister van I&M, maar van de Minister van EZ, dat
de veiligheid en vlotheid van het scheepvaartverkeer geen belang is op basis waarvan een
vergunning kan worden geweigerd en dat de Minister van EZ zo min mogelijk voorschriften
zal verbinden aan een vergunning.

§3.

Conclusies en aanbevelingen aan de hand van de RWS-praktijk

In deze paragraaf worden conclusies getrokken in antwoord op de vraag of het
beleidsinstrumentarium van RWS voldoende is om de benodigde ruimte voor de scheepvaart
zeker te stellen en zal – indien nodig - worden bezien op welke manier een verbetering tot
stand kan worden gebracht.
De Minister van I&M is (samen met de Minister van EZ) de bevoegde autoriteit voor het
nemen van een besluit waarin een locatie voor een windpark en een tracé voor een
aansluitverbinding zijn aangewezen. Dit is het kavelbesluit uit artikel 3 van de Wet
windenergie op zee. De locatie voor een windpark kan slechts worden aangewezen binnen
70
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gebieden die in het Nationaal Waterplan, bedoeld in artikel 4.1 van de Waterwet, zijn
aangewezen als voor windenergie geschikte gebieden. Uit het Nationaal Waterplan volgt dat
het kabinet in de ruimtelijke afweging prioriteit geeft aan activiteiten van nationaal belang,
zijnde scheepvaart, olie- en gaswinning, CO2-opslag, windenergie, zandwinning en -suppletie
en defensie boven andere activiteiten. Tevens wordt de ruimtelijke spanning op de
Noordzee tussen verschillende activiteiten van nationaal belang zo klein mogelijk gehouden.
Daarom wordt in de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 (onderdeel van het Nationaal
Waterplan) bij het aanwijzen van windgebieden voor het bepalen van de veilige afstand
tussen scheepvaartroutes en windparken op zee het ontwerpcriterium (vroeger genaamd:
afwegingskader) toegepast, dat is ontwikkeld in samenspraak met de scheepvaartsector. De
benodigde veilige afstanden voor scheepvaart bedraagt bij schepen van 400m lengte: 1,87
NM aan stuurboord en 1,57 NM aan bakboord en bij schepen van 300m lengte: 1,54 NM aan
stuurboord en 1,24 NM aan bakboord.
Doordat bij het aanwijzen van windgebieden in de Noordzee deze veilige afstanden tot de
vaarwegen waar intensieve scheepvaart plaatsvindt worden toegepast, is de kans op
aanvaring of aandrijving verkleind. Bovendien is de kans op verstoring van de radar (of
overige navigatieapparatuur) van schepen die zich bevinden in de intensieve vaarroutes
vanwege de veilige afstand tot het windpark minimaal. Ook is er - bij toepassing van deze
veilige afstanden - voldoende tijd om een schip dat uit het windpark opduikt, te plotten.
Desalniettemin moet worden opgemerkt dat de ontwikkeling van windparken op de
Noordzee hoe dan ook betekent dat er fors minder ruimte overblijft voor de scheepvaart om
vrijelijk te varen. Zeker voor de scheepvaart die geen gebruik maakt van de
scheepvaartroutes, zoals de visserij, de recreatievaart en de kleinere beroepsvaart, betekent
elk nieuw windpark een vermindering van vaarruimte en een vergroting van de risico’s op
aanvaring/aandrijving.
Vanuit het gezichtspunt van de Minister van I&M die de scheepvaartbelangen tracht te
borgen, kan de Wet windenergie op zee nog op één punt relevant zijn: het verbinden van
regels en voorschriften aan een kavelbesluit. Hoewel de wettekst, noch de memorie van
toelichting expliciet noemt dat deze voorschriften ook gerelateerd kunnen zijn aan
scheepvaart(veiligheid), lijkt de wettekst daarvoor wel voldoende ruimte te bieden. De
vergunning uit de Wet windenergie op zee biedt de minister van I&M die de
scheepvaartbelangen tracht te borgen, verder geen mogelijkheden.
Naast de Wet windenergie op zee is voor het realiseren van windparken op de Noordzee het
Waterbesluit relevant. Voor de exploitant van de windpark gelden de algemene regels uit de
artikelen 6.16a t/m 6.16l. Vanuit het gezichtspunt van de Minister van I&M die de
scheepvaartbelangen tracht te borgen, zijn in elk geval de volgende bepalingen relevant. De
exploitant meldt het voornemen tot het oprichten van een windpark ten minste acht weken
voor de aanvang van de bouwperiode aan RWS en verstrekt daarbij de volgende gegevens:
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c. een verklaring van een onafhankelijke deskundige dat (…..) de windturbine voldoende sterk is om de als
gevolg van windsterkte, golfslag, zeestroming en gebruik van de turbine te verwachten krachten te weerstaan;
d. een beschrijving van de aan te brengen veiligheidsvoorzieningen, waaronder: een windpark is ter
waarborging van de veiligheid van het scheepvaartverkeer voorzien van herkenningstekens en bakens;
e. een plan, waaronder: beschrijving van de maatregelen om het scheepvaartverkeer te waarschuwen;
f. een plan, ingeval zich een ongewoon voorval voordoet in of in de nabijheid van een windpark, welke een
gevaar oplevert voor het milieu of voor de veiligheid op zee.

In de nota van toelichting wordt vermeld dat men ervan uit gaat dat deze regels goed zullen
worden nageleefd, mede vanwege de nauwe betrokkenheid tussen RWS en de exploitant in
de voorfase.
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Hiermee is geborgd dat RWS eisen aan de exploitant van een windpark kan stellen i.v.m. een
goede verlichting en voldoende herkenningstekens van windparken en kunnen maatregelen
worden geëist om het scheepvaartverkeer te waarschuwen. Ook kan RWS eisen stellen aan
de sterkte van windturbines en ingeval van ongewone voorvallen die gevaar opleveren voor
de veiligheid op zee.
De Wet windenergie op zee en de genoemde artikelen uit het Waterbesluit zijn per 1 juli
2015 in werking getreden. Het (nieuwe) wettelijk kader biedt aan de Minister van I&M veel
mogelijkheden om een vlot en veilig scheepvaartverkeer op de Noordzee te borgen. Dit
wordt ook bevestigd in de verschillende interviews die in het kader van dit onderzoek binnen
en buiten I&M zijn gehouden: er zijn veel positieve reacties op dit nieuwe wettelijke kader
gegeven. Er zijn slechts enkele verbeteringen mogelijk die hieronder worden beschreven.

Bij de voorbereiding van een kavelbesluit moet een milieueffectrapportage (MER) worden
opgesteld. Een milieueffectrapportage moet voldoen aan de criteria die daarvoor zijn gesteld
in artikel 7.23 van de Wet milieubeheer. In het kader van de MER worden ook de gevolgen
voor de scheepvaartveiligheid beoordeeld. Voor zover de scheepvaartveiligheid (in potentie)
effecten heeft voor het milieu, is dat legitiem. Bijvoorbeeld indien de kans op aanvaring van
schepen wordt beoordeeld, als gevolg waarvan lozing van gevaarlijke stoffen kan plaats
vinden. Voor zover de beoordeling van de scheepvaartveiligheid echter geen relatie heeft
met het milieu, ontbreekt voor deze beoordeling de juridische basis in de Wet milieubeheer.
In de MER van kavelbesluiten die tot op heden hebben plaatsgevonden is de
scheepvaartveiligheid in (te) ruime zin aan de orde gekomen, zonder dat er op alle
onderdelen een heldere relatie bestond met het milieubelang.

In de toekomst moet het toetsen van de scheepvaartveiligheid in het kader van de MER ,
voor zover deze toets verder gaat dan het toetsen op milieueffecten, vanwege gebrek aan
voldoende juridische basis worden afgeraden.

Hoewel in dit onderzoek wordt geconcludeerd dat het (nieuwe) wettelijke kader aan de
Minister van I&M (RWS) veel mogelijkheden biedt om een vlot en veilig scheepvaartverkeer
op de Noordzee te borgen, is het op dit moment nog niet goed te beoordelen of het
wegvallen van een brede beoordeling van de scheepvaartveiligheid binnen de MER (nl. voor
zover de scheepvaartveiligheid geen relatie heeft met het milieu) voldoende kan worden
ondervangen door het nieuwe wettelijke kader(de Wet windenergie op zee en het
Waterbesluit). De vraag is bijvoorbeeld of dit wettelijke kader voldoende mogelijkheden
biedt om de veiligheid van de schepen die kleiner zijn dan 24 meter - waarvoor in 2017 de
windparken worden opengesteld - voldoende te borgen. Aanbevolen wordt dit onderwerp
de komende periode goed te monitoren en dit indien nodig nader te regelen, zo nodig in
andere wetgeving.
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DEEL E
INNOVATIEVE VISSERIJ- EN KWEEKACTIVITEITEN

In dit deel wordt in de eerste plaats beschreven welke risico’s een verdere groei van
innovatieve visserij- en kweekactiviteiten met zich mee brengen voor de nautische veiligheid
(§1). Vervolgens wordt in kaart gebracht welke instrumenten aan Rijkswaterstaat - als
beheerder van de Rijksvaarwegen - ter beschikking staan om hierop invloed te kunnen
uitoefenen. Bijvoorbeeld: welke vergunningen moeten worden verleend voor de aanleg van
een mosselzaadinvanginstallatie op de binnenwateren (§2). Tot slot worden conclusies
getrokken en indien blijkt dat het beleidsinstrumentarium onvoldoende is om de benodigde
ruimte voor de scheepvaart zeker te stellen, zal worden bezien op welke manier een
verbetering tot stand kan worden gebracht (§3).

§1.

Inleiding

Momenteel zijn er binnen het beheergebied van Rijkswaterstaat Zee en Delta en in de
Wadden verschillende installaties in gebruik waaronder mosselzaadinvanginstallaties (MZI's),
mosselhangculturen (MHC's), oesterbroedinvanginstallaties (OBI's) en zeewierkwekerijen.
Mosselkwekers hebben met de natuurorganisaties (Waddenvereniging, Vogelbescherming,
Stichting Wad en Natuurmonumenten) en de overheid een convenant gesloten om op een
duurzame manier mosselen te kweken en mee te werken aan natuurherstel van de
Waddenzee. De mosselsector bouwt stapsgewijs de mosselzaadvisserij af op natuurlijke
mosselbanken in de Waddenzee. Zo krijgt de zeebodem rust. Mosselzaad uit
mosselzaadinvanginstallaties is op dit moment het beste alternatief om het mosselzaad dat
niet meer van de bodem opgevist wordt te vervangen. De afbouw van de bodemvisserij gaat
derhalve samen met een stapsgewijze toename van het aantal MZI’s.
De MZI's en MHC's zijn vergelijkbare systemen. In principe zijn het installaties waarbij er
netten of touwen in het water worden gehangen waar de mossellarven zich aan kunnen
hechten. Als de larven zich aan de touwen hebben gehecht, groeien deze uit tot mosselzaad.
Bij MZI’s wordt het mosselzaad geoogst en uitgezaaid op de mosselkweekpercelen. De OBi's
hebben wezenlijke verschillen met de MZI's en MHC's. In de oesterkweek wordt er meestal
gebruik gemaakt van manden die aan touwen worden gehangen. Zo wordt onder meer
gewerkt met een vlottensysteem waarbij de vlotten met lijnen aan elkaar zijn verbonden.
Onder elk vlot hangen de oesters c.q. broedcollecteurs in zakken. Ook wordt er gewerkt met
longlines waaraan sokken met mosselschelpen worden geplaatst waaraan het oesterbroed
zich kan hechten. Tot slot worden oesters ook gekweekt in zakken op “tafels”. Tafels zijn
stalen constructies met een afmeting van 3 bij 1 meter. Aan deze tafels worden zakken met
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oesters vastgemaakt. Bij eb vallen deze installaties droog. Naast MZI's, MHC's en OBI's zijn er
ook een aantal zeewierkwekerijen in gebruik. Zeewierkwekerijen maken van vergelijkbare
systemen gebruik.
De verwachte verdere groei van deze innovatieve visserij- en kweekactiviteiten kan effecten
hebben op de (nautische) veiligheid. Voor deze innovatieve visserij- en kweekactiviteiten
wordt namelijk gebruik gemaakt van omvangrijke installaties, waarbij er netten of touwen in
het water worden gehangen die zijn bevestigd aan drijvers. Deze installaties drijven of
hangen dus in het water, waardoor er een kans op aanvaring bestaat. Daarom moet de
plaatsing van deze visserijtuigen worden vermeden in wateren die intensief door de
beroepsvaart- en recreatievaart worden bevaren. Ook bestaat er een risico op losraken van
de visserijtuigen waardoor eveneens de scheepvaart belemmert kan worden doordat
bijvoorbeeld de netten in de schroef komen.

Op de wateren in Zeeland en op de Waddenzee wordt intensief gevaren, zowel door de
beroepsvaart als door de recreatievaart. Hierbij wordt binnen de betonning van de vaargeul
gevaren, maar wordt – zeker door de recreatievaart – tevens in een gebied buiten de
vaargeul gevaren. Het verlies van bevaarbaar water dient zo klein mogelijk te zijn. Ook dient
er voldoende ruimte beschikbaar te zijn voor het uitwijken door schepen. De druk op de
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beschikbare ruimte op de wateren in beheer bij Rijkswaterstaat is de afgelopen jaren fors
toegenomen.
In verband met de gevolgen voor het scheepvaartverkeer is een goede betrokkenheid nodig
van de vaarwegbeheerder (RWS) bij de beslissing of en waar visserijtuigen in het kader van
de innovatieve visserij geplaatst kan worden.

§2.

Hoe zit het juridische kader voor het plaatsen van visserijtuigen in
het kader van innovatieve visserij in elkaar?

a. Welke instrumenten staan RWS ter beschikking?
Voor het plaatsen van visserijtuigen in het kader van innovatieve visserij geldt de Waterwet:
Het plaatsen van visserijtuigen in het kader van innovatieve visserij
Voor het aanleggen van visserijtuigen geldt:


Vergunning: Het is verboden zonder daartoe strekkende vergunning als
bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet gebruik te maken van een
oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het
Rijk door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
- werken te maken of te behouden en/of voorwerpen te plaatsen of neer
te leggen, of deze te laten staan of liggen.
De visserijtuigen die bij de innovatieve visserij worden gebruikt zijn veelal zeer
robuust en bestrijken een aanzienlijk oppervlak.


Melding: Het plaatsen van visfuiken of visnetten. Eventueel worden naar
aanleiding van de melding maatwerkvoorschriften gesteld ten aanzien
van locatie, diepte en hoogte van het werk, periode van uitvoering, de
mogelijkheden van verplaatsen en de waterdoorlatendheid van het
werk.
Visnetten of visfuiken voor het op kleine schaal vangen van waterdieren
worden als activiteit van ondergeschikt belang aangemerkt.

Indien voor het plaatsen van visserijtuigen geen vergunning als bedoeld in
artikel 6.5 van de Waterwet nodig is, dan rust op degene die gebruik maakt
van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk de plicht
ervoor zorg te dragen dat:
(…..)
het gebruik van vaarwegen zodanig wordt uitgevoerd dat:
a. de doorvaart van de scheepvaart, zowel in de breedte als in de hoogte, niet
wordt belemmerd;
b. de zichtlijnen voor de scheepvaart niet worden gehinderd;
c. de zichtlijnen voor de bedienings- en begeleidingsobjecten niet worden
gehinderd;
d. geen hinder voor radar wordt veroorzaakt;
e. geen hinderlijke uitstraling van verlichting voor het scheepvaartverkeer

Art. 6.12, lid 1,
onder a en b,
Waterbesluit

Art. 6.12, lid 2,
onder f,
Waterbesluit en
art. 6.11, lid 1,
onder g,
Waterregeling.

Artikel 6.9
Waterregeling
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wordt veroorzaakt;
f. geen open vuur of vuurwerk boven de vaarweg wordt aangestoken, en
g. geen werken of onderdelen daarvan, materiaal of materieel uit de
damwand steken.

Voor het plaatsen van visserijtuigen in het kader van innovatieve visserij gelden tevens de
bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo)
In het kader van de Wabo is de vrijwaringszone uit het Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening (Barro) relevant. Om te voorkomen dat grote stukken tekst hier worden herhaald,
wordt voor een nadere toelichting hierop verwezen naar Deel A (windturbines langs
vaarwegen), vanaf pagina 3.
In aanvulling daarop wordt nog het volgende opgemerkt. In het “Toetsingskader visserij
initiatieven in relatie tot nautische veiligheid en doorstroming71” is onderzoek gedaan naar
de breedte van de vrijwaringszone in het beheergebied Rijkswaterstaat Zee en Delta en
wordt hierover het volgende opgemerkt.
“In relatie tot de aanwezigheid van visserijtuigen is de in het Barro opgenomen breedte van
de vrijwaringszone (10 – 50m) voor het borgen van de nautische veiligheid en het beperken
van veiligheidsrisico's voor de scheepvaart onvoldoende. Door het op een dergelijk korte
afstand plaatsen van visserijtuigen langs de rijksvaarweg (hier wordt bedoeld: de
betonningsgrens langs de vaargeul) wordt het vaarwater voor schepen kleiner. Bij
concentratieverlies of op plekken waar veel interactie is met recreatievaart kan dit leiden tot
risico’s, omdat de manoeuvreerruimte beperkter geworden is. Op bepaalde plekken leidt dit
er zelfs toe dat recreatievaart gelijk moet invoegen in het vaarwater van de beroepsvaart.
Gezien vorenstaande kan worden geconcludeerd dat in de afstanden uit het Barro in
onvoldoende mate rekening is gehouden met de stopafstand, uitwijkruimte en
veroorzaakte golfslag.
Als alternatieve vrijwaringszone wordt, om in voldoende mate de nautische veiligheid te
borgen, de lengte van het maatgevende schip binnen de geldende CEMT-klasse als breedte
voor de vrije ruimte aangehouden aan weerszijden van het betonde vaarwater.”
Zie ook aanbeveling 1.
b. Wie is het bevoegd gezag?


voor het verlenen van de vergunning:

Het is verboden zonder daartoe strekkende vergunning van Onze
Minister als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet gebruik te maken
van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in
beheer bij het Rijk, niet zijnde de Noordzee, door, anders dan in
71

Antea Groep, 15 september 2014

Art. 6.12, lid 1,
onder a,
Waterbesluit (jo.
art. 6.5, onder c,
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overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover
of daaronder:
a. werken te maken of te behouden en/of voorwerpen te
plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen
De Minister heeft deze bevoegdheid - via de DG RWS en de HID’s van
de regionale en centrale organisatieonderdelen - gemandateerd aan de
afdelingshoofden vergunningverlening (of het bevoegde
afdelingshoofd voor de betreffende taak) binnen het regionale
organisatieonderdeel.


Waterwet)

Art. 23 Organisatie
en Mandaatbesluit
I&M 201272
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voor het in ontvangst nemen van de melding:

Degene die een werk of een activiteit gaat uitvoeren waarvoor
krachtens artikel 6.12 van het Waterbesluit geen vergunning is vereist,
meldt dit schriftelijk ten minste vier weken voor de uitvoering aan de
Minister.
De Minister heeft deze bevoegdheid – via de DG RWS en de HID’s van
de regionale en centrale organisatieonderdelen - gemandateerd aan de
afdelingshoofden vergunningverlening (of het bevoegde
afdelingshoofd voor de betreffende taak) binnen het regionale
organisatieonderdeel.

Art. 6.14
Waterregeling

Art. 23 Organisatie
en Mandaatbesluit
I&M 20124

Voor een toelichting op het bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en
de afgifte van een omgevingsvergunning, waarbij van een bestemmingsplan wordt
afgeweken, wordt eveneens verwezen naar Deel A (windturbines langs vaarwegen).
c. Welke beoordelingscriteria kan RWS toepassen?
Indien de wet niet precies aangeeft of en zo ja hoe een bestuursorgaan zijn bevoegdheid
moet gebruiken, heeft het bevoegde gezag een zekere beslissingsvrijheid. Dit noemt men
ook wel discretionaire bevoegdheid van het bestuursorgaan. De beschikkingen zijn zgn. vrije
beschikkingen. Daartegenover staan gebonden beschikkingen, waar de wet volledig bepaalt
wat een bestuursorgaan in een bepaald geval moet doen. Vrije beschikkingen kunnen door
een rechter dan ook alleen maar marginaal (terughoudend) getoetst worden. De rechter
mag pas tot vernietiging overgaan indien hij meent dat het bestuursorgaan in redelijkheid
niet tot dit oordeel heeft kunnen komen.
Wettelijke beoordelingscriteria
In artikel 6.21 van de Waterwet is vermeld dat een vergunning wordt geweigerd, voor zover
verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen in artikel 2.1 (of de belangen,
bedoeld in artikel 6.11). De hier bedoelde belangen betreffen:
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jo. art. 5 Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS 2013, jo. art. 3 Instellingsbesluit DG RWS 2013, jo.
diverse Besluiten mandaat, volmacht en machtiging RWS per regio, jo. Besluit instelling organisatieonderdelen
RWS 2013

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste, in samenhang met;
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen, en
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
Onder de “vervulling van maatschappelijk functies door watersystemen” wordt tevens
verstaan het veilig en doelmatig gebruik van watersystemen door de scheepvaart. In deel A
(windturbines langs vaarwegen) is reeds uitgebreid ingegaan op deze materie. Tevens zijn in
dat deel een aantal aanbevelingen gedaan ter verbetering van de bestaande onduidelijkheid
van de reikwijdte van de Waterwet op dat punt. Om herhaling te voorkomen wordt hierop in
dit deel niet opnieuw ingegaan (zie Deel A, pagina 10 en Signalering & Aanbeveling 2).
Voor wat betreft de afweging tussen een meldplicht of een vergunningplicht is in artikel
6.11, eerste lid, onder g, van de Waterregeling bepaald dat het plaatsen van visnetten en
visfuiken worden aangemerkt als activiteiten van ondergeschikt belang. De toelichting bij de
wijziging van Waterregeling73 merkt hierover het volgende op. “In artikel 6.11, eerste lid,
onderdeel g, worden visnetten toegevoegd. Het betreft visfuiken en visnetten voor het op
kleine schaal vangen van waterdieren. Hieronder wordt niet verstaan de zogenaamde
mosselzaadinvanginstallaties, mosselhangcultuur, zeewierteelt en oesterbroedinstallaties
omdat deze veelal robuuster zijn en een veel groter oppervlak bestrijken dan visfuiken.
Hierdoor vormen deze installaties een groter risico voor de scheepvaart”. Kortom: voor alle
van visserijtuigen in het kader van innovatieve visserij is derhalve een vergunning vereist.
RWS heeft daarmee een goed instrument in handen om rekening te houden met de
belangen van de scheepvaart bij het plaatsen van visserijtuigen.

Beleidsruimte
Wanneer de wetgever beslissingsruimte laat voor een bestuursorgaan, kan het
bestuursorgaan dit zelf deels invullen door beleid/beleidsregels te formuleren. Vervolgens
moet een bestuursorgaan zich daaraan dan ook houden. De vraag is dus of er beleid is
ontwikkeld m.b.t. het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken.
Er bestaat de het “Toetsingskader visserij initiatieven in relatie tot nautische veiligheid en
doorstroming74” (zie bijlage) dat een kader biedt om aanvragen (of al eerder in de
planvormingsfase) vanuit de visserijsector te beoordelen op nautische veiligheid en
vlotheids- en doorstromingseffecten. Het is geen beleidsregel, maar een intern document.
Het toetsingskader geeft aan op welke wijze RWS in de rol als bevoegd gezag of wettelijk
adviseur nieuwe ontwikkelingen of aanvragen van visserij initiatieven toetst aan specifieke
eisen op het gebied van nautische veiligheid en vlotheid / doorstroming. Daarnaast maakt
73
74

Stcrt. 2011, nr. 20452 (Regeling van 7 november 2011, houdende wijziging van de Waterregeling)
Antea Groep, 15 september 2014
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het de vaarwegbeheerder mogelijk om met deze kennis initiatiefnemers, marktpartijen en
betrokken overheden in een vroeg stadium onderbouwde informatie te kunnen geven over
de slagingskans van een initiatief.
Het toetsingskader is een intern RWS instrument dat op dit moment niet bij alle
betrokkenen bekend is. Om ervoor te zorgen dat iedereen op soortgelijke wijze met
vergunningaanvragen omgaat binnen de RWS organisatie zou een beleidsregel kunnen
worden opgesteld, waarbij het toetsingskader als belangrijke input kan dienen. In plaats van
een afzonderlijke beleidsregel zou ook de Richtlijn Vaarwegen 2011 kunnen worden
aangevuld met een beleidskader over het plaatsen van visserijtuigen in het kader van
innovatieve visserij. Zie Signalering & Aanbeveling 2.

§3.

Conclusies en aanbevelingen aan de hand van de RWS-praktijk

In deze paragraaf worden conclusies getrokken in antwoord op de vraag of het
beleidsinstrumentarium van RWS voldoende is om de benodigde ruimte voor de scheepvaart
zeker te stellen en zal – indien nodig - worden bezien op welke manier een verbetering tot
stand kan worden gebracht.
Voor het plaatsen van visserijtuigen in het kader van innovatieve visserij geldt de Waterwet.
Op basis het Waterbesluit is het verboden om - zonder daartoe strekkende vergunning als
bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam
of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk door daarin of daarboven visserijtuigen
in het kader van innovatieve visserij te plaatsen. De vergunningplicht geldt voor
mosselzaadinvanginstallaties, mosselhangcultuur, zeewierteelt en oesterbroedinstallaties
omdat deze robuust zijn en een groot oppervlak bestrijken. Hierdoor vormen deze
installaties een groter risico voor de scheepvaart. Voor het plaatsen van visfuiken en
visnetten die gebruikt worden voor het op kleine schaal vangen van waterdieren volstaat
een meldplicht. Eventueel worden naar aanleiding van de melding maatwerkvoorschriften
gesteld ten aanzien van locatie, diepte en hoogte van het werk, periode van uitvoering, etc.
Indien geen vergunning nodig is moet degene die een visnet of visfuik plaatst hoe dan ook
zorg dragen voor het niet-belemmeren van de doorvaart van de scheepvaart, zowel in de
breedte als in de hoogte en zorgdragen voor het niet-belemmeren van de zichtlijnen voor de
scheepvaart.
Daarnaast gelden de voorschriften van de Wabo en het Barro (vrijwaringszone). Daarvoor
wordt verwezen naar deel A.
Voor de vaarwegen in beheer bij het Rijk is RWS het bevoegd gezag voor het afgeven van
vergunningen en het in ontvangst nemen van meldingen.
Geconcludeerd kan worden dat indien een visserijtuig voor de innovatieve visserij wordt
gepland in het vaarwater in het gebied waar RWS bevoegd gezag is voor het
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waterstaatkundig beheer, er een watervergunning moet worden aangevraagd. Indien er in
deze wateren ook scheepvaartverkeer (beroeps- of pleziervaart) plaatsvindt en er in verband
met het plaatsen van het visserijtuig onveilige situaties kunnen ontstaan voor het
scheepvaartverkeer, heeft RWS bij de afgifte van de vergunning op basis van de Waterwet
voldoende instrumenten/aangrijpingspunten om deze risico’s tot een minimum te beperken.
Er is een aantal verbeteringen mogelijk.

In relatie tot de aanwezigheid van visserijtuigen is de in het Barro opgenomen breedte van
de vrijwaringszone (10 – 50m) voor het borgen van de nautische veiligheid en het beperken
van veiligheidsrisico's voor de scheepvaart onvoldoende75. Door het op een dergelijk korte
afstand plaatsen van visserijtuigen langs de rijksvaarweg wordt het vaarwater voor schepen
kleiner. Bij concentratieverlies of op plekken waar veel interactie is met recreatievaart kan
dit leiden tot risico’s, omdat de manoeuvreerruimte beperkter geworden is. Op bepaalde
plekken leidt dit er zelfs toe dat recreatievaart gelijk moet invoegen in het vaarwater van de
beroepsvaart. Gezien vorenstaande kan worden geconcludeerd dat in de afstanden uit het
Barro in onvoldoende mate rekening is gehouden met de stopafstand, uitwijkruimte en
veroorzaakte golfslag.

Als alternatieve vrijwaringszone wordt, om in voldoende mate de nautische veiligheid te
borgen, de lengte van het maatgevende schip binnen de geldende CEMT-klasse als breedte
voor de vrije ruimte aangehouden aan weerszijden van het betonde vaarwater.

Er bestaat de het “Toetsingskader visserij initiatieven in relatie tot nautische veiligheid en
doorstroming76” (zie bijlage) dat een kader biedt om aanvragen (of al eerder in de
planvormingsfase) vanuit de visserijsector te beoordelen op nautische veiligheid en
vlotheids- en doorstromingseffecten. Het toetsingskader is een intern RWS instrument dat
op dit moment niet bij alle betrokkenen bekend is.

Om ervoor te zorgen dat iedereen op soortgelijke wijze met vergunningaanvragen omgaat
binnen de RWS organisatie zou een beleidsregel kunnen worden opgesteld, waarbij het
“Toetsingskader visserij initiatieven in relatie tot nautische veiligheid en doorstroming” als
belangrijke input kan dienen. In de literatuur77 wordt over het opstellen van beleidsregels
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het volgende opgemerkt: “Indien een bestuursorgaan bij de uitoefening van een
bevoegdheid over veel ruimte voor belangenafweging beschikt of vage wettelijke criteria
moet hanteren, kan het van belang zijn dat beleidsregels worden vastgesteld. Daardoor
wordt de uitoefening van de bestuursbevoegdheid beter beheersbaar en is een gelijke, niet
willekeurige behandeling van de justitiabelen (i.c. aanvragers van vergunningen) beter
gewaarborgd. Bovendien vergroot beleidsregelgeving de voorspelbaarheid van het
bestuursoptreden. Dit is zowel in het belang van de rechtszekerheid van de burger als van de
doeltreffendheid van het bestuursoptreden, omdat de burger zich dan meer zal richten naar
de bakens die het bestuursorgaan heeft uitgezet. Beheersbare bevoegdheidsuitoefening,
borging van gelijke behandeling van justitiabelen, en voorspelbaarheid zijn de drijvende
krachten achter de voorkeur voor beleidsregels boven andere typen beleid, zoals circulaires,
richtlijnen en dergelijke.”
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Hoofdstuk 3.

Wetgevingsontwikkelingen en toekomstige
beleidsinstrumenten

Om te bezien over welke bevoegdheden RWS in de toekomst zal beschikken, is het
belangrijk ook aandacht te schenken aan wetgevingsontwikkelingen. In dit hoofdstuk wordt
in het kort ingegaan op de te verwachten ontwikkelingen m.b.t. de (clusters van) wetten die
in dit rapport aan de orde zijn gekomen.
Scheepvaartverkeerwet
Zoals in de inleiding van dit rapport al is aangestipt, zal de Scheepvaartverkeerwet binnen
enkele jaren worden herzien. Hoe deze wetgeving eruit komt te zien, is op dit moment
echter nog niet te overzien, omdat de herziening nog aan het begin van het proces staat.
Het BPR en RPR strekken beiden ter uitvoering van de Scheepvaartverkeerswet. Van deze
reglementen zijn op korte termijn geen (ingrijpende) wijzigingen te verwachten.
de Wet windenergie op zee
Deze wet is met ingang van 1 juli 2015 in werking getreden. Van deze wet zijn op korte
termijn geen (ingrijpende) wijzigingen te verwachten. Wel is besloten om windparken vanaf
1 april 2017 onder voorwaarden open te stellen voor schepen <24 meter (zie hiervoor Deel
D, paragraaf 2). Dit wordt op het niveau van een beleidsregel geregeld.
de Waterwet en de ruimtelijke ordeningswetgeving
Op dit moment wordt gewerkt aan een grote wetgevingsoperatie: de nieuwe
Omgevingswet. In deze wet worden (grote delen van) de Waterwet, de Crisis- en herstelwet,
de Ontgrondingenwet, de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening opgenomen. In
totaal gaat het om ongeveer 40 wetten. Als het wetsvoorstel Omgevingswet (Kamerstukken I
2014/15, nr. 33 962) tot wet is verheven en in werking is getreden, zal de Waterwet
(grotendeels) vervallen en zal de inhoud van het Waterbesluit overgaan naar de regelgeving
op grond van de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet komen 4 amvb’s te hangen. In
ontwerp betreft het:
- Besluit activiteiten leefomgeving (964 pagina’s!)
- Besluit kwaliteit leefomgeving
- Besluit bouwwerken leefomgeving
- Omgevingsbesluit.
Deze omvangrijke amvb’s zijn in ontwerp al gepubliceerd. Zie de website:
https://www.omgevingswetportaal.nl/.
De Omgevingswet zou in 2019 in werking moeten treden. De vier ontwerp-Besluiten geven
informatie over de wijze waarop de Waterwet wordt omgezet in de Omgevingswet. De
onderliggende regelgeving is nog niet bekend, zodat een volledige beoordeling van de
nieuwe situatie op dit moment nog niet goed mogelijk is. Het tot in detail bestuderen en

65

vergelijken van de bestaande wetteksten met de nieuwe wetgeving valt bovendien buiten de
scope van deze opdracht. Bij de totstandkoming van de Omgevingswet geldt als
uitgangspunt dat veel van de huidige Waterwet terugkomt in de nieuwe wetgeving. Zo zijn
de activiteiten waarvoor op dit moment een vergunning nodig is, ook in de nieuwe
wetgeving vergunningplichtig. Maar niet alles zal tot in detail gelijk blijven.
De volgende zaken zijn in elk geval voor verbetering vatbaar.

De terminologie die in de Omgevingswetgeving wordt gebruikt voor (bepaalde) activiteiten
in of bij waterstaatwerken waarvoor een vergunning- of meldplicht gaat gelden, is
“beperkingengebiedactiviteiten” (in oppervlaktewaterlichamen). Dit begrip is slecht leesbaar
en niet uitspreekbaar (hoewel voor scrabble natuurlijk zeer bruikbaar). Bovendien staan dit
soort begrippen ver van de burger af, terwijl toch juist een doelstelling van de
Omgevingswet is om aansluiting te zoeken bij de belevingswereld van “de burger”.
Aanbevolen wordt om hiervoor een eenvoudiger en beter herkenbaar begrip te kiezen.

In het concept-BAL (Besluit activiteiten leefomgeving), artikel 6.5, derde lid, staat:
3. Voor beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk dat de
functie vaarweg heeft, houdt deze plicht, in aanvulling op het tweede lid, in ieder geval ook
in dat:
a. de doorvaart van de scheepvaart niet wordt belemmerd,
b. de zichtlijnen voor de scheepvaart niet worden gehinderd,
c. geen hinder voor radar wordt veroorzaakt, en
d. werken of onderdelen daarvan, materiaal en materieel niet uit de damwand steken.
Aanbevolen wordt te wijzigen:
a. de veilige en vlotte doorvaart van de scheepvaart niet wordt belemmerd (ook activiteiten
die risico’s vormen voor de veiligheid van scheepvaart moeten kunnen worden gereguleerd).
c. geen hinder voor navigatieapparatuur wordt veroorzaakt (ook andere apparaten kunnen
verstoord worden)
d. onderdeel d kan vervallen indien onderdeel a wordt aangevuld met “veilig en vlot”. Als
iets uitsteekt, wordt namelijk de veilige doorvaart belemmerd.

In de verschillende regelingen worden verschillende definities gebruikt van begrippen als
“vaarweg”, “vaarwater”, “vaargeul”, etc. Dit werkt de eenduidige interpretatie niet in hand
en leidt in de RWS-praktijk tot verschillende uitleg en toepassing van regels. Aanbevolen
wordt in deze definities in de Omgevingswet en onderliggende regelgeving eenduidig te
omschrijven. Daarbij verdient het aanbeveling om ook de aanpalende wetgeving
(Scheepvaartverkeerswet/BPR/RPR en Basisnet water) hierin mee te nemen.
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Hoofdstuk 4

Aanbevelingen

In dit rapport wordt elk Deel afgesloten met “Signaleringen & Aanbevelingen”. In dit
hoofdstuk worden alle aanbevelingen uit het rapport gebundeld tot een overzichtelijk
geheel.

Deel A: Windturbines langs vaarwegen
Naar aanleiding van het TNO rapport over de effecten van windturbines op
binnenvaartscheepsradars78 doet TNO de aanbeveling om de “Beleidsregel voor het plaatsen
van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken”79 aan te passen op de volgende
wijze:
 Langs kanalen, rivieren en havens wordt plaatsing van windturbines toegestaan bij
een afstand van ten minste de halve rotordiameter80 plus 30 meter uit de rand van
de vaarweg.
 Plaatsing tot op 30 meter van de rand van de vaarweg is toelaatbaar indien bij
optredende hinder de windturbine uit de wind gedraaid en stil gezet wordt.
 Plaatsing op minder dan de halve rotor diameter plus 30 meter uit de rand van de
vaarweg is toegestaan als aanvullend onderzoek aantoont dat er geen echo’s van de
windturbine zichtbaar zijn op de vaarweg.
Daarnaast wordt het advies gegeven om rechte hoeken bij de fundatie/voet van de
windturbine te vermijden. Aanbevolen wordt om dit advies van TNO over te nemen in de
beleidsregel.

De weigeringsgronden bij vergunningverlening op grond van de Waterwet zijn beperkt tot de
in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde functies waarop de toepassing van die wet gericht
is. Eén van die gronden is “het vervullen van maatschappelijke functies door
watersystemen”. De wetgever gaat ervan uit dat het gebruik van watersystemen door de
scheepvaart en recreatie vallen onder het vervullen van maatschappelijke functies door
watersystemen, door regels over scheepvaart te stellen in het Waterbesluit en de
Waterregeling. Ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State trekt in enkele
recente uitspraken deze conclusie. Er bestaat echter ook een enkele rechterlijke uitspraak
waarin andere conclusies zijn getrokken. Binnen RWS bestaat hier onduidelijkheid over en
wordt de wet binnen verschillende regio’s verschillend toegepast.
De Omgevingswet, waarin de Waterwet (grotendeels) zal worden geïntegreerd, zou
aangegrepen dienen te worden om in de wettekst vast te leggen dat het gebruik van
watersystemen door de scheepvaart en recreatie vallen onder de reikwijdte van de
maatschappelijke functies die door watersystemen worden vervuld.
78
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Voor zover een windturbine wordt geplaatst (net) buiten het gebied waar RWS bevoegd
gezag is voor het waterstaatkundig beheer - bijvoorbeeld op een oever op enige afstand van
de rivier - is het verbod uit het Waterbesluit om gebruik te maken van het waterstaatswerk
zonder vergunning niet van toepassing. Daarnaast zijn in bijlage IV bij de Waterregeling de
gebieden aangewezen waar RWS het waterstaatkundig beheer voert. Buiten deze gebieden
is het verbod om gebruik te maken van een waterstaatswerk zonder vergunning niet van
toepassing. Het ontbreekt RWS op deze plaatsen derhalve aan instrumenten op grond van
de Waterwet om de belangen voor de scheepvaart die gebruik maakt van de vaarweg te
kunnen borgen.
Gezien de verwachte toename van het aantal windturbines de komende jaren en de
toename van de omvang van de windturbines (in hoogte en wieklengte) en de effecten
daarvan voor de veiligheid van de scheepvaart op de vaarwegen, lijkt het noodzakelijk de
gebieden waar RWS het waterstaatkundig beheer voert, te verruimen tot een bepaalde zone
op de oevers van de vaarwegen. Voor het plaatsen van een windturbine in die zone geldt
dan een vergunningplicht. Daarbij zou kunnen worden overwogen om de vergunningplicht te
beperken tot het plaatsen van windturbines in die betreffende zone. Mogelijk kan de
vergunningplicht in die zone worden aangevuld met andere (bouw)activiteiten die negatieve
effecten kunnen hebben op de veiligheid en de vlotheid van het scheepvaartverkeer, zoals
bijvoorbeeld het bouwen van flats en andere grote gebouwen, direct langs de vaarweg. Op
die manier wordt voorkomen dat voor elke activiteit in de nieuwe zone een vergunningplicht
gaat gelden.

De grenzen van de vrijwaringszone uit het Barro sluiten niet aan op de beheergrenzen van
het Waterbesluit, hoewel dat blijkens de nota van toelichting bij het Barro kennelijk wel de
bedoeling is geweest. De watervergunningplicht geldt nl. in de gebieden waar RWS bevoegd
gezag is voor het waterstaatkundig beheer, zoals vastgelegd in de kaart die is opgenomen als
bijlage IV bij de Waterregeling, terwijl de begrenzingslijn van de vrijwaringszones, genoemd
in het Barro, aansluiten bij de begrenzingslijn zoals facultatief aangegeven in de legger (art.
5.1 Waterwet). De begrenzingen brengen binnen RWS veel onduidelijkheid met zich mee.
De aankomende herziening van de Omgevingswet, waarin tevens het Barro zal worden
meegenomen, zou aangegrepen dienen te worden om deze “grenskwestie” te beslechten
en goed op elkaar te laten aansluiten; overlap moet hierbij worden vermeden.

Tijdens verschillende interviews binnen RWS is aangegeven dat de grens van de
vrijwaringszone uit het Barro ter plaatse niet goed of onlogisch loopt. Aangegeven is dat bij
het vastleggen van deze grens in het Barro in 2012 deze grens onder tijdsdruk tot stand is
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gekomen. Heroverweging van deze grens lijkt zeer op zijn plaats. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de grens door verschillende adviseurs in de regio’s op verschillende manieren
wordt toegepast of begrepen, waarbij met name de verhouding van de watervergunning tot
de vrijwaringszone onhelder is. Van groot belang is dat deze heroverweging daarom gepaard
gaat met een eenduidig begrip van de functie van de watervergunning t.o.v. de functie van
de vrijwaringszone. Deze 2 instrumenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, of althans
behoren dat te zijn. Daarbij dient ook het intern RWS vigerend kader ‘Handreiking 'landelijke
uitgangspunten beperkingengebied OW’ (2016) te worden betrokken.
69
Het bevoegd gezag (doorgaans de gemeente) moet bij het verlenen van de
omgevingsvergunning of het vaststellen van een bestemmingsplan binnen de
vrijwaringszone of binnen de grenzen van de vaarweg rekening houden met het voorkomen
van belemmeringen voor de veiligheid van de scheepvaart op de vaarweg (artikel 2.1.3
Barro). Bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet bovendien overleg worden
gepleegd met RWS (artikel 3.1.1, lid 1, Bro). De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T)
heeft onderzoek gedaan naar de werking van artikel 2.3.1. Barro in de RWS-praktijk81.
Daaruit blijkt dat in de praktijk RWS door het bevoegd gezag in veel gevallen niet wordt
betrokken. Ook in het kader van dit rapport zijn verschillende praktijkvoorbeelden genoemd
waarbij RWS niet werd betrokken. Het gevolg hiervan is dat gemeentelijke (plaatselijke)
belangen dan prevaleren boven het nationale belang van een vlot en veilig
scheepvaartverkeer. Dit is onwenselijk. De overlegverplichting met RWS geldt bovendien
slechts bij het vaststellen van bestemmingplannen, terwijl in de nota van toelichting82 (ten
onrechte) wordt gesteld dat deze overlegverplichting ook geldt bij de afgifte van
omgevingsvergunningen waarbij van een bestemmingsplan wordt afgeweken.
Er zijn verschillende aanbevelingen te doen.
 De ILT merkt in zijn rapport het volgende op. “In de onderzochte
bestemmingsplannen blijkt dat vrijwaringzones voor de veiligheid van de scheepvaart
op Rijksvaarwegen niet expliciet zijn opgenomen op de digitale kaart (verbeelding)
van bestemmingsplannen. Het kan helpen om in het Barro een verplichting op te
nemen voor de opname van de vrijwaringzones in de digitale kaart (verbeelding) van
bestemmingsplannen.”
 Het uitbreiden van de watervergunningplicht naar de vrijwaringszone (zie
aanbeveling 3) zou RWS een eigen instrument geven om de nationale belangen van
het scheepvaartverkeer te kunnen borgen. Ingeval geen watervergunning nodig is, is
men hiervoor op dit moment afhankelijk van de alertheid/welwillendheid van een
plaatselijke bevoegde autoriteit.
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De verplichting tot het voeren van overleg met RWS bij het vaststellen van een
bestemmingsplan (zoals is opgenomen in artikel 3.1.1 lid 1, Bro) zou uitgebreid
moeten worden naar de afgifte van een omgevingsvergunning waarbij van een
bestemmingplan wordt afgeweken (zoals de genoemde NvT al suggereert).
Artikel 2.1.3. van het Barro zou een meer verplichtend karakter moeten krijgen. Het
advies van RWS moet verplicht worden en bindend zijn.
Indien de wetgeving niet wordt aangepast in vorenbedoelde zin, dan wordt
aanbevolen dat RWS alle gemeenten (en andere bevoegde gezagen) die aan
vaarwegen grenzen en die met scheepvaartbelangen te maken kunnen krijgen, moet
benaderen om hen te informeren over en overtuigen van het belang van een veilige
en vlotte doorvaart van het scheepvaartverkeer (beroeps- en recreatievaart) op de
rijksvaarwegen.

Binnenvaartschippers hebben aangegeven dat zij overlast ervaren van windturbines op
overnachtingsplaatsen, in de vorm van geluidsoverlast en slagschaduw. Aanbevolen wordt
om bij de plaatsing van windturbines in de toekomst rekening te houden met de bemanning
van binnenvaartschepen door voldoende afstand tot overnachtingsplaatsen in acht te
nemen.

In het kader de milieueffectrapportage (MER) worden in de praktijk vaak ook de gevolgen
voor de scheepvaartveiligheid beoordeeld. De MER moet voldoen aan de criteria die
daarvoor zijn gesteld in artikel 7.23 van de Wet milieubeheer. Opgemerkt wordt dat voor
zover de beoordeling van de scheepvaartveiligheid gerelateerd kan worden aan het
milieubelang, dit legitiem is. Voor zover deze beoordeling echter geen relatie meer heeft
met het milieu, ontbreekt voor deze beoordeling de juridische basis in de Wet milieubeheer.
Dit komt in de praktijk regelmatig voor, ook bij andere activiteiten dan het plaatsen van
windturbines. In de toekomst moet dit vanwege gebrek aan voldoende juridische basis
worden afgeraden. Alleen indien er als gevolg van een bepaalde ruimtelijke activiteit
scheepvaartrisico’s kunnen ontstaan - bijvoorbeeld te water raken van gevaarlijke stoffen
door lekraken van schepen - met gevolgen voor het milieu, valt dit binnen de reikwijdte van
Wet milieubeheer. Het valt op dit moment niet goed te beoordelen of het wegvallen van een
brede beoordeling van de scheepvaartveiligheid binnen de MER voldoende kan worden
ondervangen door andere wetgeving. Aanbevolen wordt om de gevolgen hiervan goed te
monitoren en zo nodig aan te vullen met nieuwe regelgeving.

Binnen RWS is de kennis van de wetgeving die nodig is voor het goed beoordelen van de
gevolgen van ruimtelijke activiteiten in en rond vaarwegen voor de scheepvaart (o.a. de
Waterwet, Wet ruimtelijke ordening, BPR/RPR, Wet windenergie op zee) gefragmenteerd
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aanwezig. Als gevolg daarvan wordt deze regelgeving binnen RWS verschillend
geïnterpreteerd en toegepast. Ook valt op dat de kennis die daarover aanwezig is, niet RWSbreed wordt benut. Tot slot valt op dat specialisten vaak kennis hebben van één wet (in de
diepte), terwijl voor het goed beoordelen van de gevolgen van een ruimtelijke activiteit in en
rond de vaarweg voor de scheepvaart, ook verbanden moeten worden gelegd met andere
wetgeving.
De juridische materie is vrij complex. Deze kennisfunctie zou binnen RWS effectiever moeten
worden georganiseerd. Van belang hierbij is een goede ontsluiting van kennis van
wetgevingscomplexen en van de onderlinge verbanden tussen wetgevingscomplexen.
Tevens is belangrijk dat deze juridische kennis goed kan worden verspreid en benut door de
gehele RWS-organisatie. Indien deze kennis beter is geborgd kan het tijd en geld besparen,
doordat niet telkens “het wiel hoeft te worden uitgevonden”.

Deel B: BPR/RPR, het nemen van ligplaats op vaarwegen
In diverse RWS-regio’s binnen Nederland bestaat onduidelijkheid over het te voeren
ligplaatsenbeleid. Bovendien wordt met een identiek vraagstuk in de ene regio anders
omgegaan dan in de andere regio, zonder dat daarvoor een goede reden is. Dat is niet
wenselijk. Aanbevolen wordt om een nationaal geldende “Beleidsregel verlenen
ontheffingen voor ligplaatsen” op te stellen, die strekt ter uitvoering van het BPR/RPR. Hierin
moet tevens rekening worden gehouden met het beleid zoals dat is vastgelegd in de Richtlijn
vaarwegen 2011. Daardoor wordt de uitoefening van de bestuursbevoegdheid beter
beheersbaar en is een gelijke, niet willekeurige behandeling van aanvragers van
vergunningen beter gewaarborgd. Bovendien vergroot beleidsregelgeving de
voorspelbaarheid van het bestuursoptreden.

In het BPR/RPR zou geregeld kunnen worden dat indien het nemen van ligplaats buiten de
(in bijlage 14, onder a, van het BPR en artikel 9.12 en 9.13 van het RPR vermelde) vaarwegen
waar het ligplaatsverbod van toepassing is, negatieve gevolgen heeft voor een veilige en
vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de genoemde wateren, voor het toestaan
van deze ligplaats een ontheffing (BPR) of toestemming (RPR) nodig is van RWS.

Bij het realiseren van ligplaatsen voor kegelschepen (schepen met gevaarlijke stoffen) moet
de wettelijk voorgeschreven afstand tot objecten en andere schepen worden aangehouden.
De voorgeschreven veiligheidsafstanden (ADN) tot gesloten woonbebouwing bedraagt 100 –
500 m. Bij het realiseren van bebouwing in de buurt van bestaande kegelplaatsen moeten
ook gemeenten deze afstanden in acht nemen; dit gebeurt in de praktijk niet altijd. Deze
afstand is aanzienlijk groter dan de Barro-afstanden die maximaal 50 m bedragen.
Aanbevolen wordt om in het Barro een verplichting op te nemen voor de opname van de
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zones (voorgeschreven veiligheidsafstanden tot gesloten bebouwing) rondom
kegelligplaatsen in de digitale kaart (verbeelding) van bestemmingsplannen.

Deel C: Waterwet, het bouwen van steigers en afmeervoorzieningen in de
vaarweg
In de Waterregeling is geregeld dat voor het bouwen van een steiger of afmeervoorziening
buiten de vaarweg (en indien hij bestemd is voor niet-bedrijfsmatig gebruik, dan wel naar
aard en omvang vergelijkbaar overig gebruik) er alleen een meldplicht geldt. Artikel 6.6 van
de Waterregeling bevat de volgende definitie van vaarweg: “voor het openbaar verkeer met
schepen openstaand water”. Deze omschrijving is niet eenduidig: schepen zijn niet verplicht
om binnen de betonning van de vaargeul te blijven en kunnen, afhankelijk van hun diepgang,
varen tot aan de oever. Het gehele vaarwater staat dus open voor het openbaar verkeer met
schepen. In de RWS-praktijk wordt onder vaarweg echter vaak verstaan: de vaargeul tussen
de betonning. Deze onduidelijkheid is niet wenselijk. De in artikel 6.6 van de Waterregeling
opgenomen definitie van “vaarweg” verdient opheldering.

Vaak is voor het aanleggen van steigers en andere aanmeervoorzieningen in de vaarweg,
niet alleen een watervergunning nodig, maar is tevens een (BPR/RPR) ontheffing nodig op
het verbod om ligplaats te nemen. Binnen de RWS organisatie moeten organisatorische
waarborgen worden “ingebouwd” om te voorkomen dat een Watervergunning wordt
afgegeven en vervolgens een ligplaatsontheffing wordt geweigerd, waarmee de
aanmeervoorziening nutteloos is.

Deel D: Windparken op zee
Bij de voorbereiding van een kavelbesluit uit de Wet windenergie op zee moet een
milieueffectrapportage (MER) worden opgesteld. Een MER moet voldoen aan de criteria die
daarvoor zijn gesteld in artikel 7.23 van de Wet milieubeheer. In het kader van de MER
worden ook de gevolgen voor de scheepvaartveiligheid beoordeeld. Voor zover de
scheepvaartveiligheid (in potentie) effecten heeft voor het milieu, is dat legitiem.
Bijvoorbeeld indien de kans op aanvaring van schepen wordt beoordeeld als gevolg waarvan
lozing van gevaarlijke stoffen kan plaats vinden. Voor zover de beoordeling van de
scheepvaartveiligheid echter geen relatie heeft met het milieu, ontbreekt voor deze
beoordeling de juridische basis in de Wet milieubeheer. In de toekomst moet het toetsen
van de scheepvaartveiligheid in het kader van de MER , voor zover deze toets verder gaat
dan het toetsen op milieueffecten, vanwege gebrek aan voldoende juridische basis worden
afgeraden.
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Hoewel in dit onderzoek wordt geconcludeerd dat het (nieuwe) wettelijke kader aan de
Minister van I&M (RWS) veel mogelijkheden biedt om een vlot en veilig scheepvaartverkeer
op de Noordzee te borgen, is het op dit moment nog niet goed te beoordelen of het
wegvallen van een brede beoordeling van de scheepvaartveiligheid binnen de MER
voldoende kan worden ondervangen door het nieuwe wettelijke kader (de Wet windenergie
op zee en het Waterbesluit). De vraag is bijvoorbeeld of dit wettelijke kader voldoende
mogelijkheden biedt om de veiligheid van de schepen die kleiner zijn dan 24 meter waarvoor in 2017 de windparken worden opengesteld - voldoende te borgen. Aanbevolen
wordt dit onderwerp de komende periode goed te monitoren en dit indien nodig nader te
regelen, zo nodig in andere wetgeving.

Deel E: Innovatieve visserij- en kweekactiviteiten
In relatie tot de aanwezigheid van visserijtuigen is de in het Barro opgenomen breedte van
de vrijwaringszone (10 – 50m) onvoldoende, omdat daarmee in onvoldoende mate rekening
is gehouden met de stopafstand, uitwijkruimte en veroorzaakte golfslag door de
scheepvaart. Als alternatieve vrijwaringszone wordt, om in voldoende mate de nautische
veiligheid te borgen, de lengte van het maatgevende schip binnen de geldende CEMT-klasse
als breedte voor de vrije ruimte aangehouden aan weerszijden van het betonde vaarwater.

Er bestaat het “Toetsingskader visserij initiatieven in relatie tot nautische veiligheid en
doorstroming83” (zie bijlage) dat een kader biedt om aanvragen vanuit de visserijsector te
beoordelen op nautische veiligheid en vlotheids- en doorstromingseffecten. Het
toetsingskader is een intern RWS instrument dat op dit moment niet bij alle betrokkenen
bekend is. Om ervoor te zorgen dat iedereen op soortgelijke wijze met vergunningaanvragen
voor het plaatsen van innovatieve visserijtuigen omgaat binnen de RWS organisatie zou een
beleidsregel kunnen worden opgesteld, waarbij het “Toetsingskader visserij initiatieven in
relatie tot nautische veiligheid en doorstroming” als belangrijke input kan dienen. Daardoor
wordt de uitoefening van de bestuursbevoegdheid beter beheersbaar en is een gelijke, niet
willekeurige behandeling van aanvragers van vergunningen beter gewaarborgd. Bovendien
vergroot beleidsregelgeving de voorspelbaarheid van het bestuursoptreden.

Toekomstige regelgeving
De terminologie die in de Omgevingswetgeving wordt gebruikt voor (bepaalde) activiteiten
in of bij waterstaatwerken waarvoor een vergunning- of meldplicht gaat gelden, is
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“beperkingengebiedactiviteiten”. Het worden dan “beperkingengebiedactiviteiten in
oppervlaktewaterlichamen”. Dit begrip is slecht leesbaar en niet uitspreekbaar (hoewel voor
scrabble natuurlijk zeer bruikbaar). Bovendien staan dit soort begrippen ver van de burger
af, terwijl toch juist een doelstelling van de Omgevingswet is om aansluiting te zoeken bij de
belevingswereld van “de burger”. Aanbevolen wordt om hiervoor een eenvoudiger en beter
herkenbaar begrip te kiezen.

In het concept-BAL (Besluit activiteiten leefomgeving), artikel 6.5, derde lid, staat:
3. Voor beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk dat de
functie vaarweg heeft, houdt deze plicht, in aanvulling op het tweede lid, in ieder geval ook
in dat:
a. de doorvaart van de scheepvaart niet wordt belemmerd,
b. de zichtlijnen voor de scheepvaart niet worden gehinderd,
c. geen hinder voor radar wordt veroorzaakt, en
d. werken of onderdelen daarvan, materiaal en materieel niet uit de damwand steken.
Aanbevolen wordt te wijzigen:
a. de veilige en vlotte doorvaart van de scheepvaart niet wordt belemmerd (ook activiteiten
die risico’s vormen voor de veiligheid van scheepvaart moeten kunnen worden gereguleerd).
c. geen hinder voor navigatieapparatuur wordt veroorzaakt (ook andere apparaten kunnen
verstoord worden)
d. onderdeel d zou kunnen vervallen indien onderdeel a wordt aangevuld met “veilig en
vlot”. Als iets uitsteekt, wordt namelijk de veilige doorvaart belemmerd. (onderdeel d. kan
overigens ook blijven staan)

In de verschillende reglementen, ministeriële regelingen en wetten worden verschillende
definities gebruikt van begrippen als “vaarweg”, “vaarwater”, “vaargeul”, etc. Dit werkt de
eenduidige interpretatie niet in hand en leidt in de RWS-praktijk tot verschillende uitleg en
toepassing van regels. Aanbevolen wordt in deze definities in de Omgevingswet en de
onderliggende regelgeving eenduidig te omschrijven. Daarbij verdient het aanbeveling om
ook de aanpalende scheepvaart-wetgeving (Scheepvaartverkeerswet/BPR RPR en Basisnet
water) hierin mee te nemen.
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