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Introductie beheerder vaarwegen
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Rijkswaterstaat is 
uitvoeringsorganisatie en
werkt onder opdracht van 
beleidsdirectoraat DGLM 
(ism DGWB)



- Waterwet/Waterregeling 
- Waterkwantiteitsbeheer
- Waterkwaliteitsbeheer
- Waterstaatkundig beheer

- Waterstaatkundig beheer: beheer van oppervlaktewaterlichamen, 
anders dan waterkwaliteitsbeheer of waterkwantiteitsbeheer 
(geografisch vastgelegd in bijlage Waterregeling)

- Vaarwegen vastgelegd conform Waterwet in (Ontwerp) Nationaal
WaterProgramma (NWP) (voorheen BeheerPlan RijksWateren
(BPRW))

3

Introductie beheerder vaarwegen



Scheepvaartverkeerswet (bevoegd gezag, rol beheerder):
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld
• Het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het 

scheepvaartverkeer;
• Het instandhouden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de 

bruikbaarheid daarvan;
Instellingsbesluit Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 2013:
• de aanleg, het beheer en het onderhoud van rijkswaterstaatswerken
• de vergunningverlening en handhaving van wet- en regelgeving, voor zover dat 

niet uitdrukkelijk aan een ander onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat is opgedragen, verband houdende met de uitvoering van de taken 
genoemd in onderdeel a, waarvoor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
bevoegd gezag is
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Rol van beheerder Rijkswaterstaat
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Rol van beheerder vaarwegen beroepsvaart
NWP: Toewerken naar:

- Op basis van 
provinciale
verordeningen

- Gouwzee en
Workum/Hindeloopen
historisch ontstaan



NWP:
• Rijkswaterstaat neemt initiatieven voor de veiligheid van de recreant of de veilige en vlotte afwikkeling van de 

recreatievaart, zoals door het inzetten van stewards op drukke sluizen of het aanwijzen en zo nodig markeren van 
specifieke gebieden voor snelvaren, kitesurfen en waterskien.

• Andere overheden en organisaties kunnen meeliften met werkzaamheden die in opdracht van Rijkswaterstaat worden 
uitgevoerd, zoals het baggeren van jachthavens, havenmonden, kanalen of rivieren. De meerkosten zijn voor 
rekening van de vragende partij.

• Rijkswaterstaat werkt samen en deelt kennis met de waterrecreatiesector, zoals in het programma ‘Varen doe je 
Samen’.

• Veiligheid is voor Rijkswaterstaat maatgevend voor de mogelijkheden van het passeren of het bezoek aan bruggen en 
sluizen die een toeristische bezienswaardigheid vormen of die deel uitmaken van bijvoorbeeld een wandelroute.

• Rijkswaterstaat houdt de vaargeulen van de rijksvaarwegen en de vaarwegen die voor de recreatietoervaart zijn 
aangewezen vrij van waterplanten voor zover deze hinder veroorzaken voor het scheepvaartverkeer. In overige 
gevallen ligt het initiatief voor het maaien van waterplanten bij derden.
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Rol van beheerder recreatievaart
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Rol van beheerder recreatievaart

BasisRecreatieToervaartNetwerk
(BRTN)



Netwerk via drie financieringsstromen naar Rijkswaterstaat:
• Aanleg
• Vervanging en Renovatie
• Beheer en Onderhoud (ook wel baten lasten stelsel)

Thematisch:
• Klimaatadaptatie
• Duurzaamheid/vergroening (walstroom, verbod ontgassen)
• Energietransitie (andere brandstof en bijbehorende voorzieningen voor

scheepvaart)
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Beheerder ontwikkelt



• Opgave Kornwerderzand
• Opgave Vaarweg IJsselmeer – Meppel
• Opgave ligplaatsen Amsterdam - Lemmer

9

Beheerder ontwikkelt - aanleg
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Beheerder ontwikkelt - vervangt en renoveert
• Opgave Nijkerkersluis
• Opgave Krabbersgatsluis



• Prestatiecontract Dijken Oevers Vaarwegen (DOV)
• Overig werk (spijkerpot, 2021/2022/2023 marginaal)
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Beheerder ontwikkelt – beheer en onderhoud



• Kornwerderzand
• Maritieme Servicehaven Urk (grondpositie)
• Brug Roggebot
• Enz.
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Beheerder ontwikkelt – Met partners (of vice 
versa)



Vragen dmv handjes opsteken
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Slot
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