
Ontheffingenbeleid elektrisch varen Steenwijkerland 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen 

een door mechanische kracht voortbewogen vaartuig; Motorvaartuig: 

een motorvaartuig, ingericht of geschikt voor het vervoer van één of meer personen, dat bedrijfs- 

matig wordt gebruikt voor het verzorgen van rondvaarten; 

Rondvaartboot: 

een motorvaartuig, bestemd, geschikt of ingericht om door één of meer personen te worden gebruikt 

ten behoeve van dagrecreatie, dat bedrijfsmatig beschikbaar wordt gesteld aan derden; 

Verhuurboot: 

elk ander gebruik dan particulier gebruik en elke andere terbeschikkingstelling dan kosteloze terbe- 

schikkingstelling door een privépersoon; 

Bedrijfsmatig: 

een motor die gebruik maakt van gasvormige, vloeibare of vaste brandstoffen, een elektromotor 

daaronder niet begrepen. 

Verbrandingsmotor: 

Artikel 2: Ontheffing soorten 
De volgende ontheffingen kunnen worden onderscheiden: 

a. Rondvaartboot; 

b. Verhuurboot. 

Artikel 3: Algemene regels voor uitgifte 
a. Het college geeft op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing als bedoeld in Artikel 2 voor 

het varen met verbrandingsmotor indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals aangeduid in 

de artikelen 5-6. 

b. Het college kan aan een ontheffing als bedoeld in Artikel 2 nadere voorschriften en beperkingen 

verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede leefomgeving. 

c. Ontheffingen zoals bedoeld in Artikel 2 worden uitgegeven op kenteken zoals verleend op grond 

van de Vaarverordening Steenwijkerland. 

d. De ontheffing is alleen geldig voor het vaartuig met kenteken waarvoor het is uitgegeven. Het 

kenteken dient op de juiste manier te zijn aangebracht. Het gebruik van de ontheffing moet te allen 

tijden controleerbaar zijn. 

Artikel 4: Aanvraagprocedure 
a. Een aanvraag voor een ontheffing voor elektrisch varen kan digitaal worden ingediend via de 

website van de gemeente of op een door het college vastgesteld formulier. Dit formulier kan 

worden opgehaald bij het gemeentehuis of gedownload via de website van de gemeente Steen- 

wijkerland. 

b. Het tarief van de legeskosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een ontheffing op het elektrisch varen, geldt per vaartuig. 

Artikel 5: Rondvaartboot 
1. De voorwaarden voor het verkrijgen van een ontheffing op het elektrisch varen met een rondvaart- 

boot zijn: 

a. De exploitant van de rondvaartboot dient met het bedrijf geregistreerd te zijn in het Handels- 

register. 

b. De rondvaartboot is bij ingang van de vaarverordening (01-01-2021) voorzien van een ver- 

brandingsmotor. 

c. De aanvraag wordt gedaan voor 01-01-2022. 

2. Een verleende ontheffing geldt tot uiterlijk 1 januari 2031. 

Artikel 6: Verhuurboot 
1. De voorwaarden voor het verkrijgen van een ontheffing op het elektrisch varen met een verhuur- 

boot zijn: 

a. De exploitant van de verhuurboot dient met het bedrijf geregistreerd te zijn in het Handels- 

register. 

b. De verhuurboot is bij ingang van de vaarverordening (01-01-2021) voorzien van een explo- 

siemotor; 

c. De aanvraag wordt gedaan voor 01-01-2022. 

2. Een verleende ontheffing geldt tot uiterlijk 1 januari 2023. 
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Dit beleid treedt in werking op 05-01-2021 

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Steenwijkerland op 5 januari 2021. 
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