
Verkeersbesluit tot instelling van een 

maximaal toelaatbare breedte van 1,80 

meter voor alle schepen in de 

Dorpsgracht te Giethoorn, vanaf de 

Volkensvaart (paal 5) tot aan de Molenvaart (paal 1) 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland, 

Overwegende: 

- dat burgemeester en wethouders, op grond van artikel 4.3.2 jo. bijlage 6, lijst B onder 56 van de 

Omgevingsverordening van de Provincie Overijssel alsmede op grond van het bepaalde in 

artikel 2, eerste lid onder a, 3° van de Scheepvaartverkeerswet (SVW) voor de toepassing van die 

wet zijn aangewezen als bevoegd gezag voor de Dorpsgracht te Giethoorn; 

- dat de Dorpsgracht te Giethoorn een beperkte breedte heeft tot circa 6 meter met enkele bruggen 

met een doorvaartbreedte van slechts ca. 3,10 meter; 

- dat de Dorpsgracht een recreatief zeer druk bevaren vaarweg is; 

- dat met het onderhavige besluit wordt beoogd om de veiligheid van de gebruikers van de betrokken 

vaarweg blijvend te waarborgen en tevens omstandigheden te scheppen die bevorderlijk zijn 

voor een ongestoorde, vlotte en gelijkmatige doorstroming van het scheepvaartverkeer op die 

vaarweg en dat tevens wordt beoogd om schade door het scheepvaartverkeer aan de oevers, 

beschoeiingen en overige werken gelegen in, of over de vaarweg te voorkomen of zoveel mogelijk 

te beperken; 

- dat het in verband met de steeds verder toegenomen drukte op de Dorpsgracht noodzakelijk is 

om met het oog op de veiligheid, de doorstroming en het voorkomen van aanvaringen met de 

oevers, werken en beschoeiingen de maximaal toelaatbare breedte van schepen in de Dorpsgracht 

te Giethoorn te beperken tot 1,80 meter; 

- gelet op het bepaalde in de artikelen 2 t/m 6 van de Scheepvaartverkeerswet en de 

artikelen 2, 5, 6, 10 en 12 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer; 

- mede gelet op het bepaalde in artikel 1.06 van het Binnenvaartpolitiereglement; 

Brengt ter algemene kennis dat met het oog op het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop 

van het scheepvaartverkeer, het in stand houden van de Dorpsgracht te Giethoorn en het waarborgen 

van de bruikbaarheid daarvan en het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer 

aan de oevers, beschoeiingen en overige werken gelegen in of over de Dorpsgracht te Giethoorn, is 

besloten om tijdens officiële feestdagen en in de maanden juli en augustus tussen 11:00 en 17:00 de 

maximaal toelaatbare breedte van vaartuigen in de Dorpsgracht te Giethoorn, over het traject zoals 

weergegeven in bijlage 1, te stellen op 1,80 meter, behoudens de verlening van een ontheffing voor 

een grotere breedte. 
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Bezwaarmogelijkheid 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit 

een brief sturen aan burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk. 
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In het bezwaarschrift geeft u aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent 

met dit besluit. Verder vermeldt u het zaaknummer, datum, uw naam en adres en ondertekent u de 

brief. Het besluit blijft geldig totdat er een beslissing is op uw bezwaar. 

Is de zaak zo spoedeisend dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht? Dan kunt 

u de bestuursrechter van de rechtbank Overijssel vragen een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan 

zijn kosten verbonden. Meer informatie vindt u op https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-con- 

tact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/Paginas/Voorlopig-voorziening.aspx 

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

Steenwijkerland op 5 januari 2021. 

de secretaris, 

J. de Groot 

de burgemeester, 

J.H. Bats 
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