
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 
 
Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor het gebruik van en het 
verkeer op openbaar water in verband met:  
- de openbare orde en veiligheid op het water en zijn oevers; 
- de volksgezondheid en het milieu; 
- de (verkeers)veiligheid op het water en zijn oevers; 
- de reinheid van het water en zijn oevers; 
- het gebruik van het water; 
- de bescherming van het water en zijn oevers als essentieel onderdeel van 

het stadsgezicht en het landschap; 
- de bewaking van rechten en vrijheden van anderen; 
- redelijke eisen van welstand; 
- de bescherming van de constructie van oevers en kunstwerken; en 
 
 
is vastgesteld de: 
 
Verordening Haarlemse Wateren 
 

   
  Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 
  Artikel 1 Begripsbepalingen 
 

Deze verordening verstaat onder: 
 
a. Afdelingsmanager: de ambtenaar van de gemeente Haarlem aan wie door 

het college van burgemeester en wethouders het toezicht op en de 
organisatie van het openbaar gemeentewater, de kaden en de havens is 
opgedragen; 

b. Bedrijfsvaartuig: een vaartuig, daaronder begrepen een object te water, niet 
zijnde een binnenschip, hoofdzakelijk gebruikt als of bestemd voor de 
uitoefening van enig bedrijf of beroep of voor de uitoefening van sociaal-
culturele activiteiten of andere doeleinden waarvan de aard al dan niet 
gebonden is aan een schip; 

c. Bestemmingsplan: het ter plaatse vigerende bestemmingsplan als genoemd 
in de Wet ruimtelijke ordening; 
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d. Binnenschip: een schip, hoofdzakelijk gebruikt en bestemd voor 
bedrijfsmatig vervoer van goederen te water waarop de Wet vervoer 
binnenvaart van toepassing is;  

e. BPR: Binnenvaartpolitiereglement; 
f. College: college van burgemeester en wethouders; 
g. Historisch schip: een varend schip of woonschip welke een positieve 

beoordeling heeft gekregen van het Nationaal Register Varende 
Monumenten (NRVM) en/of door het college van burgemeester en 
wethouders eveneens als behoudens waardig wordt beoordeeld;  

h. Object: een voorwerp of vaartuig dat in, op of boven het water is 
aangebracht of afgemeerd en dat niet behoort tot enig andere in deze 
verordening genoemde categorie; 

i. Openbaar water: alle wateren die al of niet met enige beperking voor het 
publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn; 

j. Passantenligplaats: een ligplaats bedoeld voor eigenaren en/of houders van 
recreatievaartuigen die op doorreis zijn; 

k. Scheepshelling: scheepshelling en reparatie-inrichting voor schepen;  
l. Schip: elk vaartuig, met inbegrip van een vaartuig zonder waterverplaatsing 

en een watervliegtuig, dat feitelijk wordt gebruikt of geschikt is om te 
worden gebruikt als middel tot verplaatsing te water; onder schip wordt 
mede verstaan drijvende werktuigen, zoals kranen, werkeilanden, een 
drijvende kraan, baggermolens, pontons of materieel van soortgelijke aard; 

m. Schipper: degene, die op het schip of vaartuig het gezag uitoefent of 
degene, die hem vervangt dan wel als zodanig optreedt; voor het geval noch 
de schipper noch diens plaatsvervanger aanwezig is, wordt de eigenaar of 
gebruiker van het vaartuig aangemerkt als schipper; 

n. Tijdelijke ligplaats: een ligplaats bedoeld voor het tijdelijk afmeren van een 
vaartuig; 

o. Vaartuig: elk soort van drijvend lichaam, dat wegens zijn drijfvermogen 
wordt gebruikt dan wel bestemd of geschikt is, voor het over het water 
dragen en eventueel vervoeren van personen, dieren of stoffen, goederen of 
voorwerpen, al dan niet met het vaartuig één geheel uitmakend alsmede 
caissons, ketels, houtvlotten en dergelijke voorwerpen; 

p. Vaste ligplaats: een ligplaats bedoeld voor het vast aanmeren van een 
vaartuig; 

q. Vergunninghouder: houder van een ligplaatsvergunning van een vaartuig; 
r. Watergebonden activiteit: een activiteit die ter uitoefening van het beroep 

of bedrijf noodzakelijkerwijs op het water plaatsvindt en met het water een 
aanwijsbare en vanzelfsprekende binding heeft; 

s. Wet: Scheepvaartverkeerswet; 
t. Winterligplaats: een ligplaats voor aan de beroepsvaart deelnemende 

chartervaartuigen en passagiersschepen gedurende de winterperiode, 
namelijk van oktober tot april. 

 
Artikel 2 Nakoming bevelen 
 
Een ieder is verplicht de door of namens het college van burgemeester en 
wethouders gegeven bevelen in verband met de uitvoering van de bepalingen 
van deze verordening stipt en onmiddellijk op te volgen. 
 



Artikel 3 Werkingssfeer 
 
Deze verordening is van toepassing op alle openbare wateren binnen de 
grenzen van de gemeente Haarlem. 

 
 

Hoofdstuk 2 Bepalingen met betrekking tot de beschikking 
 
Artikel 4 Voorschriften en beperkingen 
 
1. Een vergunning kan voor bepaalde en onbepaalde tijd worden verstrekt, 

verband houdend met het doel en de strekking van de vergunning. Aan een 
vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden 
verbonden ter bescherming van de belangen die ten grondslag liggen aan de 
betrokken bepalingen. 

 
2. De vergunninghouder is verplicht de aan de vergunning verbonden 

voorschriften en beperkingen na te komen. 
 

Artikel 5 Karakter van de beschikking 
 
De vergunning en/of ontheffing is persoonsgebonden, vaartuiggebonden of 
anderszins zaaksgebonden, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is 
bepaald. De vergunning of ontheffing is niet overdraagbaar.  
 
Artikel 6 Intrekking of wijziging van de beschikking 
 
De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd: 

a. indien ter verkrijging daarvan verstrekte gegevens zodanig onjuist of 
onvolledig blijken dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn 
genomen, indien bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend 
waren geweest; 

b. indien de beschikking in strijd met wettelijke voorschriften is gegeven; 
c. indien de gegevens in de vergunning niet meer overeenstemmen met de 

werkelijke situatie; 
d. indien niet wordt voldaan aan de bij of krachtens deze verordening 

gegeven voorschriften; 
e. indien de aan de beschikking verbonden voorschriften niet zijn of 

worden nagekomen; 
f. indien de houder dit verzoekt; 
g. indien het college oordeelt dat het woon- en leefklimaat in omgeving 

van het vergunde, de openbare orde of de veiligheid nadelig wordt 
beïnvloed door de aanwezigheid van het vergunde en/of het gedrag van 
de vergunninghouder 

 
 
 
 
 
 



Artikel 7 Algemene weigeringsgronden 
 
Een vergunning of ontheffing op grond van deze verordening kan worden 
geweigerd: 

a. in geval van strijd met het bestemmingsplan;  
b. dit in het belang is van de goede regeling van de vlotte en veilige 

doorvaart, de openbare orde of dit vanwege de overige doelen van deze 
verordening noodzakelijk is; 

c. indien de toestand van het vaartuig en/of lading en/of de aard van de 
lading gelet op de doelen van deze verordening daartoe aanleiding 
geeft; 

d. indien alle betreffende ligplaatsen bezet zijn; 
e. indien het feitelijk ligplaats innemen onmogelijk is; 
f. dit in het belang van de veiligheid, verkeersveiligheid, het milieu of de 

welstand noodzakelijk is. 
 
 

Hoofdstuk 3 Bepalingen over het innemen van een ligplaats 
 
Artikel 8 Innemen ligplaats 
 
1. Het is verboden om zonder of in afwijking van een vergunning van het 

college, een mondelinge aanwijzing door de afdelingsmanager of een 
brugwachter met een vaartuig een ligplaats in te nemen. 

 
2. Alvorens een vergunning wordt verleend kan onder omstandigheden 

een voorlopige toestemming worden verleend, door of namens de 
afdelingsmanager, om een ligplaats in te nemen.  

 
Artikel 9 Algemene afmeerregels 
 
1. De vergunninghouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn schip of 

vaartuig, zolang het een ligplaats inneemt, deugdelijk en behoorlijk is 
afgemeerd. Hij mag daarbij de vlotte en veilige doorvaart niet belemmeren. 

 
2. Het vastmaken mag niet anders geschieden dan aan de daartoe bestemde 

ringen, meerpalen of andere voorwerpen welke bestemd zijn tot het 
vastmaken van schepen en vaartuigen. Het college kan hierover nadere 
regels stellen. 

 
Artikel 10 Vaststelling kaarten en bestemmingsplannen 
 
1. Het college stelt een of meerdere kaarten of de gemeenteraad stelt 

bestemmingsplannen vast waarin de tijdelijke, vaste, passanten- en 
winterligplaatsen voor schepen en vaartuigen worden aangewezen. 

 
2. Bij de kaart, kaarten of bestemmingsplannen als bedoeld in het eerste lid 

kan een toelichting behoren. 
 



3. In de kaarten en bestemmingsplannen en in de toelichting kan onderscheid 
worden gemaakt naar categorieën van schepen of vaartuigen, waaronder te 
begrijpen beroeps- of pleziervaart, bedrijfsvaartuigen en historische 
schepen. 

 
 

§ 3.1 Tijdelijke en vaste ligplaatsen 
 
Artikel 11 Tijdelijke ligplaats 
 
1. Een tijdelijke ligplaats mag uitsluitend worden ingenomen op daartoe 

aangewezen plaatsen die zijn aangeduid op een of meerdere kaarten of 
bestemmingsplannen als bedoeld in artikel 10, eerste lid. 

 
2. Een vaartuig mag maximaal vier weken ligplaats hebben op een tijdelijke 

ligplaats.  
 

Artikel 12 Vaste ligplaats 
 
1. Het is verboden om zonder of in afwijking van een vergunning van het 

college een vaste ligplaats in te nemen. 
 
2. Een vaste ligplaats mag uitsluitend worden ingenomen op daartoe 

aangewezen plaatsen die zijn aangeduid op een of meerdere kaarten of 
bestemmingsplannen als bedoeld in artikel 10, eerste lid. 

 
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 wordt de vergunning als bedoeld in 

het eerste lid slechts verleend aan de eigenaar(s) van het schip en is de 
vergunning ligplaatsgebonden. De vergunning omvat een beschrijving van 
de vaste ligplaats. 

 
4. De verlening van een vergunning als bedoeld in het eerste lid ontheft de 

vergunninghouder niet van de verplichting om zich te overtuigen dat die 
plaats voor zijn vaartuig veilig is. 

 
 

§ 3.2 Passanten- en winterligplaatsen 
 

Artikel 13 Passantenligplaats 
 
1. Een passantenligplaats mag uitsluitend worden ingenomen op daartoe 

aangewezen ligplaatsen die zijn aangeduid op een of meerder kaarten als 
bedoeld in artikel 10, eerste lid. 

 
2. Een passantenligplaats mag voor maximaal drie aaneengesloten weken 

worden ingenomen, met een tussentijdse periode van ten hoogste drie 
maanden. 

 
3. Het college kan in afwijking van het eerste en tweede lid een ontheffing 

verlenen voor incidentele gebruik. 



Artikel 14 Winterligplaats 
 
1. Het is verboden om zonder of in afwijking van een vergunning van het 

college een winterligplaats in te nemen.  
 
2. Een vergunning voor een winterligplaats kan worden verleend: 

a. voor de periode tussen 1 oktober en 1 april; 
b. voor een aan de beroepsvaart deelnemende chartervaartuig en/of 

passagiersschip ; 
c. op de daartoe aangewezen ligplaatsen die zijn aangeduid op een of 

meerdere kaarten als bedoeld in artikel 10 lid 1; 
 

3. Gedurende de winterligperiode is het bedrijfsmatig gebruik maken van het 
schip niet toegestaan.  

 
4. Het college kan in van het bepaalde in het derde lid ontheffing verlenen. 

 
 
§ 3.3 Bepalingen ligplaats en exploitatie bedrijfsvaartuigen 
 
Artikel 15 Ligplaatsvergunning bedrijfsvaartuig 
 
1. Het is verboden om zonder of in afwijking van een vergunning van het 

college met een bedrijfsvaartuig ligplaats in te nemen. Onverminderd het 
bepaalde in artikel 5, is de vergunning bedrijfsgebonden. 
 

2. Het college verleent een vergunning als bedoeld in het eerste lid slechts 
indien de vereiste vergunningen voor het uitoefenen van het bedrijf zijn 
verleend. 

 
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 kan een vergunning als bedoeld in 

het eerste lid worden geweigerd indien deze ligplaats niet op de door het 
college vastgestelde kaart als bedoeld in artikel 10, als bedrijfsruimte is 
aangegeven; 
 

4. Het college kan in afwijking van het tweede lid een ontheffing verlenen 
voor incidentele sociaal-culturele activiteiten die korter dan zes weken 
duren. 
 

5. Het college weigert een vergunning als bedoel in het eerste lid voor het 
bedrijfsmatig verlenen van een statisch nachtverblijf. 
 

   Artikel 16 Exploitatie bedrijfsvaartuigen 
 
1. Het is verboden om zonder of in afwijking van een vergunning van het 

college een bedrijfsvaartuig te exploiteren. 
 

2. Artikel 14, eerste lid, Verordening Woonschepen is overeenkomstig van 
toepassing. 
 



3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing wanneer uitsluitend 
sprake is van doorvaart over het Spaarne, en er geen op de gemeente 
Haarlem gerichte activiteiten plaatsvinden. 

 
4. Artikel 10, tweede en derde lid Verordening Woonschepen zijn van 

overeenkomstige toepassing. Bij de toepassing daarvan kan onderscheid 
worden gemaakt naar categorieën van vaartuigen. 

 
5. Het college kan ter beperking van het aantal vaartuigen als bedoeld in het 

eerste lid de vergunning weigeren. 
 

6. Het college kan bij het verlenen van de vergunning tevens bepalen welke 
wateren, al of niet met enige beperking, mogen worden bevaren, alsmede 
op welke plaatsen mag worden afgemeerd. Daarbij kan onderscheid worden 
gemaakt naar categorieën van vaartuigen. 

 
Artikel 17 Verbod (combinatie)tankschepen 
 
1. Het is verboden om ligplaats in te nemen met een tankschip of een 

combinatietankschip dat is geladen met gevaarlijke stoffen of dat daarvan 
leeg is en niet is ontdaan van de restanten van die stoffen. 
 

2. Het college kan van het verbod in eerste lid ontheffing verlenen. 
 

 
§ 3.4 Bepalingen ligplaats objecten, steigers, meerpalen, etc. 
 
Artikel 18 Objecten, steigers, meerpalen, etc. 
 
1. Het is verboden om zonder of in afwijking van een vergunning van het 

college met een object ligplaats in te nemen, een object in, op of boven het 
water te plaatsen of een steiger, meerpaal of vergelijkbaar object op te 
richten of te hebben. 
 

2. Het college kan van het eerste lid ontheffing verlenen indien de overige 
vereiste vergunningen of ontheffingen voor het aanbrengen of plaatsen van 
die objecten, steigers, meerpalen, etc. zijn verleend. 
 

3. Het college kan nadere regels stellen omtrent de aard, afmetingen en het 
aanzien van de in het eerste lid genoemde objecten, steigers, meerpalen, 
etc. 

 
 

Hoofdstuk 4 Bepalingen in het belang van openbare orde en 
(verkeers)veiligheid 

 
Artikel 19 Overlast 
 
1. Het is verboden om met of op een schip of ander object te water de 

openbare orde te verstoren of op andere wijze overlast of hinder te 



veroorzaken. Onder overlast is in elke geval begrepen een geluidsapparaat 
of een toestel of een machine in werking te hebben op zodanige wijze dat 
voor omwonenden of voor de omgeving hinder wordt veroorzaakt. 

 
2. Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing 

verlenen. 
 
3. Het college kan voor de verschillende categorieën vaartuigen, steigers en 

anderszins genomen besluiten nadere voorschriften stellen in het belang 
van de vrijheid, schade, de veiligheid, de gezondheid, de volksgezondheid, 
het voorkomen van strafbare feiten, het voorkomen of beperken van 
overlast of het voorkomen van aantasting van het woon- en leefklimaat. 

 
4. Het is verboden om zich zonder redelijk doel aan, op of in een vaartuig in 

het openbaar water zich vast te houden, te klimmen, te begeven of te 
bevinden. 

 
Artikel 20 Gebruik van (verkeers)objecten  
 
1. Het is verboden om meerboeien en tonnen in het openbaar water, alsmede 

tekens, lantaarnpalen, bomen of soortgelijke objecten in de openbare ruimte 
voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze zijn bestemd. 
 

2. Het is verboden om meerpotten, haalkommen, bolders, palen en andere 
voor het afmeren bestemde voorwerpen of objecten voor een ander doel te 
gebruiken dan waarvoor zij bestemd zijn. 
 

3. Het college kan van het eerste en tweede lid ontheffing verlenen. 
 
Artikel 21 Gebruik sluizen en bruggen 
 
1. Het is anderen dan dienstdoende brug- of sluiswachters verboden om ten 

tijde van het openen, het geopend zijn en het sluiten van een brug of sluis 
zich te bevinden op het beweegbare gedeelte van een brug of sluis of op het 
aansluitende weggedeelte tot de slagboom. 

 
2. Het is verboden, bruggen en sluizen, alsmede de daarbij behorende 

objecten zoals aanvaarbescherming, remmingwerk, dukdalf, of steiger ten 
behoeve van onderhoud, te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor 
zij zijn bestemd. 

 
3. Het is anderen dan dienstdoende brug- of sluiswachters verboden om 

bruggen en/of sluizen te bedienen of daarbij de gebruikte slagboom te 
openen en te sluiten. 

 
Artikel 22 Wedstrijden 
 
Het is verboden om zonder of in afwijking van een vergunning van het college 
wedstrijden met vaartuigen te houden. 
 



Artikel 23 Zeilverbod 
 
Het is verboden om te zeilen in het gedeelte van het Spaarne gelegen tussen de 
Waarderbrug en de Buitenrustbruggen. 
 
Artikel 24 Ankerverbod 
 
Het is een schipper verboden om een anker te gebruiken om zijn vaartuig te 
stoppen tenzij hij daartoe genoodzaakt is ter voorkoming van schade of 
aanvaring. 
 
Artikel 25 IJsbreken 
 
Het is verboden om ijs in het openbaar water te breken. Dit verbod geldt niet 
voor: 
a. het openhouden van het openbaar water voor de scheepvaart in het Noorder 

Buiten Spaarne, Spaarne, Binnen Spaarne en Zuider Buiten Spaarne; 
b. het losmaken van ijs rond schepen; 
c. diegene die handelt in opdracht van het college van burgemeester en 

wethouders; 
d. het openhouden van havens bij watersportbedrijven. 
 
Artikel 26 Bereikbaarheid van schepen 

 
1. Het is verboden om de toegang tot een schip te blokkeren voor degene die 

belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens 
deze verordening of met de opsporing van de in deze verordening strafbaar 
gestelde feiten. 
 

2. De kapitein of schipper van een gemeerd schip is verplicht er zorg voor te 
dragen dat het schip te allen tijde vlot en veilig kan worden betreden en 
verlaten. 

 
Artikel 27 Verhalen anders dan op eigen aanvraag 
 
1. De kapitein of schipper dan wel de rechthebbende op een schip of object te 

water is verplicht dit naar elders te verhalen indien dat naar het oordeel van 
of namens de afdelingsmanager, in het belang van de ordening, openbare 
orde, veiligheid of milieu, noodzakelijk is. 

 
2. Door of namens de afdelingsmanager kan de in het eerste lid bedoelde 

objecten verhaald worden indien dit op grond van de in dat lid bedoelde 
belangen zonder uitstel dringend noodzakelijk is of de kapitein, schipper of 
rechthebbende onbekend is. 

 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 5 Bepalingen ter bescherming van openbaar water en milieu 
 
Artikel 28 Verwijderen obstakels 
 
Degene die met een schip een brug passeert, is verplicht zo veel mogelijk 
uitstekende obstakels te verwijderen indien daardoor het openen of het geopend 
houden van de brug kan worden voorkomen. 
 
Artikel 29 Opslaan goederen 
 
1. Het is verboden om: 

a. de kaden in gebruik te nemen voor het opslaan van goederen of voor 
welke andere doeleinden dan ook; 

b. op de kaden goederen of stoffen, die in een vaartuig moeten worden 
geladen, of uit een vaartuig moeten worden gelost, op te slaan of te 
hebben binnen een afstand van 5 meter uit de kademuren of 
walbeschoeiing. 
 

2. Van het bepaalde in het eerste lid kan het college ontheffing verlenen. 
 
Artikel 30 Verbouwings-, herstel-, of sloopwerkzaamheden 
 
1. Het is verboden om op of aan het openbaar water verbouwings-, herstel-, of 

sloopwerkzaamheden te (laten) verrichten waardoor gevaar, schade of 
hinder kan ontstaan. Het verbod is tevens van toepassing op het uitvoeren 
van werkzaamheden op plaatsen van waar de bij de werkzaamheden te 
gebruiken of vrijkomende stoffen rechtstreeks in het openbaar water terecht 
kunnen komen. 

 
2. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op het (laten) verrichten 

van werkzaamheden bij een bedrijf of inrichting die voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden beschikt over een vergunning op grond van de Wet 
Milieubeheer of de Waterwet en niet van toepassing bij noodreparaties.  

 
3. Het college kan van het verbod in het eerste lid ontheffing verlenen. 

 
Artikel 31 Vrijkomen van stoffen en dergelijke 
 
Het is verboden om in, rond of op het openbaar water stof, rook, dampen en 
dergelijke op zodanige wijze te laten vrijkomen, dat daardoor gevaar, schade of 
hinder kan ontstaan. 
 
Artikel 32 Stoffen of voorwerpen in het openbaar water of op de kaden 
 
1. Degene die stoffen of voorwerpen in het openbaar water terecht doet 

komen, waardoor gevaar, schade of hinder ontstaat of kan ontstaan, en 
degene die van een dergelijk voorval kennis draagt, is verplicht dit 
onmiddellijk te melden bij de afdelingsmanager, en/of de politie, en/of het 
waterschap. 

 



2. Degene die stoffen of voorwerpen in het openbaar water of op de kade 
terecht doet komen, is gehouden voor het opruimen daarvan zorg te dragen 
en onmiddellijk (nood)maatregelen te treffen. 

 
3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing als de Waterwet of 

andere milieu- of veiligheidswetgeving daarin voorziet. 
 

4. Iedere schipper die door onvoorziene omstandigheden mijn zijn vaartuig 
langdurig op het openbaar water moet verblijven, is verplicht het zich aan 
boord van zijn vaartuig aanwezige huisvuil te deponeren in door of 
vanwege de gemeente beschikbaar gestelde containers of 
inzamelvoorzieningen. 

 
5. Onverminderd het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening of 

overige wetgeving zijn alle gebruikers van de kaden verplicht om, indien 
ten gevolge van door hen of op hun last verrichte werkzaamheden, 
restanten lading, vuilnis, puin, kolen, aarde, olieproducten, chemicaliën of 
andere daarmee gelijk te stellen stoffen op de kaden, op een haventerrein en 
langs het openbaar water zijn achtergebleven, te zorgen, dat deze behoorlijk 
worden gereinigd, behoudens een vergunning in het kader van 
milieuwetgeving. 

 
Artikel 33 Gevaarzetting 
 
Het is verboden om in, rond of op het openbaar water in de nabijheid van 
gevaarlijke stoffen dan wel restanten van die stoffen, handelingen te verrichten, 
dan wel zich zodanig te gedragen dat gevaar, schade of hinder kan ontstaan. 
 
Artikel 34 Ongelukken en gevaar 
 
Degene die is betrokken bij een voorval in, rond of op het openbaar water met 
gevaarlijke stoffen dan wel restanten van die stoffen waardoor gevaar, schade 
of hinder voor de omgeving ontstaat of kan ontstaan, alsook degene die van een 
dergelijk voorval kennis draagt, is, onverminderd het bepaalde in de 
Scheepvaartverkeerswet, verplicht hiervan onmiddellijk melding te maken aan 
de afdelingsmanager. Degene die betrokken is bij het voorval is verplicht om 
onmiddellijk noodmaatregelen te treffen om verder gevaar, schade of hinder te 
voorkomen. 
 
Artikel 35 Verplaatsen gevaarlijke stoffen 
 
1. Het is verboden om in, rond of op het openbaar water gevaarlijke stoffen 

dan wel de restanten van die stoffen te verplaatsen: 
a. aan boord van een schip dat niet behoorlijk aan de wal is afgemeerd; 
b. tijdens onweer en bij naderend onweer; 
c. indien onvoldoende licht aanwezig is; 
d. waarvan de verpakking zodanig is beschadigd dat deze stoffen (kunnen) 

vrijkomen; 



e. indien ze zijn verpakt, maar niet zijn voorzien van de etikettering die op 
grond van het gestelde bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke 
stoffen geldt voor het ter vervoer aanbieden van gevaarlijke stoffen. 

 
2. Het college kan ontheffing van het verbod als bedoeld in het eerste lid van 

dit artikel verlenen. 
 

Artikel 36 Baggerverbod 
 
1. Het is verboden om, behoudens voor degenen aan wie daartoe van 

gemeentewege opdracht is in verstrekt, zonder vergunning van het college 
in openbaar water te baggeren of daarin met een beugel of met doorgelijk 
materiaal naar voorwerpen te zoeken of voorwerpen uit het openbaar water 
op het droge te brengen. 

 
2. Het in het voorgaande lid gesteld verbod is niet van toepassing op het 

zoeken naar of het op het droge brengen van een kort tevoren, kennelijk 
zoekgeraakt voorwerp waarvan de herkomst vaststaat, indien dit geschiedt 
door of met toestemming van de rechthebbende op dat voorwerp, mits dit 
geen bezwaar oplevert voor de veiligheid of het verkeer op het openbaar 
water. 

 
 
Hoofdstuk 6 Handhavingsbepalingen 
 
Artikel 37 Strafbepaling 
 
Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede 
categorie. 
 
Artikel 38 Toezicht 
 
Met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens deze 
verordening en de bijhorende besluiten zijn de daartoe door het college 
aangewezen personen belast. 
 
 
Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 39 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening 
 
1. De Scheepvaart- en Havenverordening wordt ingetrokken. 

 
2. Deze verordening treedt in werking op ………. 

 
Artikel 40 Overgangsbepaling 
 
Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 39, eerste lid, 
die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en 



waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als 
besluiten genomen krachtens deze verordening. 
 
Artikel 41 Citeertitel 
 
Deze verordening wordt aangehaald onder de titel ‘Verordening Haarlemse 
Wateren’. 


