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Ceachtehee/mevrouw.
gerealiseerd.
wordenveel aanlegsteigersr
h de Ringvaartvan de HaarlemmeÍmeerpolder
Regelmatigleveítdit knelpuntenop. De voorzittervan de StichtingBelangenbehartiging
van
bij het hoogheemraadschap
Opstalhouders
Haarlemmerheeft de steigerproblematiek
als Rijnland
Rijnland onderde aandachtgebÉcht.Zowel de gemeenteHaarlemmermeer
Craaginformerende gebebbendaartoehun beleidten aanzienvan steigersaangepast.
meenteen Rijnlandu overhet nieuwebeleidKoÉe achtergrond
Bij het vergunnenvan aanlegsteigeÍs
zijn zowel de gemeenteals Rijnlandbetrokken.De
gemeenteverleentde omgevingsvergunning
in het bestemmings
en regeltbestemmingen
plan.RijnlandveÍleentwatervergunningen
en verleentdaamaast
als eigenaarvanhet water
vande ringvaartgebruiksrechtenmet gevolgenvoot het
Echter,veel steigerswordengerealiseerd
door niet aanwonenden,
consequenties
en
uitzicht van aanwonenden.
Daamaasthebbensteigerslandschappelijke
gevolgenvoor verkeersdÍukte
en veiligheidlangsdeRingvaart.
heeft
Opstalhouders
Haarlemmermeeí
De voorzittervan de StichtingBelangenbehartiging
de steigerproblematiek
bij Rijnlandonderde aandachtgebracht,onderandervia eenbrief
op I I augustus
2010.Naaraanleidingdaarvanhebbende gemeente
en Rijnlandbeslotentot
instellingvan een ambtelijkewerkgroep.De werkgroepheeft voorstellengedaanaan het
bestuurdie op 22 maarÍ20ll in een bestuurlijkoverlegtussende gemeenteen Rijnland
zijn besproken.
bij zowelgemeente
als Rijnland.
Dit heeftgeleidtot beleidsaanpassingen

' wear gespÍokenwordtoveÍaanlegsteigers,
voorhet
wordenook bedoeldanderevoorzieningen
afmerenvanvaaÍuigenzoalsmeerpalen
en aanmeervoorzieningen.

Nieuw b€leid
heeftop 14juli jl. de nieuweAlgevan de gemeenteHaarlemmermeer
De gemeentemad
met daarinbeleidvooí aanlegsteigers.
menePlaatselijkeVerordening(APV.)vastgesteld,
Vanuit landschappelijke
en verkeerstechnische
Dezeis op 5 augustusin werkinggetreden.
van aanlegverbod
het
aanbrengen
geldtdan voor bepaalde
trajecteneen
op
overwegingen
steigers.
opnieuw
Rijnland heeft haar 'Beleids- en AlgemeneRegetsinrichting watersystemen'
vastgesteldi
dezezijn op 27 meijl. in werkinggetreden.Ook hierin is beleidvoor aanlegsteigeÍsopgenomen.Nieuw is dat voor bepaaldetrajectengeen vergunningplichtmeer
geldt,maarvolstaankan wordenmet€enmelding.
Wat betekenthet nieuwebeleidvoor opstálhouders?
en Rijnlandzijn nu drie zonesontstaanlangsde
DooÍ het nieuwebeleidvan de gemeente
van aanlegslei'
voorhetaanleggen
met
consequenties
voor
de
mogelijkheden
ringvaaft,elk
(bijlage
gevisualiseerd
gers.Dit is
in bijgaandekaart
l).
(roodop kaart)
Zone 1: Verbodop aanleesteiqers
verbodvoor aanlegsteigers
in de ringvaaÍ (art.
De gemeentelijke
APV regelteenalgemeen
5.21,lid 2: "Het is verbodenom op het openbaarwater een voorwerp,niet zrjndeeen
vaanuig.op, in of bovenopenbaarwaterte plaatsen,aan te brengenof te hebbenaancle
Ringvaaft'.Artikel 3 regeltdat het colleg€plaatsenkan aanwljzenwaar het verbodniet
geldt.Dit is opgenomen
op de kaartdie behooÍtbij de APV.
Íedenenzijn gebiedenin de Ringvaart
Vanuit landschappelijke
en verkeerstechnische
gehanteerd:
waareenverbodgeldt.Hierbij zijn de volgendeuitgangspunten
aangewezen
woonlinten;
L gebiedenbuitende bebouwdekom eÍ/of bestaande
vanreedsvergunde
steigersen
2. gebiedenbuitende concentratiegebieden
van landschappelijke
waardenspeelt.
3. gebiedenwaaraantasting
binnendezezone
en een wateÍvergunning
Bij aanvragenvoor een omgevingsvergunning
en Rijnlandde aanvÍagenwijzenop het verbodin de APV. Overigens
zullende gemeente
geldtuiteraaÍddat toestemmingen
vooÍ bestaande
steigersin standzullenbiijven.
(blauwop kaaít)
vooÍ aanlessteisers
Zone2: VerqunninqDlicht
Omdat een aanlegsteiger
een bouwwerkis, geldt in alle gevallende noodzaaklol het
In zone 2 geldt daarnaastde
aanvragenvan een gemeentelijkeomgevingsvergunning,
bij Rijnland.Een aanvraagvoor een
noodzaaktot het aanwagenvan eenwatervergunning
wateÍveígunning
zal tevenswordengezienals aanvraagvoor het verkijgen van gebruiksnaderevoorwaarden
en binnenbepaalde
rechtvoor het betreffende
water.Binnenbepaalde
mogelijk.
maatvoeringen
is in het algemeen
eenvergunningvooreenaanlegsteiger
voorRiinland(eroenoDkaarti
verpunnineplicht.
meldineDlicht
Zone3: Gemeenteliike
van de gemeente
nodig.Vanuit waterhuishoudln dezezoneis een omgevingsvergunning
volstaan
een
melding
bij Rijnland. Rtnland
redenen
kan
evenwel
worden
met
kundige
gedaan
gebruiksrecht
aan
wordt
reeds
controleertof voor de locatiewaarvoorde aanvraag
eenderdeis verleend.

De gemeenteen Rijnlandachtenhet niet wenselijkom het probleemvan zichthindervan
te reguleren,Er wordt in heI
aanwoneoden
door aanvullendoverheidsinslrumentarium
gemaakttussenaanwonenden
eo nietaanwonenden.
beleiddusgeenondeíscheid
Wat kunnen opstalhouderszelf doen?
te trefÏenom (zicht)hindeÍte
Het is aan de opstalhouders
zelf om eventueelmaatregelen
voorkomen.
. Een opstalhouder
kan aanRijnlandverzoeken
om de - nog niet aanderdenin gebÍuik
gegeven oeveren het aangÍenzende
water te mogenkopen(alleenhuur zondergebruik is niet mogeli.jk). Informatie hie.over leest u op de website !.t!-tLljj4b!l4.!]!1:
voor het gebruikvan Rrjnklik op de menuknop'Beleid', klik dan op Vergoedingen
landseigendommen'
en klik tenslottedoornaar'Rijnlandverkoopteigendom'.
. Als een opstalhouder
zelf gebruik wil maken van het water kan dezetoestemming
vragenvoor het Àanleggen
van een aanlegsteiger
of meerpalenvoor de eigenwoning
(bij gemeente
in beginseldater vaaren Rijnland).Daarmeevoorkomtde opstêlhouder
tuigenvanderdenwordenaangelegd.
we wijzener op dat Rrjnlandmomenteel
met de SBOHde mogelijkheden
onderzoektvoor
kom
aan
de
Stichting.
Dit met
verkoopvan de strokenoeveren walerbinnende bebouwde
grondweerdoorverkoopt
aande belanghebals insteekdaI de Stichtingde desbetreffende
Voor de (mogelijke)vooídelendaarvan voor u als belanghebbenbendedopstalhouders.
de/opstalhouder
kunt u meer informatieinwinnenbt de SBOH.Lopendedit ondetToek
zullen vooÍ dezepeÍceleneigendomvan Rijnlandbinnende bebouwdekom geennieuwe
priv&trechtelijkeregelingenwordengetroffen.E.e.a.laat overigertsonverletdat degene
die eengebruiksrecht
heeftm.b-t.eengedeeltevan dezegÍondop gÍondvan hetRijnlands
verkoopbeleid
eenÍechtvàneeÍstekoopheett.
de website
Het beleid van de gemeente(nieuwe APV) kunt u vinden op
'Woon'
$ ww.hurlcrnmermeer-nl:
klik op de menuknop'Wonenen leven'.klik daarnaop
builenruimte'en
klik dan in de tekstop
omgevingen milieu',vervolgens
op'Openbare
'Regelsin de polder'. Het beleid van Rijnland(Beleids-en AlgemeneRegelsinrichting
watersysteem
2011) kunt u vinden op rlr,"rv.fiinland.nel
op de menuknop'Beleid' en
vervolgens'Beleidsregels
enalgemene
regels'.
lÍformàtie
Wij hopenu voldoendegeihformeerd
te hebben.Mochtu nog vragenhebben,dankunt
via telefoon(023)
contactopnemenmet mevrouwDijk vande gemeente
HaarlemmeÍmeeÍ
vanRijnlandvia
vanhet hoogheemraadschap
567 44 80 of Ínetde heerVan Huijssteeden
Ielefoon(071)306 34 57.

Een gelijkluidendeversie val dezebrief is verzondenaan de voositter van de Stichtinq
opstalhouders
Haarlemmermeer.
BelangenbehaÍiging
Hoogachtend,
Burgem€este.en wethoude6
van de gemeenteHaarlemmermeer,
namensdezen,
de gemeentes€cÍetaris,
voor deze
Dienstverlening
de clustermaDager

namensdrjkgaaf en hoogheemraden
van het hoogheemÍaadschapvan fujnlard,

dÍs. ir. I. KÍamps- Luit$,ieler,
AfdelingshoofdPlantoetsingen Vergunningverlening
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