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Ceachte heer Den Daas.

In de Ringvailt vm de HaarlemmermeerpoldeÍ worden veel aanlegsteigersr gerealiseetcl.
Regelmatig leveÍt dit ktrelpunten op. Deze steigerproblemariek heeft u bij het hoogheemradschap van Rijnland onder de mndacht gebracht. Zowel de gemeente Haarlemmermeer
als Rijnland hebben daaÍ@ hun beleid ten aanzien vm steigers aangepast. Gnag informeren de gemeente en Rijnland u over dit nieuwe beleid.

Kort€ achtergrond

Bij het vergunnen vil amlegsteige$ zijn zowel de gemeente als Rijnland betrokken. De
gemeente verleent de omgevingsvergunning en regelt bestemmingen in het bestemmingsplan. Rijnland verleent wateryergunningen en verleeot damaast als eigenaar van het water
van dc ringvaart gebruiksrechten.
Echter, veel steigers worden gerealiseerd door niet aanwonenden, met gevolgen voor het
uitzicht van mn§'onendetr. Daamaast hebbetr steigers landschappelijke consequenties en
gevolgen voor verkeersdrukte en veiligheid lmgs de Ringvaaft.
U heeft de steigerproblemetiek bij Rijnland onder de amdacht gebrachr, onder andere in
uw brief van I I augustus 2010. Nur aatrleiding daaruan hebben de gemeeute en Rijnland
besloten tot instelling van een ambtelijke werkgroep. De werk$oep heeft voorstellen
gedaan aan het bestuu die op 22 maart 201 I in een bestuurlijk overleg tussen de gemeente
en Rijnland zijn besprokeo. Dit heeft geleid tot beleidsaanpassingen bij zowel gemeente als
Rijnland.

WaaÍ gesproken wordt over aanlegsteigeÍs. worden ook bedoeld andere voorzienineen voor het
Jl-meren vdn \airruigen zoalq meerpalen en Jrnmeerr,,,rzieningen.

Nieuw beleid
De gemeenteraad van de gemeente Haulemmermeer heeft op 14 juli jl. de nieuwe Algemene PlaatrelUke Verordening (APV) vastgesteld, met daarh beleid voor aanlegsteigers.
Deze is op 5 augustus in werking getreden. Vmuit landschappelijke en verkeersiechnische
overwegingen geidt dan voor bepmlde tra.jectgn eetr verbod op het aanbrengen van amlegsteigers.

Rijnlatrd heeft haar 'Beleids- en Algemene Regels inrichtin-q watersysremen' optrieuw
vastgesteld; deze ziln op 27 mei jl. in werking getreden. Ook hierin is beleid voor mnlegsteigers opgenomen. Nieuw is dat voor bepaalde trajecten geen vergunningplicht meer
geldt, maar volsnan krn wordetr met een meldiog.
Wat betekent het nieuwe beleid voor opstalhouders?
Door het nieuwe beleid vatr de gemeente en Rijnland zijn nu drie zones langs de Ringvaart
ontstaan, elk met consequenties voor de mogelijkheden voor het aanieggen van enlegsteigers. Dit is gevisulireerd in bijgamde kaal1 (bijlage l).

De gemeenteltke APV regelt eetr algemeen verbod voor amlegsteigers in de Ringvaaft
(afi. 5.2;+. lid 2): "Het is verboden om op her openbaar water een voorwerp, niet zijnde een
vmr-tuig, op. in of boven openbail water te plaatren, am tc brengen of te hebben aan de
Ringvaaft". Artikel 3 regelt dat het college plaatsen katr aanwijzen waar het verbod niet
geldt. Dit is opgenomen op de kaft die behoort bij de APV.

Vanuit Iandschappelijke en verkccrstechnische Íedenen zijn gebieden in de RingvuÍt
aangewezen wmr een verbod geldt. Hierbij zijn de volgende uitgmgspunten gehanreerd:
1. gebieden buiten de bebouwde kom eÍ/of bestaande w@nlintea;

2. gebieden buiten de concentratiegebieden van reeds vergunde steigers en
3. gebiedetr wau amtasting vm landschappelijke warden speeltaanvragen voor een omgevingsvergunning en een watervergunning bimen deze zone
zullen de gemeente en Rijnland de aanvrages wijzen op het gemeenteliike verbod in de
APV. Overigens geldt uiteraard dat toestemmitrgen voor bestffide steigers in stand zullen
blij ven.
Bij

Omdat een aanlegsteiger een bouwwerk is, geldt in alle gevallen de noodzek tot het
aanvragen van een gemeenteltke omgevingsvergunning. ln zone 2 geldt daarnaast de
noodzaak tot het aanvragen van een waterverguntring bij Rijnlatrd. Eetr amwaag voor een
watervergunning zal te!€ns worden gezien als aanyruag voor het verkri.jgen van gebruiksrecht voor het betreffende water. Binnen bepaalde nadere voorwaarden en binnen bepaalde
maatvoeringen is in het algemeen een verguntring voor een etrlegsteiger mogelijk.

In deze zone is eeil omgevingsvergunnitrg vatr de gemeente nodig. Vanuit waterhuishoudkundigc redenen kan evenwel worden volstaan met een melding bU Rijnlatrd. Rijnland
confioleef of voor de locatie waarvoor de aanvÍaag wordt gedmn reeds gebruiksrecht aan
een derde is verleend.

De gemeente en Rijnland achten het niet wenselijk om het probleem van zichthinder van
aanwonendcn door amvullend overheidsinstrumentarium te reguleren. Er wordt in het
bcleid dus geea onderscheid gemaakt tussen aanwonenden en niet aanwonenden.

Wat kunnen opstalhouders zelf doen?
Het is aan de opstalhouders zelf om eventueel maatregelen te lreffen om (zicht)hinder te
voorkomen.
Een opstalhouder kan aan Rijrland veEoeketr om de - nog niet aan derden in gebruik
gegeven - oever en het aatrgrenzende water te Írogetr kopen (alleen huur zonder ge
bruik is niet mogelijk). Informatie hierover leest u op de website \\!v$-riinlancL.nct:
klik op de menuknop 'Beleid', klik dm op 'Vergoedingen voor het gebruik van RUtrlands eigendommen' en klik tenslotte door nmr 'Rijnlmd verkoopt eigetrdom'.
. Als een opstalhouder zelf gebruik wil maken van het water kan dezr toestemming
vragen voo. het aanleggen van een aanlegstgiger of meerpalen voor de cigen woning
(bij gemeente etr Rijnlmd). Daamee voorkomt de opstalhouder in begitrsel dat er vaartuigen van derdetr worden aangelegd.

.

We wijren de opstalhouders in een gelijkluidende brief erop dat Rtniand momenteel met

de SBOH de mogelijkheden onderzoekt voor verkoop van de stroken oever en water
binneo de bebouwde kom aan de Stichting. Dit met als insteek dat de Stichting de desbe
treffende grond weer door verkoopt aan de belanghebbenden/opstalhouders. Voor de
(mogelijke) voordelen durvan voor belmghebbendefl/opstalhouders hebbe[ wij dooNerwezen naar uw Stichting. Wij hebben er tevens op gewezen dat lopende dit onderzoek voor
deze percelen binnen de bebouwde kom geen nieuwe

privaarechtelijke regelingen worden

8etroffeo.

Het beleid van de

gemeente (nieuwe APV) kunt u vindetr op de website
wwu.haarlenlmenneer.nl: klik op de menuknop 'Wonen en leven', klik daama op 'Woonomgeving en milieu', vervolgens op 'Openbre buitenruimte' en klik dan in de tekst op
'Regels in de polder'. Het beleid van Rijnland (Beleids- en Algemene Regels inrichting
wateÍsysteem 2011) kunt u vinden op sw§.riiolard.net op de menuknop'Beleid'en
vervolgetrs'Beleidsregels en algemene regels'.
Informatie

Wij hopen u voldoende geinfomeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dm kunt
contact opnemen met mevÍouw Van Dijk van de gemccnte Haulemmermeer via telgfoon
(023) 567 ,t4 80 of met de heer Van Huijssteedetr van het hoogheemraadschap van Rijnland
via telefoon (071) 306 34 57.

Een gelijkluidende versie van deze brief is veÍzonden
ders aan de Ringvaart van de Haarlemlnermeer.
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