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Toelichting op voorschriften bij werkzaamheden en evenementen  

op en langs provinciale VAARWEGEN  
 

 

Het doel van dit document is het eenduidig, helder en transparant 

toelichten van voorschriften die opgelegd kunnen worden aan de aanvrager 

van werkzaamheden of evenementen op of langs de vaarweg.  

 

WETTELIJKE BASIS 

Binnenvaart Politie Reglement (BPR) artikel 1.23: “Het is verboden 

evenementen te houden of werkzaamheden uit te voeren zonder dit te 

melden bij de bevoegde autoriteit. De bevoegde autoriteit moet 

toestemming verlenen indien het werk of evenement hinder of gevaar 

veroorzaakt. Aan de toestemming kunnen voorschriften verbonden 

worden.” 

 

Voor het aanvragen van evenementen en werkzaamheden op of langs 

provinciale vaarwegen is een aanmeldformulier te downloaden:  

Aanmeldformulier werkzaamheden en evenementen 

 

DOELGROEPEN 

Het aanmeldformulier werkzaamheden en evenementen op provinciale 

vaarwegen is bedoeld voor de volgende doelgroepen: 

- Werkzaamheden; professionele organisaties, vaak beheerders die 

infrastructuur aanleggen of onderhouden. Een aannemer kan 

toestemming namens de beheerder aanvragen. 

- Evenementen; veelal particulieren en stichtingen die een evenement 

willen organiseren.  

- Bijzonder Transport; bijzonder transport wordt aangevraagd bij 

Subsidies Handhaving en Vergunningverlening (SHV). Zij kunnen 

voorschriften verbinden bij het toestemming verlenen van dit 

transport. 

Let op, als werkzaamheden of evenementen invloed hebben op de 

verkeersdoorstroming op de weg, moet ook de wegbeheerder toestemming 

verlenen.  

Als de definitieve situatie gewijzigd wordt, is een vergunning vereist. 

 

 

mailto:Stremmingen-ww@noord-holland.nl
mailto:Infobu@Noord-Holland.nl
http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Wegwerkzaamheden/Aanmelden.htm
http://product.sduconnect.nl/product.xml?view=product&account_id=214&product_collection_id=741&lokettype=10&view=product&product_id=6433&top10=0&smarttags=0&navigation=list
http://www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket/Informatie-en-klachten/Servicepunt-SHV.htm
http://www.rijkswaterstaat.nl/geotool/wegbeheerders.aspx?cookieload=true
http://www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket/Vergunningen-en-ontheffingen.htm
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TOELICHTING HINDER VOOR DE SCHEEPVAART 

De hinder die de werkzaamheden of het evenement veroorzaken voor de 

scheepvaart, beïnvloedt de aanvraag en afhandeltermijn. Op het 

aanvraagformulier staan de termijnen vermeld. Als er meer dan éénmalig 4 

uur hinder wordt veroorzaakt, moet de aanvrager een 

scheepvaartinformatieplan opstellen. Hierin wordt beschreven hoe de 

vaarweggebruikers en andere belangenpartijen geïnformeerd worden over 

de beperking of hinder. Bij het VCP zijn contactgegevens op te vragen. 

Verderop wordt het scheepvaartinformatieplan nader toegelicht. 

 

Na akkoord op de werkzaamheden, geeft de vaarwegbeheerder een bericht 

aan de scheepvaart af. Dit bericht wordt verstuurd aan de Waterkamer. De 

Waterkamer verzamelt alle berichtgevingen en verstuurt deze dagelijks met 

een Europese berichtgeving onder de scheepvaart. Actuele informatie staat 

op teletekst p721 en op www.vaarweginformatie.nl   

Om het bericht aan de scheepvaart goed af te kunnen geven, is de volgende 

informatie nodig: 

- vaarweg beschikbaar houden voor transport; Dit is voor projecten die 

afhankelijk zijn van transport over water. In het planningsysteem wordt 

een waarschuwing opgenomen, zodat de projectleider gewaarschuwd 

wordt als er een beperking voor de scheepvaart aangevraagd wordt.  

- werkzaamheden zonder hinder; werkzaamheden zonder hinder moeten 

aangemeld worden, zodat altijd te herleiden is waar werkzaamheden 

plaatsvinden. Soms gaat dit gepaard met een waarschuwing voor de 

scheepvaart: “hinderlijke waterbeweging vermijden” of “bijzondere 

voorzichtigheid”. 

- evenement; organisatoren van evenementen moeten aanmelden dat er 

een evenement plaatsvindt. Gekeken wordt of de vaarweg beschikbaar 

is voor het evenement. Normaal gesproken blijft het Binnenvaart Politie 

Reglement (BPR) van toepassing, in sommige gevallen kunnen extra 

bedientijden of beperkingen voor de overige scheepvaart worden 

afgesproken.  

- beperkte bediening; Bij de uitvoering van werkzaamheden is het soms 

niet mogelijk de brug of sluis direct te bedienen. Er is dan geen 

volledige stremming, maar een beperkt bedienregime van kracht, ook 

wel “oponthoud” (delay), “hinder” of “beperkte service” genoemd. De 

beperkte bediening heeft een maximaal oponthoud van 4 uur.  

- beperking (lengte, breedte, hoogte, diepte); Tijdelijke beperkingen 

worden in het bericht aan de scheepvaart opgenomen.  

- Geen bediening, onderdoorvaart mogelijk; als een object langer dan 4 

uur niet bediend kan worden, wordt een “géén bediening” afgegeven. 

De onderdoorvaarthoogte wordt hier altijd bij vermeld. De effecten voor 

de scheepvaart en de extra maatregelen worden opgenomen in een 

scheepvaartinformatieplan, dat door de aanvrager wordt opgesteld en 

afgestemd met de belanghebbende partijen.  

- Stremming, als de doorvaart langer dan 4 uur volledig beperkt wordt voor 

de scheepvaart, is de vaarweg gestremd of “afgesloten”. De effecten 

Wat doet de aanvrager? 

- Tijdig aanvraag indienen 

- Communicatieplan opstellen 

- Belangenpartijen informeren 

Wat doet de vaarwegbeheerder? 

- Bericht aan de Scheepvaart  

- Afstemmen werkzaamheden 

- Bewaken van de afspraken 

http://product.sduconnect.nl/product.xml?view=product&account_id=214&product_collection_id=741&lokettype=10&view=product&product_id=8968&top10=0&smarttags=0&navigation=list
http://www.rijkswaterstaat.nl/waterkamer
http://teletekst.nos.nl/?721-01
http://www.vaarweginformatie.nl/
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voor de scheepvaart en de extra maatregelen worden opgenomen in 

een scheepvaartinformatieplan, dat door de aanvrager wordt opgesteld 

en afgestemd met de belanghebbende partijen. 

 

SCHEEPVAARTINFORMATIEPLAN 

Voor beperkingen voor de scheepvaart die langer duren dan 4 uur moet een 

scheepvaartinformatieplan opgesteld worden door de aanvrager. 

Toestemming voor een aanvraag wordt gegeven na toetsing van dit 

scheepvaartinformatieplan door de vaarwegbeheerder en inspraak van 

belangenverenigingen van de scheepvaart. 

 

In het scheepvaartinformatieplan wordt beschreven welke werkzaamheden 

uitgevoerd worden, welk effect dit heeft op de scheepvaart, hoe de 

scheepvaart tijdig geïnformeerd wordt, welke omleidingroutes ingesteld 

worden, welke informatiemiddelen gebruikt worden enz.  

 

Vaarweggebruiker informeren;  

Vaarweggebruikers dienen afhankelijk van de aard en duur van de hinder of 

stremming geïnformeerd te worden. De volgende middelen kunnen ingezet 

worden:  

- Bericht aan de Scheepvaart; door de vaarwegbeheerder wordt een 

Bericht aan de Scheepvaart (BAS) verstuurd aan het Infocentrum 

Binnenwateren. Dit bericht wordt gebuikt om met name de 

beroepsvaart te informeren. De belangrijkste berichten worden op 

teletekst geplaatst. http://www.vaarweginformatie.nl  

- Vooraankondiging; stremmingen van de vaarweg dienen minimaal 

twee weken voor aanvang van de stremming op het betreffende 

object of locatie aangekondigd te worden. 

- Informatiebord; bij de uitvoering van het evenement of werk gaat 

de voorkeur uit naar het vermelden van de werkzaamheden en wie 

deze werkzaamheden uitvoert, zodat vaarweggebruikers weten wat 

en door wie er gedaan wordt.  

- Omleidingborden; Bij langdurige stremmingen worden op 

keuzepunten geïnformeerd (daar waar de vaarweggebruiker een 

alternatief heeft).  

- Borden langs de vaarweg; bij wijzigingen van de ‘normale’ situatie 

worden borden geplaatst langs de vaarweg om de 

vaarweggebruiker te gebieden, verbieden, adviseren of informeren. 

- Evenementen; georganiseerde evenementen op of langs de 

vaarweg moeten door de wedstrijdleiding begeleid worden. Ook het 

begeleiden en informeren van het overige vaarverkeer is een taak 

van de wedstrijdleiding. 

- DRIP’s; bij diverse objecten en op een aantal keuzepunten staan 

Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP). De tekst kan door de 

vaarwegbeheerder gewijzigd worden om de vaarweggebruiker te 

informeren. 

Wat staat in Communicatieplan? 

- Waar wanneer en hoe tijdig 

informeren 

- Wie op welke manier informeren 

- Welke middelen gebruiken 

- Welke maatregelen treffen 

http://www.vaarweginformatie.nl/
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- Brug- en sluiswachters; Bij de aanvraag van een werk of 

evenement worden de brug- en sluiswachters geïnformeerd. 

Aanvullende afspraken met exacte tijden kunnen met de 

betreffende brugwachters gemaakt worden (aanvrager neemt 

contact op met brugwachter, brugwachter informeert 

vaarweggebruiker over evenement (via marifoon of spreek- luister 

installatie) 

- Marifoon; brug- en sluiswachters kunnen de scheepvaart door 

middel van de marifoon of de spreek- luister installatie op de 

objecten informeren van afwijkende situaties. 

 

TOESTEMMING 

Als voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden, kan de aanvrager 

toestemming krijgen van de vaarwegbeheerder. Aan deze toestemming 

kunnen voorschriften verbonden worden. De voorschriften worden 

schriftelijk bevestigd, zodat voor iedereen duidelijk is wat de afspraken zijn. 

Hieronder zijn een aantal voorschriften toegelicht. 

 

Richtlijnen Scheepvaarttekens 

Door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart is de Richtlijnen 

Scheepvaarttekens opgesteld. Naar deze richtlijn wordt verwezen voor 

nadere toelichting op de verder gestelde voorschriften. In de Bijlage zijn de 

belangrijkste borden voor werkzaamheden opgenomen. 

 

plaatsen van borden 

Borden worden, afhankelijk van de vaarwegklasse / omstandigheden, 

aangestraald zoals voorgeschreven in het BPR. Het plaatsen van borden 

naast de vaarweg gaat in overleg met de betreffende wegbeheerder. De 

borden moeten zodanig staan dat ze geen belemmering vormen voor het 

wegverkeer op "de kant". Ook dienen de borden zodanig geplaatst te 

worden dat er geen verwarring ontstaat voor het wegverkeer. 

Na beëindiging van de werkzaamheden/activiteiten op de vaarweg dienen 

de borden binnen 24 uur verwijderd te worden. 

 

Overige Verlichting 

Werkvaartuigen of obstakels in de vaarweg worden verlicht volgens het BPR. 

 

Extra bediening aanvragen 

Voor een aantal werkzaamheden of evenementen kan het nodig zijn dat een 

object langer of vaker bediend moet worden. In overleg met de unit 

Vaarwegen kan hier toestemming voor gegeven worden. 

 

EXTRA INFORMATIE 

Richtlijnen Scheepvaarttekens 

Scheepvaartverkeerswet 

Bedieningstijden objecten 

https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Richtlijnen%20Scheepvaarttekens%20-%20RST%202008_tcm174-272349_tcm21-20430.pdf
http://www.rws.nl/water/wetten_en_regelgeving/scheepvaartverkeerswet/
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/scheepvaartberichten_waterdata/brug_sluistijden/
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Bijlage bebording 

 

Hier zijn een aantal borden beschreven die bij werkzaamheden vaak 

gebruikt worden. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de 

Richtlijnen Scheepvaarttekens; 

 

 

A.9 Hinderlijke golfbeweging  
Verboden hinderlijke 
waterbeweging te 
veroorzaken 

 

B.6 Snelheidsbeperking 
Verplichting de 
vaarsnelheid te 
beperken, zoals is 
aangegeven (in km/u). 

 

A.1 Stremming begeleiden 

Aanvrager draagt 

zorg voor het 

kenbaar maken van 

de stremming aan de 

vaarweggebruiker. Korte 

stremming doormiddel van een 

rode vlag, langdurige stremming 

met een dubbele rode vlag. Indien 

geen begeleiding bij de 

stremming is, moet een bord 

geplaatst worden. 

 

A.1 Stremmen vaarweg 

Door aanvrager 

plaatsen van Bord A1 

(aan twee zijden van de 

vaarweg en in twee richtingen). 

 

A.1 Stremming met gevaar 

(personen te water) 

Begeleiden van de stremming 

door de aanvrager bijvoorbeeld 

bij duikers te water. 

 

A.2 Bord Voorbijlopen verboden 

Voorbijlopen onmogelijk 

of kan gevaar opleveren 

 

 

 

C.3 beperkte doorvaartbreedte  
               Beschikbare breedte is 

aangegeven in meters. 
Vij voorkeur een 
onderbord met reden 
van beperking – Werk in 

uitvoering 
 
B.5 Verplichting stil te houden  

Dit teken geeft naast de 
verplichting stil te 
houden, tevens de 
plaats aan tot waar 

schepen mogen varen. 

 

B.8 Bijzonder opletten 

Bijzonder opletten, 

aangevuld met een 

onderbord. 

 

Aanvullende aanduidingen 

Aanvullend 

bord op eerder 

borden. Dit kan 

zijn een afstand, of 

verduidelijking. 

 

 

 

http://www.rijkswaterstaat.nl/images/Richtlijnen%20Scheepvaarttekens%20-%20RST%202008_tcm174-272349.pdf

