
Ontheffingenbeleid verkeersbesluit tot instellen maximaal toelaatbare breedte 

voor schepen in de Dorpsgracht te Giethoorn 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland 

  

Gelet op: 

Scheepvaartverkeerswet 

Binnenvaart Politie Reglement 

Verkeersbesluit tot instellen van een maximaal toelaatbare breedte 

Besluit: 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen 

een door mechanische kracht, waaronder begrepen een elektromotor, voortbewogen vaartuig; : Motorvaartuig 

een motorvaartuig, ingericht of geschikt voor het vervoer van één of meer personen, dat bedrijfsmatig 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 terbeschikkingstelling 

door een privépersoon; 

: Bedrijfsmatig 

vaartuig bestemd en geschikt om zware lasten en materialen te vervoeren; : Bok 

de grootste breedte van het schip midscheeps gemeten op de buitenkant van de spanten bij een schip met een 

metalen huid en op de buitenkant van de huid bij een schip met een huid van een ander materiaal. 

: Bootbreedte 

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

a. Inwonersontheffing; 

b. Bedrijfsontheffing voor rondvaart- en verhuurboten; 

c. Ontheffingen voor specifiek bedrijf of beroep. 

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

invaren van een gebied waar een breedtebeperking geldt, indien voldaan is aan de voorwaarden 

zoals aangeduid in de artikelen 5-7. 

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 doorvaart. 

c. Ontheffingen zoals bedoeld in Artikel 2 worden uitgegeven op kenteken met aanduiding van het 

gebied waarin gevaren mag worden. 

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

e. Een ontheffing wordt maximaal voor vijf jaar verleend, met uitzondering van een ontheffing als 

bedoeld in artikel 5. 

f. Een ontheffing als bedoeld in artikel 5 wordt verleend voor onbepaalde tijd en vervalt van 

rechtswege zodra de aanwonende ontheffinghouder niet meer op het betreffende adres ingeschre- 

ven staat in de Basisregistratie Personen. 

Artikel 4: Aanvraagprocedure 
a. Een aanvraag voor een ontheffing voor de doorvaartbreedtebeperking kan digitaal worden inge- 

diend via de website van de gemeente of op een door het college vastgesteld formulier. Dit for- 

mulier kan worden opgehaald bij het gemeentehuis of gedownload via de website van de gemeente 

Steenwijkerland. 

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

van een ontheffing op de doorvaartbreedte, geldt per vaartuig. 

Artikel 5: Inwonersontheffing – Gieters recht 
1. De voorwaarden voor het verkrijgen van een inwonendenontheffing zijn: 

De inwoner dient ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen (BRP) als bewoner 

op een adres welke als woonlocatie is opgevoerd in Bijlage 1. 
a. 
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De inwoner dient te beschikken over een eigen ligplaats of een van derden gehuurde of in 

gebruik gekregen ligplaats. 

2. Nadere bepalingen. 

In uitzondering op het bepaalde in Artikel 3 lid c wordt de ontheffing verstrekt op adres en 

geldt voor alle op het woonadres ingeschreven personen. 
a. 

b. In uitzondering op het bepaalde in Artikel 3 lid d is de ontheffing controleerbaar op toonder. 

Artikel 6: Bedrijfsontheffingen 
De voorwaarden voor het verkrijgen van een bedrijfsontheffing zijn: 

a. De eigenaar van het bedrijf dient met het bedrijf geregistreerd te zijn in het Handelsregister. 

b. De maximale breedte van een rondvaartboot waarvoor ontheffing wordt aangevraagd bedraagt 

2,55 m. 

c. De maximale breedte van een verhuurboot waarvoor ontheffing wordt aangevraagd bedraagt 

2,10 m. 

Artikel 7: Ontheffing voor specifiek beroep of bedrijf 
De voorwaarden voor het verkrijgen van een ontheffing voor een specifiek beroep of bedrijf zijn: 

a. De aanvrager oefent het beroep en/of bedrijf uit van rietsnijder, aannemer, bevoorrader en 

b. de aanvrager kan zonder het verkrijgen van de ontheffing geen werken uitvoeren in de zone van 

de breedtebeperking. 

Dit beleid treedt met terugwerking in op 05-01-2021 

  

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

Steenwijkerland op 05 januari 2021. 
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Bijlage 1 Uitgifte inwonersontheffing 
  

Alle adressen binnen de grenzen van de voormalige gemeente Giethoorn zoals weergegeven op onder- 

staande kaart komen in aanmerking voor de inwonersontheffing. 
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