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1. Inleiding
“Locaties genoeg, frustraties teveel”. Dat is de conclusie uit een inventarisatie van moge-

lijke locaties voor ligplaatsen voor passagiersvaart. Zoals uit deze rapportage zal blijken 

zijn er voldoende locaties in Amsterdam te vinden waar nieuwe afmeer- en stallingsplek-

ken gerealiseerd kunnen worden. 

Als marktpartijen zich bij de stadsdelen melden staan 

deze in beginsel positief ten opzichte van nieuwe moge-

lijkheden. Probleem is veel meer dat juridisch ruimtelijke 

procedures gevolgd moeten worden en dat er tot nu toe 

een onvoldoende afstemming is tussen de verschillende 

actoren en procedures. Dit levert frustraties en onbegrip. 

Vandaar dat de ligplaatsregisseur naast een groslijst voor 

nieuwe locaties ook voorstellen doet voor versnelling van 

de procedures door gebruik te maken van de mogelijk-

heden die de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) biedt en door verbeteringsvoorstellen voor de 

procesgang door middel van 1 loket en een inzichtelijke 

stappenplan voor ondernemers.

Achtergrond
In de Watervisie Amsterdam, vastgesteld door de raad 

december 2012, staat de ambitie verwoord om het aantal 

steigers en aanmeerplekken in de stad te laten groeien. 

Het gaat zowel om plekken om langdurig af te meren, bij 

voorkeur buiten het drukke centrum, als nieuwe steigers 

voor op- en afstap. In de nota “Varen in Amsterdam 

- beleidskader voor het varen en afmeren in en door 

Amsterdam, voor passagiersvervoer en beroepsvaart” van 

7 mei aan het College van B&W doet Waternet voorstel-

len voor wijzigingen voor het vergunningstelsel voor 

beroepsmatige passagiersvaart. Per segment (bijlage 1) 

wordt aangegeven of het wenselijk wordt geacht om de 

markt meer ruimte te geven en of er meer exploitatie-

vergunningen verstrekt zullen worden. Samen met de 

beoogde uitbreiding van het aantal vaartuigen zorgt dit 

er voor dat de behoefte aan nieuwe ligplaatsen groeit. 

In deze notitie wordt aangegeven op welke locaties een 

uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor de verschil-

lende segmenten plaats kan vinden en hoe en op welke 

termijn dit kan worden uitgevoerd.

Deze nota sluit aan op de nota “Varen in Amsterdam 

- beleidskader voor het varen en afmeren in en door 

Amsterdam, voor passagiersvervoer en beroepsvaart”.

Proces
In overleg met de stadsdelen en grootstedelijke projecten 

heeft een inventarisatie plaatsgevonden van mogelijke 

locaties. Aan de hand daarvan is een groslijst samenge-

steld. In de groslijst is aangegeven voor welke segmenten 

de locatie geschikt wordt geacht. Vervolgens is de 

groslijst getoetst op eigendomssituatie en de noodzake-

lijke ruimtelijk juridische procedures die moeten worden 

doorlopen. Tenslotte is getoetst op de realisatiekans en 

een verkenning gedaan op welke termijn ontwikkeling 

mogelijk en gewenst is.

Naast de inventarisatie van de concrete locaties is 

op basis van gesprekken met Waternet, de markt en 

beleidsmedewerkers van stadsdelen een procesvoorstel 

opgesteld om tot de ontwikkeling van de locaties te 

komen.

Ontwikkeling van locaties
Om een locatie tot ontwikkeling te brengen zijn twee 

modellen mogelijk. Ofwel het wordt aan de markt 

overgelaten of de overheid neemt zelf het initiatief. Bij 

de uitgifteronde in 2006 moest voor het verkrijgen van 

een exploitatievergunning concreet zicht zijn op een 

legale ligplaats voor het vaartuig. Dit is aangescherpt; 

voortaan dient het vaartuig te beschikken over een 

(legale) ligplaats voordat een exploitatievergunning wordt 

verstrekt. Aangezien voor verschillende marktsegmenten 

een vrij volume van exploitatievergunningen zal worden 

gehanteerd is vooralsnog niet de exploitatievergunning 

schaars, maar de ligplaats(vergunning). Hierdoor mag 

verondersteld worden dat de markt, wanneer zij de 

mogelijkheid krijgt, zelf de ligplaatsen zal ontwikkelen. 

Alleen daar waar op korte termijn plekken moeten 

worden gerealiseerd is overheidsinterventie noodzakelijk.
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vergunningen

Voor de locaties in deze inventarisatie is door DRO een juridisch planologische QuickScan 

uitgevoerd (bijlage 2). Hieruit is gebleken dat voor alle locaties een bestemmingsplanwij-

ziging of een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan nodig is. 

Dit kan worden gerealiseerd door per locatie een 

(uitgebreide) Wabo procedure te doorlopen (bijlage 

3). Een paraplubesluit waarmee op stedelijk niveau alle 

bestemmingsplannen in één keer ruimte bieden voor een 

of meerdere marktsegmenten blijkt juridisch wel haalbaar 

maar niet wenselijk. Doordat de verschillende locaties 

binnen het paraplubesluit individueel moeten worden 

behandeld is er een aanzienlijke kans dat de doorlooptijd 

langer in plaats van korter wordt. De locaties worden 

door het paraplubesluit onderling afhankelijk en kunnen 

dus ook door elkaar in de beroepsprocedure worden be-

invloed. De proceduretijd zal daarmee voor alle locaties 

op die van de langstlopende locaties komen te liggen.

Naast de QuickScan door DRO is advies ingewonnen bij 

professor Arjan Bregman. In zijn notitie (bijlage 3) geeft 

hij in overeenstemming met de QuickScan aan dat een 

paraplubesluit niet de gewenste resultaten oplevert. 

De beste optie om binnen de kaders van de vigerende 

bestemmingsplannen tot ontwikkeling van ligplaatsen te 

komen is het verlenen van omgevingsvergunning voor 

afwijking van het bestemmingsplan.

Het doorlopen van een Wabo procedure met als doel 

een omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan kost ongeveer 26 weken. Dit is onder 

voorwaarde dat er geen bezwaar/beroep wordt ingesteld. 

Om de Wabo procedures zo vlot mogelijk te doorlopen 

raden wij aan dat de betrokken (stadsdeel)raad,conform 

het advies van professor Bregman, de afwijkingsbevoegd-

heid over bestemmingsplannen met betrekking tot de 

realisatie van ligplaatsen mandateert aan het dagelijks 

bestuur, respectievelijk B&W. Hierdoor is niet voor iedere 

ligplaats een gang naar de (stadsdeel)raad noodzakelijk 

wat de doorlooptijd van de procedures aanzienlijk kan 

verkorten.
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3. Ontwikkelcategorieën

De geïnventariseerde locaties vallen op te delen in een viertal ontwikkelcategorieën:

 � Categorie A - Versnelde ontwikkeling

 � Categorie B - Ontwikkeling op korte termijn

 � Categorie C - Ontwikkeling op Lange termijn

 � Categorie D -Op- en afstappunten

!��	����	
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beter benutten
Om aan de wens van de gemeenteraad te voldoen om 

in 2014 nieuwe exploitatievergunningen uit te geven is 

het noodzakelijk dat er in 2014 ook nieuwe ligplaatsen 

gevonden worden. Daarvoor is gekeken naar de situatie 

in de jachthavens en naar locaties die op dit moment al in 

procedure zijn genomen.

Jachthavens
De jachthavens in Amsterdam zijn grofweg op te delen 

in kleine havens binnen en dicht bij het Amsterdamse 

grachtengebied en grotere havens die meer perifeer 

gelegen zijn.

Uit inventarisatie blijkt dat in de kleinere jachthavens 

(incidenteel) plekken aanwezig zijn. Om als versnellingslo-

caties te dienen moet een haven echter een substantieel 

aantal plekken over langere termijn kunnen bieden. Kan 

dat niet dan zullen meerdere ruimtelijke procedures moe-

ten worden gevoerd om in verschillende havens ruimte 

te creëren. Omdat deze havens in een dichtbevolkte c.q. 

stedelijke omgeving liggen valt de nodige weerstand te 

verwachten wat procedures kan vertragen. De combinatie 

van meerdere procedures en de te verwachten weerstand 

maakt deze haven als versnellingslocaties ongeschikt. 

Het staat de havens natuurlijk vrij om een procedure 

te starten zodat zijn, in de stroom van categorie B, ook 

ruimte kunnen bieden aan bedrijfsvaartuigen met een 

exploitatievergunning.

In de meer perifeer gelegen jachthavens is meer ruimte. 

De havens zijn echter niet allen gunstig gelegen. Een deel 

ligt aan de Nieuwe Meer. Door de ligging achter de sluis 

zijn deze moeilijk en beperkt bereikbaar. Een ander deel 

is gelegen op locaties als de Diemerzeedijk. Om bij deze 

havens te komen moet over het Amsterdam Rijnkanaal 

worden gevaren. Dat maakt ook deze havens grotendeels 

ongeschikt.

Vanuit de overige havens springt de Amsterdam Marina 

nabij de NDSM werf er uit vanwege ligging en hoeveel-

heid beschikbare ruimte. Daarnaast is daar een lopende 

ruimtelijke procedure waarin de mogelijkheid tot stalling 

van bedrijfsvaartuigen zal worden meegenomen. Dit 

zorgt er voor dat hier op korte termijn (naar verwachting 

nog dit najaar) nachtstalling mogelijk is voor 20 boten de 

categorieën ‘salonboot’ en ‘sloep’. In aan vulling hierop 

wordt onderzocht of er ook mogelijkheden zijn een aantal 

schepen uit de categorie ‘rondvaartboot’ te kunnen 

stallen.

Locaties reeds in ontwikkeling
Naast de mogelijkheden in de Jachthaven zijn er in de 

stad een aantal locaties waar al ontwikkelingen bezig zijn. 

Dit betreft het Amstelkwartier en de Kop Westerdok. 

Voor het Amstelkwartier loopt op dit moment een tender 

voor een haven met ruimte voor 20 bootjes in de catego-
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bestemmingsplanprocedure die het mogelijk maakt 10 

bootjes in de categorie ‘Fluisterboot’  te stallen.

Locaties zelf te ontwikkelen
Naast de mogelijkheden in Jachthavens en de 

reeds in ontwikkeling zijnde locaties adviseert de 

Ligplaatsenregisseur de gemeente de locaties 

Boerenwetering Noord en Dijksgracht Oost zelf ter 

hand te nemen. Dit om enerzijds te kunnen voldoen aan 

vervangingslocaties elders (Dijksgracht als vervangings-

plekken voor CS) en anderzijds een garantie te geven dat 

op een aantal locaties de realisatie van ligplaatsen hoe 

dan ook wordt opgepakt. Los van de ontwikkelingen door 

de makt zelf.

Voor de versnelde ontwikkeling is naast traditionele stal-

ling op het water gekeken naar alternatieve methoden. 

Onderzochte methoden zijn stalling op de kade, in een 

bewaarschip en andere ongebruikelijke varianten. Omdat 

alle alternatieve stallingsmethoden ruimte-intensief zijn, 

danwel op de wal, danwel in het water, zijn deze vooral 

geschikt voor de locatie Van Hasseltkanaal. 

De ligplaatsenregisseur adviseert dan ook het van 

Hasseltkanaal te ontwikkelen als locatie voor experiment 

met alternatieve stallingsmethodes.
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Problemen oplossen
Met de bovenstaande ontwikkelingen kan een tweetal 

problemen worden opgelost:

 � De wens tot snelle ontwikkeling van nieuwe locaties 

vóór het vaarseizoen 2014

 � Het scheppen van ruimte voor de herinrichting van het 

stationsgebied CS.

De wens tot ontwikkeling van nieuwe locaties vóór 
het vaarseizoen 2014
De Amsterdamse gemeenteraad heeft aangegeven 

nieuwe ligplaatsen te willen creëren voor het vaarseizoen 

2014. Voor alle beoogde locaties moet een Wabo pro-

cedure doorlopen worden. Wanneer de locaties aan de 

markt worden aangeboden gaat het hoogstwaarschijnlijk 

niet lukken deze nog voorafgaand aan het vaarseizoen 

2014 als ligplaats gereed te hebben.

Wanneer de gemeente Amsterdam parallel aan de 

besluitvorming omtrent varen in Amsterdam en de 

vaststelling van beoogde ligplaatslocaties een ruimtelijke 

procedure start voor de versnellingslocaties kan waar-

schijnlijkwel aan de wens van de raad worden voldaan.

De ligplaatsenregisseur adviseert de (stadsdeel)raad het 

DB / B&W een mandatering te geven voor wijzigingen in 

bestemmingsplannen die betrekking hebben op het rea-

liseren van ligplaatsen. Mocht hierover een (tijdrovende) 

discussie ontstaan dan valt het aan te bevelen voor deze 

	�������������
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af te geven zo de totale doorlooptijd te minimaliseren.

Het scheppen van ruimte voor de herinrichting van 
het stationsgebied CS
Op dit moment lopen in de omgeving Centraal Station 

en Natte Damrak verschillende herinrichtingsprocessen 

voor het water. Voor deze plekken is de wens uitgespro-

ken de druk van het rondvaartbotensegment op het 

openbare water te verlichten en meer ruimte te bieden 

voor openbare op- en afstapplaatsen. Om de aanwezige 

rederijen een alternatief te bieden en daarmee de 

lopende herontwikkelingstrajecten te faciliteren moete 

deze alternatieven op korte termijn worden ontwikkeld.

Categorie B: ontwikkeling op korte 
�	��0�
Deze categorie locaties kan in de komende jaren door de 

markt ontwikkeld worden tot ligplaatsen. Aan de hand 

van overleg met de betrokken stadsdelen is deze lijst 

opgesteld. De lijst is niet limitatief. Ondernemers kunnen 

zich ook melden met de ontwikkelwens voor een andere 

locatie. 

De locaties die in deze lijst zijn opgenomen worden 

beschouwd als locaties waarvoor ontwikkeling zowel 

mogelijk als wenselijk wordt geacht. Om de ontwik-

kelingsmogelijkheden in kaart te brengen wordt voor het 

Loket ligplaatsen een algemeen Programma van Eisen 

opgesteld waardoor potentiele ondernemers de kaders 

vooraf duidelijk hebben. Zie bijlage 5 voor de opzet. 

Categorie C: Ontwikkeling op lange 
�	��0�
Voor deze locaties geld dat ze in de komende jaren naar 

verwachting tot herontwikkeling zullen worden gebracht. 

Daarbij ligt het in de lijn van verwachting dat bij de 

herontwikkeling zal worden gekeken naar watergebonden 

functies. De mogelijkheid tot ontwikkeling van ligplaatsen 

of een op- of afstapvoorziening zal bij de herontwikkeling 

worden meegenomen.

Categorie D: Op- en afstappunten
Uit de door Waternet uitgevoerde inventarisatie blijkt 

dat er in de binnenstad voldoende op- en afstappunten 

zijn of worden gerealiseerd. Op de grachten, waar extra 

behoefte bestaat, is stadsdeel Centrum bezig tien nieuwe 

op- en afstappunten te realiseren. Buiten deze extra pun-

ten bestaat de wens in de directe omgeving van Centraal 

Station meer openbare op- en afstapvoorzieningen te 

realiseren. In de ontwikkelingsplannen van Oosterdok 

en omgeving Centraal Station zijn twee grote openbare 

steigers opgenomen die deze wens afdekken.

In de overige stadsdelen wordt op- en afstappen nu 

op incidentenbasis geregeld. Er is momenteel geen 

directe aanleiding om hier verandering in aan te brengen 

aangezien de huidige situatie niet voor bovenmatige 

overlast zorgt.

Wanneer de beroepsmatige pleziervaart in omvang 

groeit, kan wel worden verwacht dat op een aantal 

populaire punten een probleem ontstaat op het vlak van 

capaciteit van de bestaande steigers en handhaving van 

de regelgeving. 

Op dit moment is het Rijksmuseum een knelpunt waar 

de steigervoorzieningen niet aan de afmeerwensen 

kunnen voldoen. Door de bouw van de garage onder 

de boerenwetering en de daaraan gekoppelde tijdelijke 

verhuizing van rederij ’t Smitje zal de druk hier waar-

schijnlijk binnenkort nog verder toenemen. Een oplossing 

hiervoor kan worden meegenomen in de uitwerking van 

de versnellingslocatie Boerenwetering en de nog met ’t 

Smitje overeen te komen tijdelijke voorziening.

Naast de meer algemene op- en afstapvoorzieningen is 

���������
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het in- en uitladen van buspassagiers. In de plannen voor 

het stationsplein CS zijn hiervoor 9 plaatsen opgenomen 

waarvan het niet duidelijk is of deze ook alle gerealiseerd 
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gaan worden. Daarnaast zal het bestaande busplatform in 

het Oosterdok gaan verdwijnen. Het is daardoor wellicht 

wenselijk een aantal nieuwe transferlocaties te ontwik-

kelen. De passagiersomvang die deze transfer maakt is 

op dit moment echter onduidelijk en in de context van 

deze rapportage niet verder onderzocht aangezien het 

buiten de scope van de opdracht aan de ligplaatsenregis-

seur ligt. Dienst IVV is op dit moment met een werkgroep 

bezig hier nader naar te kijken en eventuele uitwerking 

aan te geven.

Op basis van het bovenstaande zijn zodoende momenteel 

geen transferlocaties opgenomen in het overzicht. 
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4. Kaders ligplaatsontwikkeling
Wanneer een ontwikkelaar ligplaatsen wil gaan ontwikkelen moet duidelijk zijn hoe het 

proces verloopt en bij wie de ontwikkelaar terecht kan met de ontwikkelwens. Tot op 

heden komen potentiele marktpartijen in een kafkaiaanse situatie terecht.

Wanneer zij zich melden bij een stadsdeel krijgen ze te 

horen dat ze geen ligplaatsen kunnen ontwikkelen omdat 

ze geen exploitatievergunning hebben. Wanneer zij zich 

melden bij Waternet voor een exploitatievergunning 

komt de mededeling dat deze momenteel niet worden 

uitgegeven en dat je daarnaast een ligplaats nodig hebt 

om in aanmerking te komen.

Een nieuwe methodiek moet vergunningverlening 

voor zowel exploitatie- en ligplaatsvergunningen beter 

stroomlijnen. Daarnaast moet  de startende ondernemer 

beter worden gefaciliteerd. Het oplossen van problemen 

voortkomend uit de huidige systematiek zal maatwerk 

blijven.

Realisatie van ligplaatsen
Voor de realisatie van ligplaatsen wordt als uitgangspunt 

gehanteerd dat het water altijd in bezit van de Gemeente 

Amsterdam blijft. Binnen dat kader zijn verschillende ont-

wikkelingsrichtingen denkbaar. De gemeente Amsterdam 

zou zelfstandig een locatie kunnen ontwikkelen of 

een locatie kan volledig door een marktpartij worden 

ontwikkeld.

Ontwikkeling door de markt heeft hierbij de voorkeur. De 

gemeente Amsterdam hoeft daarbij geen risicodragende 

voorinvestering te doen. Het ondernemen kan worden 

overgelaten aan de ondernemers. Deze hebben, als het 

goed is, ook het beste beeld van waar de markt behoefte 

aan heeft.

Loket ligplaatsen
De ligplaatsenregisseur adviseert een Loket Ligplaatsen 

op te starten. Daar kunnen potentiele ontwikkelaars 

zich melden met hun ontwikkelwens. De ontwikkelaar 

gaat vervolgens, samen met het Loket Ligplaatsen het 

stappenplan ontwikkeling ligplaatsen doorlopen zoals 

omschreven in hoofdstuk 5.

Voor het Loket bestaan drie denkbare organisatievormen.

1. De stadsdelen organiseren per stadsdeel een aan-

spreekpunt voor het ‘Loket Ligplaatsen’

2. Waternet regelt 1 centraal punt voor ‘Loket 

Ligplaatsen’

3. Een van de stadsdelen regelt 1 centraal punt voor 

‘Loket Ligplaatsen’

De keuze tussen de varianten hoeft voor de ontwikkelaar 

niet uit te maken zo lang het maar duidelijk is waar de 

ondernemer zich kan melden.

Voor de uitvoering van het beleid zal het loket ook 

ingericht moeten worden. Het loket dient nauwe banden 

te onderhouden tussen de verschillende betrokken 

beleidsmedewerkers bij stadsdelen en waternet. Er is 

behoefte aan een klantvriendelijke en marktsensitieve 

medewerker die tijd in zijn takenpakket krijgt om geïnte-

resseerde ondernemers bij te staan bij de ontwikkeling 

van de ligplaatsen.

Het valt te verwachten dat voor een deel van de locaties 

na openbaar maken van de locaties, veel belangstelling 

zal zijn. Uitgifte van de locaties is dan nog niet mogelijk 

hiervoor moeten eerst nog een aantal randvoorwaarden 

zoals het PVE en de concept privaatrechtelijke overeen-

komst worden opgesteld. Loket ligplaatsen zal, wanneer 

alle randvoorwaarden voor de ontwikkellocaties zijn 

vastgesteld, marktpartijen uitnodigen zich te melden 

bij het loket. Met het stappenplan (hoofdstuk 5) kan de 

ondernemer zien wat wanneer wat en door wie moet 

worden geregeld.

Relatie tussen Ligplaats(vergunning) en 
exploitatievergunning
Om het ontwikkelingsmodel uitvoerbaar te maken 

moeten voor de ligplaatsvergunning en exploitatiever-

gunning een aantal uitgangspunten gehanteerd worden 

ten aanzien van de onderlinge relatie. Hieronder een 

overzicht:

 � Ligplaatsvergunningen zijn gekoppeld aan schip en 

locatie;

 � Exploitatievergunningen zijn gekoppeld aan schip;

 � Een schip ontvangt alleen een exploitatiever-

gunning wanneer deze in het bezig is van een 

ligplaats(vergunning);

 � Indien, om welke reden dan ook, een schip zijn 

ligplaats(vergunning) verliest, krijgt de houder van 

de exploitatievergunning 6 maanden de tijd voor het 

vinden van een nieuwe ligplaats(vergunning);
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 � Indien, om welke reden dan ook, de exploitatiever-

gunning wordt ingetrokken, vervalt ook het recht te 
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bedrijfsvaartuigen.

De omschreven afhankelijkheden zal moeten worden 

opgenomen in de af te geven vergunningen en de 

privaatrechtelijke contracten tussen ligplaatseigenaren en 

de Gemeente Amsterdam.

Bij uitgifte van vergunningen is de exploitatievergunning 

leidend. De grootste druk bestaat naar alle waarschijnlijk-

heid op exploitatievergunningen voor de centrumzone. 

Dit geld voor alle marktsegmenten. Door de eerder 

genoemde koppeling tussen ligplaats en exploitatiever-

gunning zal er ook een sterke behoefte aan ligplaatsen 

ontstaan. Deze voorwaarden zullen in een later stadium 

verder worden uitgewerkt en zullen waarschijnlijk leiden 

tot een noodzakelijke wijziging in de verschillende 

verordeningen.

Daarnaast vergen de uitgangspunten een aantal vaste 

bepalingen in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen 

gemeente en ligplaatsontwikkelaar. Deze verplicht op 

te nemen artikelen kunnen worden opgenomen in een 

modelovereenkomst ligplaatsontwikkeling en beheer 

tussen exploitant en gemeente.

Kosten voor ligplaatsen
De ligplaatsenregisseur adviseert de kosten voor lig-

plaatsen bij de uitgifte van nieuwe locaties te baseren 

op een stadsbrede beprijzingsmethodiek gebaseerd 

op de locatie vande ligplaatsen. Hoe dichter de plek bij 

commercieel interessant vaarwater ligt hoe hoger de prijs. 

De kosten kunnen vervolgens afhankelijk van de wens 

van stadsdeel waarin de locatie zich bevindt middels 

precario, huur of erfpacht in rekening gebracht aan de 

exploitant van de ligplaatsen. De exploitant kan met een 

privaatrechtelijke overeenkomst de ligplaatsen verhuren 

aan reders. Voor alle verrekeningsvarianten geldt dat 

niet de methodiek, maar de locatie leidend is voor het 

prijsniveau.

De ligplaatsenregisseur adviseert verder een gezamen-

lijke werkgroep tussen de stadsdelen op te zetten om tot 

een breed stedelijke beprijzingsmethodiek te komen. De 

beprijzingsmethodiek moet zijn uitontwikkeld voordat 

locaties in ontwikkeling kunnen worden gegeven.
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5. Stappenplan ontwikkeling 
ligplaats

Het hieronder beschreven stappenplan is een eerste aanzet voor een proces voor de 

ontwikkeling van nieuwe ligplaatslocaties. In overleg met de betreffende stadsdelen moet 

dit verder worden uitgewerkt tot een helder stroomschema voor een ondernemer die een 

locatie wil ontwikkelen.

���)
&
=
���	*-	�
	�
�	*	���	
Een ondernemer die zich meldt bij Loket Ligplaatsen 

zal in overleg met het Loket en het betrokken stadsdeel 

de onderstaande stappen doorlopen. Het stappenplan 

wordt door het Loket Ligplaatsen als ontwikkelleidraad 

gehanteerd. Indien een locatie daar aanleiding toe 

geeft is er ruimte om van het proces af te wijken, eisen 

te laten vervallen of aanvullende eisen te stellen aan de 

ontwikkelaar.

Indien binnen de meldingstermijn na aanbieding van een 

locatie door Loket Ligplaatsen zich meerdere ontwik-

kelaars melden zal de locatie tussen deze ontwikkelaars 

worden geloot. Om deel te kunnen nemen aan de loting 

zal een gegadigde een per locatie bij aanbieding bekend-

gemaakte set documenten aan moeten leveren waarmee 

zij aantoont de mogelijkheid, kennis en kunde te heb-

ben om tot ontwikkeling van de locatie over te gaan. 

De betrokken stadsdelen kunnen door middel van het 

programma van eisen (bijlage 5) sturen op de inhoud van 

de te ontwikkelen locatie. Indien zich na de eerste drie 

maanden slechts één ontwikkelaar meldt zal de gemeente 

met deze ontwikkelaar de ontwikkeling van ligplaatsen 

verder onderzoeken.

Voor een deel van de locaties geldt dat de kade in bezit 

is van particulieren partijen. Deze partijen krijgen, bij 

bredere interesse, voorrang op derden die de locatie 

willen ontwikkelen.

Wanneer een partij is uitgeloot of als zich als enige 

aanmeld, de gewenste locatie akkoord is en er zijn 

exploitatievergunningen beschikbaar in het segment 

waarvoor de ondernemer wil ontwikkelen wordt deze 

partij aangemerkt als potentiele ontwikkelaar.

Acties:

 � Het Stadsdeel gaat met de ondernemer in gesprek 

over de noodzakelijke stukken om ruimtelijke 

procedure(s) voor ontwikkeling te doorlopen. (Wabo);

 � Het Loket Ligplaatsen gaat met de ondernemer in 

gesprek over overige voorwaarden aan de locatie, 

deze zullen op termijn worden vastgelegd in een 

privaatrechtelijke overeenkomst.

Stap 2 – voorbereiding op procedures en 
indiening
Gedurende deze fase gaat de ondernemer in overleg met 

het stadsdeel de benodigde stukken voor te bereiden 

voor de ruimtelijke procedure. Wanneer de ondernemer 

de stukken gereed heeft kan de Wabo procedure worden 

gestart.

Daarnaast maakt de ondernemer met Loket Ligplaatsen 

	���������������
����
���!�����	�����������������������

kaders van de te ontwikkelen ligplaatsen. Het afronden 

van het gesprek over de privaatrechtelijke overeenkomst 

vindt bij voorkeur plaats voor het indienen van de Wabo 

procedure.

Indien een ruimtelijke procedure succesvol wordt door-

lopen maar de ondernemer niet tot overeenkomst komt 

met het Loket Ligplaatsen over de privaatrechtelijke 

aspecten is het risico voor de ondernemer. De kosten 

voor de ruimtelijke procedure zullen in rekening worden 

gebracht ondanks dat een ondernemer vervolgens even-

tueel niet de mogelijkheid heeft op de locatie ligplaatsen 

te realiseren.

De privaatrechtelijke afspraken zullen na realisatie van de 

ligplaatsen worden getoetst.

Acties:

 � Het Stadsdeel neemt de Waboprocedure in 

behandeling;

 � Het Loket Ligplaatsen en de ondernemer stellen 

samen een privaatrechtelijke overeenkomst op ten be-

hoeve van de realisatie en exploitatie van ligplaatsen. 

Deze wordtgetekend met het succesvol doorlopen 

van de Wabo procedure als ontbindende voorwaarde.
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Stap 3 – vergunningafgifte en 
ontwikkeling
Indien de Wabo procedure succesvol wordt doorlopen en 

de privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten bestaat de 

mogelijkheid tot de realisatie van ligplaatsen.  Wordt de 

procedure niet succesvol doorlopen dan eindigt hier de 

ligplaatsrealisatie. De gemeente Amsterdam is in geen 

geval aansprakelijk voor eventuele tot dan toe gemaakte 

kosten.

Acties:

 � De ondernemer gaat over tot realisatie van de 

ligplaatsen.

Stap 4 - Oplevering van de ligplaatsen
Wanneer de fysieke ontwikkeling van de ligplaatsen 

gereed wordt gemeld toetst het stadsdeel of de uitvoe-

ring voldoet aan de afgesproken kaders van het bestem-

mingsplan. Loket Ligplaatsen Toetst of de aanvullende 

ligplaatsgebonden afspraken nagevolgd worden. Indien 

dit het geval is kan worden overgegaan tot in gebruik 

name van de locatie. Is dit niet het geval dan krijgt de 

ondernemer eenmalig de kans om binnen een termijn van 

3 maanden alsnog aan alle voorwaarden te voldoen. Lukt 

ook dat niet dan kunnen de ligplaatsen niet in gebruik 

worden genomen. Wanneer niet wordt voldaan aan de 

voorwaarden staat het de Gemeente Amsterdam vrij de 

privaatrechtelijke overeenkomst te beëindigen waardoor 

niet tot ingebruikname kan worden overgegaan. De 

gemeente is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele 

tot dan toe gemaakte kosten.
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6. De locaties
Op de volgende pagina’s volgt een overzicht van de geïnventariseerde locaties. 

De 25 locaties bieden gezamenlijk plaats aan minimaal 399 bedrijfsvaartuigen verdeeld 

over de verschillende categorieën. Een toelichting op de categorieën en de daartoe 

behorende ruimtelijke kaders is te vinden in bijlage 1.

Categorie Aantal plaatsen

‘Rondvaart’ 45

‘Salonboot’ 63

‘Sloep’ 145

‘Fluisterboot’ 90

���
����
	 40

Totaal 399

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Legenda
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1 ���	*/.����	�
CATEGORIE A �������>�
"��?�@@�����
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? Centrale Stad

Verlenen omgevingsvergunning? Centrale Stad

  

�	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Overamstel buitendijks

Datum vaststelling 14 maart 2007

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Ja, ter plaatse van de aanduiding zijn ligplaatsen en aan-
legsteigers voor pleziervaartuigen en passagiersvaartuigen 
toegestaan als ook ligplaatsen en aanlegsteigers voor niet-
gemotoriseerde watersport ten behoeve van de bestemming
Sport.

"#$�������	����������������	�����	��	���
����
����������	-
sagiersschepen geclausuleerd.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Ja, ter plaatse van de aanduiding.

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk Nee

Slagingskans juridisch -

��-�����	
�����**	�
*��)*����	�+
Q%

 0  0  0  20  0 
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2 Kop Westerdok
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? West

Verlenen omgevingsvergunning? West

  

�	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Spaarndammers en Zeehelden.

Datum vaststelling 23 april 2013

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Ja, ligplaatsen voor woonboten, binnenvaartschepen, 
chartervaart en dienstvaartuigen zijn toegestaan.

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Ja

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk Nee.

Slagingskans juridisch Ja, mits voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing

��-�����	
�����**	�
*��)*����	�+
&%

 0  0  0  10  0 
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bp? Deels CS, deel Centrum

Verlenen omgevingsvergunning? Centrum

  

H	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan bestemmingsplan Oostelijke Handelskade

bestemmingsplan Water

PBZIJ bereidt een SP voor.

Datum vaststelling 17 november 1999, Oostelijke Handelskade

 27 juli 2012, Water 

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Nee, alleen ter plaatse van de aanduiding zijn 
ligplaatsen voor woonboten toegestaan.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam
Oostzijde = AWV
Let op – ter plaatse van het spoor en omgeving is 
Railinfra eigenaar.

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Nee

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk? Ja.

Slagingskans juridisch? Ja mits voorzien van een ruimtelijke onderbouwing.

��-�����	
�����**	�
*��)*����	�+
'%

 10  20  0  0  0 
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4 Boerenwetering



25

Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? Zuid

Verlenen van omgevingsvergunning? Zuid

  

�	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt (westzijde)
Water in de Pijp

Datum vaststelling 25 mei 2011 - beide bestemmingsplannen

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Ja, alleen ter plaatse van de aanduiding.

In beide plannen zijn maatvoeringseisen tav woontypen 
opgenomen, aantallen en typen boten.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Ja, alleen voor zover deze passen binnen de opgenomen 
aanduidingen.

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk? Ja, indien meer ligplaatsen gewenst zijn.

Slagingskans juridisch? -

Indicatie aantallen ligplaatsen: 12

 0  0  12  0  0 
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5 Johan van Hasseltkanaal west  
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? Noord

Verlenen omgevingsvergunning? Noord

  

�	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Buiksloterham
Overhoeks

Datum vaststelling 16 september 2009
20 oktober 2006

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Nee, alleen ter plaatse van de aanduiding zijn ligplaatsen voor 
woonboten toegestaan en een veerpontaanlanding.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam
(Let op: delen aan oostzijde ook in particulier eigendom)

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Nee

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk Ja

Slagingskans juridisch Ja, mits voorzien van een ruimtelijke onderbouwing.

��-�����	
�����**	�
*��)*����	�+
Q%

 20  0  0  0  0 
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6 Entrepothaven
CATEGORIE B ONTWIKKELING OP KORTE TERMIJN
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? Oost

Verlenen van omgevingsvergunning? Oost

  

H	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Cruquius

Datum vaststelling 09 april 2013

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Vaarwater

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Ja, alleen ter plaatse van de aanduidingen zijn ligplaatsen voor 
bedrijfsvaartuigen, passagiersvaartuigen en wissellocatie voor 
wonnboten toegestaan.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam
(let op, noordoosten = RWS)

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam
(niet alles kan gecheckt worden)

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Ja, alleen ter plaatse van de aanduiding

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk? Ja, indien meer ligplaatsen gewenst zijn

Slagingskans juridisch? Ja, mits voorzien van een ruimtelijke onderbouwing waarbij 
gelet wordt op het Barro en Richtlijn Vaarwegen (RWS)

Indicatie aantallen ligplaatsen: PM
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�
 Schollenbrugstraat
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? Oost

Verlenen van omgevingsvergunning? Oost

  

H	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Weesperzijdestrook
Omval

Datum vaststelling 12 maart 2013, Weesperzijdestrook
28 juni 2013, Omval

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Nee, alleen ter plaatse van de aanduiding zijn ligplaatsen voor 
woonschepen en een passantenhaven toegestaan.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Nee.

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk? Ja.

Slagingskans juridisch? Ja, mits voorzien van een ruimtelijke onderbouwing.

��-�����	
�����**	�
*��)*����	�+
&%

 0  0  0  10  0 
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8 Joan Muyskenweg
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? Centrale Stad

Verlenen van omgevingsvergunning? Centrale Stad

  

H	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Uitbreiding Industriegebied Amstel
Industriegebied

Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding: Zone A2/
Muyskenweg.

Datum vaststelling 1962
1977

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Nee.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Nee.

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk? Ja.

Slagingskans juridisch? Ja, mits voorzien van een ruimtelijke onderbouwing.
Er geldt momenteel een voorbereidingsbesluit.

��-�����	
�����**	�
*��)*����	�+
Q%

 0  0  0  20  0 
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? Centrale Stad

Verlenen van omgevingsvergunning? Stadsdeel

  

H	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Uitbreiding Industriegebied Amstel
Industriegebied

Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding: Zone A2/
Muyskenweg.

Datum vaststelling 1962
1977

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Nee.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Lingotto, Alliander, Kronenberg

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Nee.

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk? Ja.

Slagingskans juridisch? Ja, mits voorzien van een ruimtelijke onderbouwing.
Er geldt momenteel een voorbereidingsbesluit.

��-�����	
�����**	�
*��)*����	�+
Q%

 0  10  10  0  0 



36

&%
 "*X)����
���-���



37

Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? Zuid

Verlenen van omgevingsvergunning? Zuid

  

H	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Olympisch stadion e.o.

Datum vaststelling 29 mei 2013

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Nee, Hierin is 1 ligplaats voor passagiervaartuig toegestaan en 
een aanlegsteiger waar een opstapplaats voor passagiervaar-
tuig (ter plaatse van de aanduidingen).

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Ja, alleen ter plaatse van de aanduidingen.

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk? Ja, indien er meer ligplaasten gewenst zijn.
Nee, voor wat betreft bouwverordening.

Slagingskans juridisch? Ja, mits voorzien van een ruimtelijke onderbouwing.

Indicatie aantallen ligplaatsen: 35

 5  10  20  0  0 
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11 Fred. Roeskestraat
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? Centrale Stad

Verlenen van omgevingsvergunning? Centrale Stad

  

H	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Scholenstraat F. Roeskestraat;
Prinses Irenebuurt.

Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding: Fred, 
Roeskestraat.

Datum vaststelling 15 december 1998
4 juli 2006

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Nee.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Nee.

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk? Ja.

Slagingskans juridisch? Ja, mits voorzien van een ruimtelijke onderbouwing.

��-�����	
�����**	�
*��)*����	�+
&%

 0  0  10  0  0 
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12 Boerenwetering RAI
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? Zuid

Verlenen van omgevingsvergunning? Zuid

  

H	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt (westzijde) 
Water In De Pijp (oostzijde)

Datum vaststelling 25 mei 2011 (beide)

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water.

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Nee.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Nee.

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk? Ja.

Slagingskans juridisch? Ja, mits voorzien van een ruimtelijke onderbouwing.

��-�����	
�����**	�
*��)*����	�+
&%

 0  5  5  0  0 
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13 Westlandgracht/Riekerhaven
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? Zuid

Verlenen van omgevingsvergunning? Zuid

  

H	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Bedrijventerrein Schinkel Aalsmeerplein e.o.

Datum vaststelling 29 mei 2013

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Nee.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Nee.

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk? Ja.

Slagingskans juridisch? Ja, mits voorzien van een ruimtelijke onderbouwing.

��-�����	
�����**	�
*��)*����	�+
&%

 0  0  10  0  0 
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? West

Verlenen omgevingsvergunning? West

  

�	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Oud West

Datum vaststelling 4 oktober 2005

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Nee, alleen ter plaatse van de aanduiding zijn ligplaatsen voor 
woonboten toegestaan.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Nee

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk Ja

Slagingskans juridisch Ja, mits voorzien van een ruimtelijke onderbouwing.

��-�����	
�����**	�
*��)*����	�+
&%

 0  5  5  0  0 
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? West

Verlenen omgevingsvergunning? West

  

�	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Oud West

Datum vaststelling 4 oktober 2005

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Nee, alleen ter plaatse van de aanduiding zijn ligplaatsen voor 
woonboten toegestaan.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen bedrijfsvaartuigen in het 
bestemmingsplan? 

Nee

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk Ja

Slagingskans juridisch Ja, mits voorzien van een ruimtelijke onderbouwing.

Indicatie aantallen ligplaatsen: PM
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16 Jacob van Lennepkade
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? West

Verlenen omgevingsvergunning? West

  

�	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Oud West

(NB: klein deel van de Jacob van Lennepkade valt er buiten)

Datum vaststelling 4 oktober 2005

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Nee, alleen ter plaatse van de aanduiding zijn ligplaatsen voor 
woonboten toegestaan.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Nee

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk Ja

Slagingskans juridisch Ja, mits voorzien van een ruimtelijke onderbouwing.

Indicatie aantallen ligplaatsen: PM
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&�
 Sloterplas
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? Nieuw-west

Verlenen omgevingsvergunning? Nieuw-west

  

�	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Slotervaart

Datum vaststelling 20 mei 2009

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Nee.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Nee

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk Ja

Slagingskans juridisch Ja, mits voorzien van een ruimtelijke onderbouwing.

��-�����	
�����**	�
*��)*����	�+
Q%

 0  0  0  10  10 
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18 Gaasperplas
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? Zuid-oost

Verlenen omgevingsvergunning? Zuid-oost

  

�	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Gaasperdam

Datum vaststelling 27 juni 2006

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Nee.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam Weesperkarspel

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam Weesperkarspel

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Nee

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk Ja

Slagingskans juridisch Ja, mits voorzien van een ruimtelijke onderbouwing.

��-�����	
�����**	�
*��)*����	�+
Q%

 0  0  0  10  10 
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19 Paleis van Justitie
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? Centrale Stad

Verlenen van omgevingsvergunning? Centrale Stad

  

H	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Westerdokseiland (deels) & bouwverordening (deels).

Er is een bestemmingsplan in voorbereiding: Herinrichting De 
Ruijterkade - Westertoegang

Datum vaststelling 14 november 2001

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Nee, alleen ter plaatse van de aanduiding zijn ligplaatsen met 
steigers ten behoeve van jachthaven en schepen toegestaan.
NB: bedrijfsvaartuigen worden niet expliciet uitgesloten!

In bouwverordening zijn deze toegestaan.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Nee, niet expliciet.
Ja, voor wat betreft bouwverordening.

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk Ja.
Nee, voor wat betreft bouwverordening.

Slagingskans juridisch Ja, mits voorzien van een ruimtelijke onderbouwing.
'����������������
������*��������+�'�
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*��)*����	�+
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? Centrale Stad

Verlenen omgevingsvergunning? Centrale Stad

  

�	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Oostelijke Handelskade

Er is een SP in voorbereiding.

Datum vaststelling 17 november 1999

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Ja, ter plaatse van de aanduiding steigers met woonboten en 
bedrijfsschepen toegestaan.

"#$������!�		��������	����
�������������������

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Ja

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk Nee

Slagingskans juridisch -

Indicatie aantallen ligplaatsen: PM
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? Centrale Stad

Verlenen omgevingsvergunning? Centrale Stad

  

�	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Uitbreiding Industriegebied Amstel

Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding: 
Amstelkwartier 2de fase.

Datum vaststelling 1962

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Nee.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Alliandor

Wie is eigenaar van de walzijde? Alliandor

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Nee.

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk Ja.

Slagingskans juridisch Ja, mits voorzien van een ruimtelijke onderbouwing. Mits geen 
������
���
��������
	
�
�	�<�������	��������
Er geldt momenteel een voorbereidingsbesluit.

Indicatie aantallen ligplaatsen: PM
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22 IJburg blok 4
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? Oost

Verlenen van omgevingsvergunning? Oost

  

H	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan IJburg 1e fase en uitwerking 9

Uitwerking 9, op 25 juni 2013 nog niet in werking getreden.

Datum vaststelling Moederplan: 4 september 1996, 

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Nee

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Nee

Wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk? Ja.

Slagingskans juridisch Locatie is nabij speciale beschermingszone/recreatiegebied 
gelegen – natuuronderzoek naar wat de effecten op de natuur 
zullen zijn is noodzakelijk. Dit maakt dat een planologische 
procedure niet op korte termijn ingezet kan worden.

Indicatie aantallen ligplaatsen: PM
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23 Marineterrein
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? Centrale Stad

Verlenen van een omgevingsvergunning? Centrale Stad

  

H	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Bouwverordening

Datum vaststelling -

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? -

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Ja

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Staat

Wie is eigenaar van de walzijde? Staat

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan/planologisch kader? Ja

Wijziging van het bestemmingsplan/planologisch kader noodzakelijk Nee

Slagingskans juridisch? Afhankelijk van de staat.

Indicatie aantallen ligplaatsen: PM
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24 Marktkanaal Oost/West
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? West

Verlenen van omgevingsvergunning? West

  

H	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Van Slingelandcentrum – Centrale groothandelmarkt.

Datum vaststelling 24 januari 2012

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Nee.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Nee.

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk? Ja.

Slagingskans juridisch? Ja, mits voorzien van een ruimtelijke onderbouwing.
Er geldt momenteel een voorbereidingsbesluit.

Indicatie aantallen ligplaatsen: PM
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25 Houthavens
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Bevoegd gezag  

Vaststellen van een bestemmingsplan? West

Verlenen omgevingsvergunning? West

  

�	��	����)*��  

Naam vigerende bestemmingsplan Houthaven
& eerste partiële herziening Houthaven

Datum vaststelling 8 september 2009

  

�	�	*�
H	��	����)*��  

Wat is de bestemming voor het water? Water (diverse waterbestem-mingen)

Zijn ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen toegestaan? Ja, in de bestemming Water – 2 zijn ligplaatsen voor bedrijfs-
vaartuigen toegestaan en in de bestemming Water – 1 is een 
aanlegvoorziening voor een pontveer toegestaan.

  

���	�-���	���M-���  

Wie is eigenaar van het water? Amsterdam

Wie is eigenaar van de walzijde? Amsterdam

  

Conclusie  

Passen ligplaatsen bedrijfsvaartuigen in het bestemmingsplan? Ja

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk Nee

Slagingskans -

Indicatie aantallen ligplaatsen: PM



68

7. Conclusies en vervolg
“Locaties genoeg, frustraties teveel”. Dat is de conclusie uit een inventarisatie van mo-

gelijke locaties voor ligplaatsen voor passagiersvaart. Zoals uit deze rapportage blijkt zijn 

er voldoende locaties in Amsterdam te vinden waar nieuwe afmeer- en stallingsplekken 

gerealiseerd kunnen worden. 

In Collegebesluit  “Aanwijzing en opdrachtverstrekking 

stedelijk ligplaatsregisseur passagiersvervoer te water” 

d.d. 18 december 2012 heeft het college Piet Polderman 

als Ligplaatsenregisseur aangewezen en hem opgedragen 

een overzicht van locaties te maken (met aantallen vaar-

tuigen) waarvan stadsdelen en grootstedelijke projecten 

in staat en bereid zijn deze ter beschikking te stellen dan 

wel te exploiteren als ligplaatsvoorziening voor vergund 

passagiersvervoer te water. 

Zowel de normale locaties als de versnellingslocaties zijn 

besproken met de voor de locaties betrokken ambtena-

ren en (stadsdeel)bestuurders.

Inventarisatie
De ligplaatsenregisseur heeft een inventarisatie gemaakt 

met mogelijk beschikbare plaatsen en is gekomen tot:

1. 399 potentiele (nacht)ligplaatsen voor vergunde   

passagiersvaartuigen (m.n. rondvaart- en bemande 

verhuurboten);

2.� >@�����
��	�Y����Y�
����
	�����[�������������� �

verhuurboten kunnen worden afgemeerd (dag en 

nacht);

3. de conclusie dat het huidige aanbod aan openbare 

steigers en kades aangevuld met de reeds in ontwik-

keling zijnde locaties voldoende gelegenheid bieden 

voor op- en afstappen. Dit geld voor zowel beroeps- 

als pleziervaart.

De groslijst is niet limitatief en kan in theorie veel langer 

zijn. Ondernemers en stadsdelen vinden doorlopend 

plekken waar mogelijkheden zijn. Ondernemers moeten 

daarom ook de vrijheid houden zich, net als nu, te melden 

bij de gemeente met andere locaties. De gemeente zou 

met een Loket Ligplaatsen, een duidelijke procesaanpak 

en een overzicht van verantwoordelijkheden voor onder-

nemer en gemeente het proces kunnen stroomlijnen en 

zo de potentie van de plekken ook benutten.

�	���	*-	
���.�//	*���
	�
H	�	�	

benutting
Om aan de wens van de gemeenteraad te voldoen om 

in 2014 nieuwe exploitatievergunningen uit te geven 

gekeken naar de situatie in de jachthavens en naar 

locaties die op dit moment al in procedure zijn genomen. 

Hieruit komen de volgende locaties naar voren:

 � 20 boten in jachthaven Amsterdam Marina in de 

categorie ‘Salonboot’ en ‘Sloep’;

 � 20 bootjes in het Amstelkwartier in de categorie 

‘Fluisterboot’;

 � 10 bootjes in de kop Westerdok in de categorie 

‘Fluisterboot’.

Deze 50 locaties zullen naar verwachting in 2014 gerea-

liseerd kunnen worden. Hiernaast worden Drie locaties 

worden geadviseerd door de stadsdelen zelf in ontwikke-

ling te nemen zijnde:

 � 20 boten in de Boerenwetering Noord in de categorie 

‘Salonboot’ en ‘Sloep’;

 � 30 boten in de Dijksgracht Oost in de categorie 

‘Rondvaartboot’ en ‘Salonboot’;

 � Een nader te bepalen aantal en type boten in het van 

Hasseltkanaal Noordwest.

"��.�//	*���0	��
*��)*����	�
Naast de inventarisatie van de (versnellings)locaties wordt 

er een procesvoorstel gedaan om de realisatie van nieuwe 

ligplaatsen door marktpartijen te stroomlijnen en facili-

teren. Deze voorstellen zullen samen met de stadsdelen 

verder moeten worden uitgewerkt. Wel geeft de rappor-

tage een duidelijke denkrichting aan voor een loket, een 

stappenplan voor het aanvragen van vergunningen en 

een standaardcontract. Het uitgangspunt bij dit voorstel 

is dat de markt de trekker is voor de ontwikkeling van 

nieuwe ligplaatsen. De overheid faciliteert met het Loket 

deze ontwikkelingen. De huidige onduidelijkheid voor de 

ontwikkeling van ligplaatsen wordt weggenomen en het 

wordt duidelijk wat van de gemeente mogen verwachten 

en de gemeente van hen verwacht. 

�	���*����0	��
Met de in deze rapportage weergegeven inventari-

satie is de opdracht aan de ligplaatsenregisseur zoals 

geformuleerd op 18 december 2012 afgerond. Om tot 

daadwerkelijke ontwikkeling van de versnellingslocaties 

en uitgifte van de ontwikkellocaties over te kunnen gaan 
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moeten echter nog verschillende vervolgwerkzaamheden 

worden uitgevoerd. De ligplaatsenregisseur inventariseert 

de volgende vervolgstappen:

Vervolg versnellingslocaties
1. De afronding van het proces dat tot de mogelijkheid 

van stalling van bedrijfsvaartuigen in de Amsterdam 

Marina leidt door Waternet. Indien dit traject niet 

succesvol kan worden afgerond zal worden overge-

gaan tot het ontwikkelen van het Van Hasseltkanaal als 

ligplaatslocatie;

2. Ontwikkeling van de Dijksgracht Oost en 

Boerenwetering Noord als versnellingslocaties door 

Stadsdeel Centrum en Zuid.

3. Het starten van een Raadsprocedure in de stadsdelen 

Oost, Zuid, Centrum en West voor een mandaatsbe-

sluit aan de DB betreffende een Wabo procedure voor 

het afwijken van het bestemmingsplan.

Vervolg voor uitgifte ontwikkellocaties
4. Overgaan tot de opzet van het Loket Ligplaatsen ter 

ondersteuning van ligplaatsontwikkelaars tijdens het 

ontwikkeltraject door de samenwerkende stadsdelen 

Centrum, Zuid, West en Oost, de centrale stad en 

Waternet. Het loket zorgt voor de ontwikkeling van de 

toelatingskaders met als doel het publiceren van de 

lijst met beoogde ligplaatslocaties en het uitnodigen 

van potentiele ontwikkelaars. Het Loket stelt na over-

leg tussen de betrokken partijen een privaatrechtelijke 

modelovereenkomst op tussen Gemeente Amsterdam 

en de ligplaatsontwikkelaar/exploitant. Daarnaast 

wordt door het Loket na overleg met betrokkenen 

een stedelijke prijsmethodiek opgesteld waarbij onder 

andere de nabijheid van commercieel vaarwater is 

gekoppeld aan het prijsniveau.

5. Het aannemen van de nota ‘varen in Amsterdam’ als 

beleidskader door de stadsdelen. Dit om te dienen als 

uitgangspunt voor de ruimtelijke ordeningsprocedures 

ten behoeve van realisatie van ligplaatsen voor de 

commerciële passagiersvaart.
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Bijlage 1  
Marktsegmenten

In de stelstelwijziging van Waternet wordt uitgegaan van 

5 marktsegmenten met een bijbehorende afmeting. Ieder 

segment heeft een eigen set randvoorwaarden1.  

‘Rondvaart’
Bemande grote gesloten vaartuigen: > 14 x 3,75 meter 

en < 20 x 4,25 meter

Hoofdzakelijk traditionele rondvaartboten. Er is vooral be-

hoefte aan nachtelijke stallingsplekken om de bestaande 

ligplekken rond centraal station, het Natte Damrak en 

het overige centrum te ontlasten. Hiermee wordt ruimte 

gemaakt voor openbare aanmeervoorzieningen. Een stal-

lingsplek moet goed bereikbaar zijn voor bevoorrading 

en schoon¬maak. Hiervoor moet een stroom- en water-

voorziening aanwezig zijn, en moet het terrein afsluitbaar 

zijn. Nachtligplaatsen voor dit type boten wordt door-

gaans ervaren als een esthetisch minderwaardige functie. 

Ligplaatsen kunnen individueel worden gerealiseerd, 

maar bij voorkeur geclusterd.

‘Salonboot’
Bemande gesloten vaartuigen: < 14 x 3,75 meter

Salonboten, watertaxi’s en aanverwanten. Er is vooral 

behoefte aan stallingsplekken. Op- en afstappen kan 

op openbare voorzieningen plaatsvinden. De ligplekken 

in dit segment moeten goed beveiligd zijn vanwege in-

braakgevoeligheid van deze categorie boten. De locaties 

hebben bij voorkeur een stroom- en watervoorziening 

en ruimte voor bevoorrading en schoonmaak. Stroom 

moet en bij voorkeur ook water. Nachtligplaatsen voor 

dit type boten wordt over het algemeen als esthetisch 

redelijk ervaren. De boten zien er doorgaans goed uit. 

Ligplaatsen kunnen zowel individueel als geclusterd 

worden gerealiseerd.

‘Sloep’
Bemande open vaartuigen: < 10 x 3,5 meter

Hoofdzakelijk grote (reddings)sloepen. Er is vooral 

behoefte aan stallingsplekken. Dat mag aan een open-

bare kade en kan in de bewoonde omgeving mits daar 

niet wordt op- en afgestapt. Daarvoor moeten bestaande 

openbare voor¬ieningen worden gebruikt. De boten zijn 

esthetisch niet te onderscheiden van de pleziervaart die 

aan de zelfde ruimtelijke voorwaarden moet voldoen. 
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Ligplaatsen kunnen zowel individueel als geclusterd 

worden gerealiseerd.

‘Fluisterboot’
Onbemande uitstootvrije huurvaartuigen: < 6 x 2,25 

meter

Hoofdzakelijk verhuursloepjes. Er is behoefte aan stal-

lingsplekken met op- afstapvoorzieningen. Bij voorkeur 

in combinatie met Horeca of een ander type voorziening 

om als verhuurpunt te dienen. Steigers zijn bij voorkeur 

af te sluiten maar dit is niet strikt noodzakelijk. Daarnaast 

moet er een elektra aanwezig zijn en is een waterpunt 

wenselijk. Ligplaatsen voor dit type boten wordt over het 

algemeen als esthetisch redelijk ervaren. Omwonenden 

hebben vaak angst voor overlast bij op- en afstappen.

^�����	
�����
!�	����������
��������
�_`�Y��������

ligplaatsen in Noord uitgesloten zijn. Daarnaast liggen ze 

bij voorkeur niet bij drukke vaarroutes van de beroeps-

vaart. De doelstelling van deze categorie is gebruik door 

Amsterdammers. Hoe centraler de locatie is hoe groter 

de kans dat gebruik hoofdzakelijk plaats zal vinden door 

toeristen. Een nevendoelstelling voor deze categorie is 

het stimuleren van de omslag van bezit naar gebruik. In 

dat licht zijn ook locaties buiten het centrum interessant.

^?��	��	��_
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op- afstapvoorzieningen. Bij voorkeur in combinatie met 

Horeca of een ander type voorziening om als verhuurpunt 

te dienen. Steigers zijn bij voorkeur af te sluiten maar dit 

�	����
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wordt over het algemeen als esthetisch minderwaardig 

ervaren. Uitbreiding dan wel vervanging is mogelijk bij de 

Gaasperplas en Sloterplas.
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Bijlage 2  
Juridisch planologische 
Inventarisatie

DRO heeft een juridisch planologische QuickScan uitge-

voerd naar globale, grove de mogelijkheden die de vige-

rende bestemmingsplannen bieden ten aan zien van het 

toestaan van ligplaatsen en op- en afstapvoorzieningen. 

Aan de hand van gegevens op ruimtelijkeplannen.nl en 

het archief van DRO is een QuickScan uitgevoerd. Deze 

geeft op hoofdlijnen inzicht de juridisch planologische 

mogelijkheden voor de ligplaatsen. In algemene zin 

kan worden vastgesteld dat in de bestemmingsplannen 

ligplaatsen zijn aangeduid waar deze zijn toegestaan en 

daarbuiten dus niet.

�*���*������	
�����M	��	�
Het juridisch planologisch mogelijk maken van ligplaatsen 

en op- en afstapvoorzieningen kan via twee instrumenten, 

namelijk of via een Wabo-projectbesluit (Wabo) of via een 

postzegelbestemmingsplan (Wro). Beide instrumenten 

zijn gebonden aan wettelijk vastgestelde procedures. 

Voor beide instrumenten mot een proceduretijd van grof-

weg 26 weken worden aangenomen, waarbij de praktijk 

uitwijst dat een Wabo-projectbesluit doorgaans sneller 

kan worden afgedaan dan een bestemmingsplan. Dit 

komt hoofdzakelijk doordat de besluitvormingsbevoegd-

heden voor Wabo-procedures gemandateerd zijn aan 

ambtelijke vertegenwoordigers. Bij bestemmingsplannen 

is het mandateren van bevoegdheden met betrekking tot 

besluitvorming/vaststelling niet mogelijk.

Bevoegd gezag
Afhankelijk van de locatie kan de Centrale Stad danwel 

stadsdeel bevoegd zijn voor hetzij het vaststellen van 

een bestemmingsplan (de bevoegdheden op grond van 

de Wet ruimtelijke ordening - Wro) hetzij het verlenen 

van een omgevingsvergunning (de bevoegdheden op 

grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

- Wabo).
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Aan de hand van gegevens van Atlas Amsterdam is 

gekeken wie geregistreerd staat als eigenaar van de 

grond. Van de onderzochte locaties blijkt dat deze bijna 

allemaal in eigendom zijn van de gemeente Amsterdam. 

Hierbij dient de kanttekening te worden geplaatst dat de 

gemeente deze gronden veelal in erfpacht heeft uitge-

geven. Toch kan niet zondermeer gesteld worden dat zij 

‘zomaar alles’ kan doen met de grond wat zij wil.

Onderzoeken
Afhankelijk van de locatie, functie en eventuele beno-

digde (bouw)voorzieningen zijn onderzoeken nodig om 

aan te tonen dat de beoogde ontwikkeling niet in strijd is 

met wet- en regelgeving of het beleid van de gemeente. 

De onderzoeken die veelal nodig zijn wanneer geluidsge-

voelige functies gerealiseerd worden zijn verkeer, geluid 

en lucht. Daarnaast kunnen onderzoeken voor externe 

veiligheid, bodem en ecologie noodzakelijk zijn.

Met het permanent worden van de Crisis- en herstelwet 

is de houdbaarheid van onderzoeksgegeven van twee 

jaar losgelaten. In alle gevallen dient echter nagegaan 

te worden of de beschikbare onderzoeksgegevens nog 

voldoende actueel zijn om te kunnen worden gebruiken. 

Daarnaast dient aandacht te worden besteed aan het 

aspect uitvoerbaarheid. Dit speelt vooral een rol in de 

gevallen waar geen concrete ontwikkelaar in beeld is. In 

dergelijke gevallen dient de behoefte aan de beoogde 

ontwikkeling te worden aangetoond. 
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In de QuickScan is per locatie aangegeven wat de juridi-

sche slagingskans is. Met de juridische slagingskans wordt 

bedoeld of een juridische (planologische) procedure 

noodzakelijk is. Wanneer dit het geval is, hangt het af 

van de concrete omstandigheden van het geval af welke 

juridische procedure/planologisch instrument kan worden 

gebruikt. Bij elke juridische procedure dient aandacht 

besteedt te worden aan het opstellen van een ruimtelijke 

onderbouwing. Hiermee wordt bedoeld dat door middel 

van onderzoek moet worden aangetoond dat de be-

oogde ontwikkeling past binnen de wet- en regelgeving. 

Daarnaast dient ook getoetst te worden aan het beleid 

c.q. nog vast te stellen beleid als ook dienen belangen 

van derden in de besluitvorming te worden betrokken. 

Het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing betreft 
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geluid en natuur, bij de ene locatie meer onderzoek 

vergen dan bij andere locaties.
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De QuickScan naar de juridisch planologische mogelijk-

heden is in een zeer kort tijdsbestek uitgevoerd in het 

voorjaar van 2013 en geactualiseerd in september 2013. 

Bovendien betreffen de bevindingen momentopnamen 

d.d. 12 september 2013. Voor een vervolg is diepgaander 

onderzoek nodig aan de hand van concrete plaatsbepa-

lingen, project en gewenste gebruik.
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Bijlage 3  
Wabo Procedure

1. Welke Wabo procedure?
1.1. De hoofdregel is dat op het aanvragen, wijzigen of 

intrekken van een vergunning de reguliere (korte) 

procedure van toepassing is, tenzij artikel 3.10 van 

de Wabo zegt dat de uitgebreide procedure van 

toepassing is. 

1.2. Wanneer voor één van de aangevraagde toestem-

mingen de uitgebreide procedure is aangewezen, 

wordt voor de volledige omgevingsvergunning de 

uitgebreide procedure gevolgd.

2. Reguliere Wabo procedure
2.1. Er moet zowel een ontvangstbewijs als een bericht 

met nadere gegevens over het verloop van de 

procedure aan de aanvrager worden gestuurd. 

2.2. Het bevoegd gezag geeft onverwijld kennis van de 

aanvraag om een omgevingsvergunning in een of 

meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op 

een andere geschikte wijze. 

2.3. Het bevoegd gezag beslist binnen acht weken 

(eventueel verlengd met zes weken) na de datum 

van ontvangst van de aanvraag.

2.4. Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de 

bekendmaking van het besluit doet het bevoegd 

gezag mededeling van die beschikking op dezelfde 

wijze als kennis is gegeven van de aanvraag. 

2.5. Als niet binnen de wettelijke termijn een besluit is 

genomen, is het besluit van rechtswege verleend 

(“lex silencio positivo”) en doet het bevoegd gezag 

zo spoedig mogelijk mededeling van die beschik-

king op dezelfde wijze als kennis is gegeven van de 

aanvraag. 

2.6. Kale proceduretijd bedraagt 8 weken zonder 

verdaging.

2.7. De reguliere procedure is van toepassing op 

binnenplanse afwijkingsbesluiten, en situaties zoals 

genoemd in bijlage II, artikel 4 Bor (de zogenoemde 

kruimelgevallen).
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3.1. Er moet zowel een ontvangstbewijs als een bericht 

met nadere gegevens over het verloop van de 

procedure aan de aanvrager worden gestuurd. 

3.2. In gevallen waarin een ander bestuursorgaan dan 

B&W bevoegd gezag is, ligt het ontwerpbesluit 

tevens ter inzage in de gemeente waar het betrok-

ken project in hoofdzaak zal wordt uitgevoerd. 
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besluit moeten op grond van zowel de Wabo als het 
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worden toegestuurd. Te denken valt aan het orgaan 

dat de verklaring van geen bedenkingen afgeeft, 

de Inspectie, een ander bestuursorgaan dan het 

aangewezen bevoegd gezag, etc. Onderdeel van 

de stukken is een ruimtelijke onderbouwing waar 

aan de hand van beleid/onderzoeken/adviezen een 

onderbouwing wordt gegeven voor de beoogde 

ontwikkeling.

3.4. Iedereen kan zienswijzen op het ontwerpbesluit 

indienen. Overigens kunnen alleen belanghebben-

den rechtsmiddelen inzetten. 

3.5. De beslistermijn van zes maanden begint te 

lopen op de dag ná de dag van ontvangst van de 

aanvraag. 

3.6. De beslistermijn van zes maanden mag eenmaal 

verlengd worden, met ten hoogste zes weken. 

3.7. Kale proceduretijd bedraagt 26 weken zonder 

verdaging.
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4.1. Er moet kennis gegeven worden van het opstellen 

van een bestemmingsplan, de zogenaamde 1.3.1 

Bro-publicatie. Dit kan voorafgaand aan de bestem-

mingsplanprocedure dan wel gelijktijdig met de pro-

cedure van het concept ontwerpbestemmingsplan.

4.2. Op de procedure van het bestemmingsplan bestaat 

geen wettelijke verplichting tot het vrijgeven voor 

inspraak. Dit kan wel op grond van de inspraakver-

ordening een verplichting zijn. Per stadsdeel is dit 

verschillend. De Centrale Stad heeft geen inspraak-

verplichting in relatie tot bestemmingsplannen 

opgenomen in de inspraakverordening.

4.3. Naast/parallel aan eventuele inspraak kan het wette-

lijk vooroverleg gevoerd worden (het zogenaamde 

3.1.1 Bro-overleg). Het concept ontwerpbestem-
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instanties toegestuurd met het verzoek om binnen 

een bepaalde termijn (meestal 6 weken) een reactie 

te geven.
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4.4. Na beantwoording en verwerking van de inspraak-

reacties en/of 3.1.1-reacties moet het ontwerp-

bestemmingsplan door B&W vrijgegeven worden 

voor tervisielegging. Iedereen kan zienswijzen op 

het ontwerpbestemmingsplan indienen. Overigens 

kunnen alleen belanghebbenden rechtsmiddelen 

inzetten.

4.5. Alle zienswijzen moeten beantwoord en verwerkt 

worden. Het bestemmingsplan samen met beant-

woording zienswijzen en zienswijzen zelf wordt ter 

vaststelling aan de Gemeenteraad aangeboden.

4.6. Tegen de vaststelling kan beroep (al da niet verge-

zeld van een verzoek om voorlopige voorziening/

schorsingsverzoek) worden ingesteld bij de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

4.7. Tegen de uitspraak van de Afdeling is geen rechts-

middel inzetbaar.

5. Noten
5.1. De stadsdelen zijn voor hun eigen grondgebied 

verantwoordelijk voor vergunningverlening en het 

vaststellen van bestemmingsplannen.

5.2. Voor gebieden die aangewezen zijn als grootstede-

lijk gebied ligt de bevoegdheid tot vergunningverle-

ning en het vaststellen van bestemmingsplannen bij 

de Centrale Stad. In het uitvoeren van de actualisa-

tieplicht voor bestemmingsplannen.

5.3. In afwijking van het voorgaande zijn voor enkele na-

der aangewezen gebieden het stadsdeel bevoegd 

ten aanzien van vergunningverlening (als gevolg 

overdracht VTH-taken DMB-stadsdelen).

5.4. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat gelet op 

de voorstellen voor het aanpassen van het bestuur-

lijke stelsel de situatie zoals beschreven anders kan 

worden met betrekking tot de bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden.

5.5. Naar verwachting wordt de Omgevingswet in 2014 

in procedure verwacht. De inwerkingtreding ervan 

zal niet in 2014 plaatsvinden.

5.6. Naar verwachting treedt een wijziging van de Bor 

per 1 oktober 2013 in werking. Met deze wijziging 

is het mogelijk om tijdelijke afwijkingen met een 

reguliere procedure te realiseren voor een periode 

van maximaal 10 jaar.
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Bijlage 4  
Mogelijkheden voor nieuwe 
ligplaatsen in Amsterdam

Voor: Gemeente Amsterdam, Piet Polderman 

Van: Bregman Advisering, Arjan Bregman

Datum: 24 juli 2013 

1. Inleiding, vraagstelling en opzet van 
deze notitie 

1.1. Inleiding
In de nota ”Varen in Amsterdam” die op 7 mei 2013 

door het college van burgemeester en wethouders van 

Amsterdam voor inspraak is vrijgegeven, is een nieuw 

stelsel voor passagiersvervoer te water geïntroduceerd. 

Bij de uitgifteronde van exploitatievergunningen in 2006 

was één van de voorwaarden voor het verkrijgen van een 

exploitatievergunning, dat de aanvrager concreet zicht 

had op een legale ligplaats voor het vaartuig (binnen een 

jaar). Deze voorwaarde leidt in de praktijk tot onduidelijk-

heid, met name wanneer na dat jaar nog geen ligplaats-

vergunning is verkregen. 

In de nota is dit omgedraaid: de aanvrager dient voor het 

vaartuig waarvoor de exploitatievergunning wordt aange-

vraagd, reeds te beschikken over een legale ligplaats. Dat 

kan naast een ligplaatsvergunning, ook een plek in een 

jachthaven, of buiten Amsterdam zijn, of een oplossing 

waarbij het vaartuig op de wal wordt gestald.

In de nota ”Varen in Amsterdam” wordt de bedrijfsmatige 

passagiersvaart opgedeeld in vijf segmenten: ‘Rondvaart’, 
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Voor de segmenten Salonboot, Sloep en Fluisterboot is 

op korte termijn behoefte aan een uitbreiding van het 

aantal ligplaatsen. Het doel is om voor deze segmenten 

het aantal vergunningen vrij te geven. Ligplaatsen zijn 

echter niet onbeperkt voorhanden.  Voor de ontwikkeling 

van ligplaatsen is in bijna alle gevallen een wijziging van 

het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk. Daarnaast 

zal de plek moeten voldoen aan een aantal aan het markt-

segment gekoppelde (ruimtelijke) voorwaarden zoals de 

aanwezigheid van elektra. Dit is in veel gevallen noodza-

kelijk omdat de stelselwijziging met zich meebrengt dat 

nieuwe exploitanten volledig elektrisch aangedreven 

schepen hebben. Ook kan het belangrijk zijn dat er 

een watervoorziening is. Voor een aantal segmenten is 

beveiliging tegen inbraak en vandalisme van belang. Dit 

geldt vooral voor de overdekte scheepsvormen.
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mogelijk te maken. Hetzelfde geldt voor deze catego-

rieën voor op- en afstapmogelijkheden. Voor de andere 

categorieën kan de ligplaats gescheiden worden van 

op- en afstapvoorzieningen.

In de nota “Varen in Amsterdam” van Waternet worden 

streefgetallen genoemd voor de uitgifte van nieuwe 

exploitatievergunningen. Het zal een uiterste inspanning 

vereisen om deze streefgetallen ook daadwerkelijk te 

realiseren. Daarnaast wordt met een stofkam alle huidige 

mogelijke plekken geïnventariseerd waar zonder een 

planologische procedure vergunningen kunnen worden 

verstrekt, bijvoorbeeld in particuliere jachthavens en 

plekken in privé-eigendom.

Omdat voor de exploitatievergunning de 

ligplaats(vergunning) een voorwaarde is en op termijn 

in drie segmenten een open markt in het vooruitzicht 

wordt gesteld ontstaat een gezonde marktsituatie. 

Ontwikkelaars kunnen zelf voor een locatie de ruimtelijke 

procedures starten. De stadsdeelbesturen hebben 

aangegeven een welwillende houding aan te nemen ten 

opzichte van de op een groslijst genoemde locaties. 

Voor alle segmenten zijn voor de korte en lange termijn 

voldoende locaties geïnventariseerd.

Er is een verschil in locaties die betrekkelijk snel tot 

ontwikkeling kunnen komen en locaties die op langere 

termijn herontwikkeld worden. Onder de korte termijn 

vallen locaties die de komende jaren zelfstandig voor 

ligplaatsen ontwikkeld kunnen worden. Onder lange 

termijn worden locaties genoemd waarbij de ligplaatsen 

onderdeel uitmaken van een grootschaliger ontwikkeling 

van het gebied. Daarbij kunnen eventuele ligplaatsen als 

ontwikkelingsvoorwaarde worden meegenomen.
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Tenslotte is het draagvlak in de omgeving van de locatie 

van belang. Dit zal per segment verschillen. Maatwerk is 

nodig.  

1.2. Vraagstelling en opzet van deze notitie
Momenteel wordt binnen de gemeente geïnventariseerd 

waar en hoe stalling op de wal is te realiseren en hoe, 

gelet op de noodzaak van het wegnemen van planologi-

sche belemmeringen, voor het vaarseizoen ook nieuwe 

ligplaatsvergunningen kunnen worden afgegeven,

waarna dan ook een exploitatievergunning kan worden 

verschaft. 

Uit de inventarisatie van mogelijke nieuwe ligplaatsen 

voor passagiersvervoer te water in Amsterdam, blijkt dat 

voor vrijwel alle locaties ruimtelijke procedures noodza-

kelijk zijn. Dat betekent dat het voor de start van het vaar-

seizoen 2014 uiterst moeilijk zal zijn om op alle potentiële 

plekken waar dat beleidsmatig gewenst is, de nu nog 

aanwezige planologische belemmeringen weg te nemen, 

teneinde ligplaatsvergunningen te kunnen verlenen. Gelet 

hierop zoekt de gemeente Amsterdam naar mogelijkhe-

den om de planologische procedures waar mogelijk te 

versnellen. In dit verband zijn de volgende mogelijkheden 

genoemd:

 � Afzonderlijke bestemmingsplanwijzigingen 

 � Het nemen van een ‘paraplubesluit’ om alle betref-

fende bestemmingsplannen in één keer te wijzigen;

 � Afwijking van het bestemmingsplan

 � Tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan.

In deze notitie zullen deze vier mogelijkheden in afzon-

derlijke paragrafen aan de orde komen. Besloten wordt 

met een vergelijking van drie van deze vier mogelijkhe-

den die mogelijk zijn binnen het huidige wettelijke kader.
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nieuwe ligplaatsen
Het bestemmingsplan legt bestemmingen bindend vast 

en creëert een planologische basis voor het verlenen 

van diverse typen vergunningen voor planologisch 

relevante activiteiten: omgevingsvergunningen en ook 

ligplaatsvergunningen. 
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gang op 1 juli 2008 van de oude Wet op de Ruimtelijke 

Ordening (WRO) naar de huidige Wro heeft doorstaan. 

Ook de bestemmingsplanvormen (waaronder de moge-

lijkheid van een globaal plan met uitwerkingsplannen) zijn 

goeddeels ongewijzigd gebleven.

Er zijn verschillende manieren om het bestemmingsplan 
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iedere wijziging van het bouwprogramma of de verkave-

ling een bestemmingsplanwijziging nodig is. In de eerste 

plaats kan worden gewerkt met een globaal bestem-

mingsplan, dat bij een gefaseerde ontwikkeling van het 

plangebied wordt gevolgd door uitwerkingsplannen. 

Dit biedt de mogelijkheid om de meer gedetailleerde 

planologische invulling in de tijd gelijk op te laten lopen 

met de uitwerking van de plannen in stedenbouwkundige 

en programmatische zin. Pas bij de vaststelling van het 

uitwerkingsplan ontstaat een bouwtitel. In de praktijk 

wordt daarom veel met uitwerkingsplannen gewerkt. De 

noodzaak van deze constructie neemt sterk af als het 

plangebied kleiner is en (daardoor) in korte tijd volledig 

kan worden ontwikkeld. In die gevallen kan een enkel 
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Naar ondergetekende veronderstelt, is bij de gewenste 

locaties voor nieuwe ligplaatsen geen sprake van globale 

bestemmingsplannen die ruimte bieden voor vaststelling 

van uitwerkingsplannen die nieuwe ligplaatsen mogelijk 

maken. Van de lichtere procedure tot vaststelling van een 

uitwerkingsplan in plaats van een bestemmingsplan kan 

heir derhalve geen gebruik worden gemaakt.

Hetzelfde geldt naar alle waarschijnlijkheid voor het waar 

mogelijk benutten van de mogelijkheid van het werken 

met een wijzigingsbevoegdheid. In een of meer van 

vigerende bestemmingsplannen kan zijn bepaald dat 

delen van het plangebied een andere bestemming kun-

nen krijgen, waarbij dan bestemmingen zouden kunnen 

zijn genoemd die nieuwe ligplaatsen mogelijk maken.

Indien geen gebruik kan worden gemaakt van de moge-

lijkheid om een passend uitwerkingsplan vast te stellen 

dan wel gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid, 

dan resteert voor de gemeente Amsterdam (en voor de 

stadsdelen) slechts de vaststelling van een nieuw bestem-

mingsplan, indien en voor zover er van wordt uitgegaan 

dat de gemeente de ligplaatsvergunningen wil verlenen 

op basis van een bestemmingsplan dat daarvoor daad-

werkelijk planologisch ruimte biedt.

De bestemmingsplanprocedure bedraagt naar schat-

ting 26 weken. De bevoegdheid tot het vaststellen van 

een bestemmingsplan berust bij de gemeenteraad van 

Amsterdam (wat betreft grootstedelijke projecten) c.q. bij 

de stadsdeelraden (voor de diverse stadsdelen). 
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Indien en voor zover wordt gekozen voor bestem-

mingsplanwijzigingen voor het creëren van planologische 

ruimte voor nieuwe ligplaatsen, dan vergt dit in de 

eerste plaats een inventarisatie van de betreffende 

bestemmingsplannen, gevolgd door een onderzoek 

van de in het kader van een bestemmingsplanherzie-

ning relevante onderzoeken en daarna de formele 

bestemmingsplanprocedure.    

3. Een ‘paraplubesluit’ van alle ben-
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Binnen de gemeente is vraag gerezen of het wettelijk 

mogelijk zou zijn om in plaats van het aanpassen van alle 

vigerende bestemmingsplannen waarvan voorschriften 

een belemmering vorm voor het verlenen van ligplaats-

vergunningen op plaatsen daar waar dat vanuit beleids-

matig oogpunt gewenst is, ook mogelijk zou zijn om 

in één besluit alle bestemmingsplannen die naar voren 

komen na de inventarisatie zoals bedoeld in de vorige 

paragraaf van deze notitie, aan te passen. Een dergelijke 

werkwijze zou enkele belangrijke voordelen bieden, 
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centreerd in één beroepsprocedure voor de Afdeling 

bestuursrechtsprak van de Raad van State.

Een dergelijk aanpak is evenwel slechts met beperkingen 

mogelijk binnen het huidige wettelijke kader. Over 

deze beperkingen bestaat in de praktijk nogal wat 

onduidelijkheid. Ondergetekende stuitte in zijn zoektocht 

opvattingen hieromtrent op een beschouwing die naar 

zijn mening correct is, maar tegelijk aantoont dat de weg 

van het werken met een paraplubestemmingsplan met 

tal van haken en ogen is omgeven, omdat het maken van 

een paraplubestemmingsplan in juridische zin neerkomt 

op een gedeeltelijke herziening van meerdere vigerende 

bestemmingsplannen2.

Bij deze inhoudelijke complicaties komt dat in de 

huidige bestuurlijke organisatie binnen de gemeente 

Amsterdam, er ook bij het werken met het instrument 

paraplubestemmingsplan, meerdere paraplubesluiten 

nodig zijn, omdat de bevoegdheid tot het vaststellen van 

bestemmingsplannen bij meerdere bestuursorganen ligt, 

te weten bij de gemeenteraad van Amsterdam voor de 

grootstedelijke projecten en bij de stadsdeelraden voor 

de overige delen van de stad. 
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Dit betekent dat de afweging tussen het gebruik maken 

van de mogelijkheid van vaststelling van een paraplube-

stemmingsplan versus de aanpassing van alle afzonder-

lijke bestemmingsplannen waarin belemmeringen voor 

gewenste nieuwe ligplaatsen voorkomen, de facto geen 

afweging is tussen één besluit en meerdere besluiten, 

maar een afweging tussen verschillende en meerdere 

besluiten, waarbij aan het nemen van die verschillende 

paraplubesluiten tal van haken en ogen zijn verbonden.
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Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht in werking getreden. In de Wabo is een 
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toestemmingstelsels op het gebied van ruimte, bouwen, 

milieu, natuur en monumenten samengevoegd tot één 

toestemmingsstelsel: de omgevingsvergunning.

Een aanvraag om omgevingsvergunning wordt getoetst 

aan onder meer het vigerende bestemmingsplan. Een 

aanvraag om omgevingsvergunning moet in beginsel 

worden geweigerd indien het bouwplan in strijd is met 

het vigerende bestemmingsplan. Hetzelfde geldt voor 

ligplaatsvergunningen.

Indien de activiteit waarvoor ligplaatsvergunning wordt 

aangevraagd in strijd is met het vigerende bestem-

mingsplan (en geen gebruik kan worden gemaakt van 
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de ligplaatsvergunning alleen worden verleend indien 

tegelijkertijd een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het vigerende bestemmingsplan wordt verkregen. 

Zo’n omgevingsvergunning voor afwijking van het vige-

rende bestemmingsplan moet wel zijn voorzien van een 

goede ruimtelijke onderbouwing, waaruit de motivering 
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afwijkingen van vigerende bestemmingsplannen waarin 

belemmeringenzijn opgenomen voor gewenste nieuwe 

ligplaatsen waarschijnlijk worden gevonden in de nota 

‘Varen in Amsterdam’ die op 7 mei door het college voor 

inspraak is vrijgegeven.

Het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij 

wordt afgeweken van het bestemmingsplan is een 

bevoegdheid van het college van burgemeester en 

wethouders voor indien de afwijking betrekking heeft op 

grootstedelijke projecten. Indien de ligplaats die men 

planologisch mogelijk wil maken gelegen is in een van de 

stadsdelen, dan is het dagelijks bestuur van het stadsdeel 

bevoegd om de omgevingsvergunning tot afwijking van 

het bestemmingsplan te verlenen. 
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De procedure tot het verlenen van omgevingsvergunning 

om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan 

bedraagt naar schatting 26 weken. In beginsel is (voor 

aanvragen die betrekking hebben op grootstedelijke 

projecten) dan wel de deelraden (voor aanvragen die 

betrekking hebben op een van de stadsdelen) een 

verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad 

c.q. de stadsdeelraad vereist, tenzij het project valt bin-

nen een categorie die door de gemeenteraad c.q. door 

de betreffende stadsdeelraad is aangewezen en waarvoor 

geen verklaring van bedenkingen nodig is (artikel 6.5 van 

het Besluit omgevingsrecht).

Tegen het verlenen van omgevingsvergunning kan 

beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State worden 

ingesteld.
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In artikel 2.12, lid 2 van de Wabo is de mogelijkheid 

opgenomen voor het tijdelijk afwijken van het bestem-

mingsplan. Het gaat hierbij om het mogelijk maken 

van een tijdelijke voorziening. In dit geval wordt een 

tijdelijke omgevingsvergunning verleend. Op grond 

van artikel 5.18. van het Besluit omgevingsrecht (Bor) 

kan een tijdelijke omgevingsvergunning ook betrekking 

hebben op planologische gebruiksactiviteiten. Naar 

ondergetekende meent is hiervan sprake indien ligplaat-

sen worden toegestaan op plaatsen waar het gebruik als 

ligplaats niet is toegestaan op grond van het vigerende 

bestemmingsplan.

Artikel 5.18 Bor luidt als volgt:

“1. In een omgevingsvergunning voor een activiteit als 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet, die 

voorziet in een tijdelijke behoefte, wordt bepaald dat zij 

slechts geldt voor een daarin aangegeven termijn van ten 

hoogste vijf jaar.

2. Na het verstrijken van de in de omgevingsvergunning, 

bedoeld in het eerste lid, aangegeven termijn is de 

vergunninghouder gehouden terstond te zijner keuze 

hetzij de voor de verlening van de omgevingsvergunning 

bestaande toestand te herstellen, hetzij die met de van 

toepassing zijnde voorschriften van het bestemmings-

plan of de beheersverordening in overeenstemming te 

brengen”.

Het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij 

wordt afgeweken van het bestemmingsplan is een 

bevoegdheid van het college van burgemeester en 

wethouders voor indien de afwijking betrekking heeft op 

grootstedelijke projecten. Indien de ligplaats die men 

planologisch mogelijk wil maken gelegen is in een van de 

stadsdelen, dan is het dagelijks bestuur van het stadsdeel 

bevoegd om de omgevingsvergunning tot afwijking van 

het bestemmingsplan te verlenen.

De procedure tot het verlenen van een tijdelijke om-

gevingsvergunning om af te wijken van het vigerende 

bestemmingsplan bedraagt naar schatting 26 weken.

Tegen het verlenen van omgevingsvergunning kan 

beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State worden 

ingesteld.

Omdat een eis om gebruik te maken van de mogelijkheid 

van een tijdelijke afwijking van een bestemmingsplan is 

het gaat om het voorzien in een tijdelijke behoefte, terwijl 

naar de mening van ondergetekende een dergelijke 

tijdelijkheid niet blijkt uit de nota ‘Varen in Amsterdam’. 

Naar de mening van ondergetekende betekent dit dat 

van de mogelijkheid van tijdelijke vrijstelling van het 

bestemmingsplan ten behoeve van het creëren van 

planologische ruimte voor ligplaatsen daar waar dat 

beleidsmatig gewenst, maar op grond van het vigerende 

bestemmingsplan niet mogelijk is, geen gebruik kan 

worden gemaakt. Om die reden zal in deze notitie aan 

de mogelijkheid van tijdelijke afwijking van het bestem-

mingsplan geen verdere aandacht worden gegeven.

Los hiervan is de mogelijkheid om tijdelijk van het 

bestemmingsplan af te wijken ook nauwelijks aantrek-

kelijk: de procedure duurt in beginsel even lang als 

de procedure voor een afwijking met een permanent 

karakter. Ook zal het voor investeerders lastiger zijn om 

voor voorzieningen die een tijdelijk karakter dragen, 
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Uit de beschrijving en analyse van mogelijkheden om 

planologisch ruimte te maken voor ligplaatsen daar waar 

dat beleidsmatig wenselijk, maar op grond van vigerend 

bestemmingsplannen thans niet mogelijk is, zijn de 

volgende drie mogelijkheden benoemd als in beginsel 

wettelijk toegestane mogelijkheden:

 � Wijziging van alle betreffende bestemmingsplannen 

afzonderlijk;

 � Vaststellen van paraplubestemmingsplan door de 

gemeenteraad en de diverse stadsdelen
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 � Verlenen van omgevingsvergunning voor afwijking van 

het bestemmingsplan.  

De eerste mogelijkheid heeft een tweetal nadelen. In de 

eerste plaats vergt het herzien van veel bestemmingsplan-

nen tegelijk een behoorlijke (ambtelijke) capaciteit. Bij het 

vaststellen of wijzigen van een bestemmingsplan dienen 

immers gebruiksvoorschriften te worden geformuleerd en 

een toelichting te worden geschreven. Daarnaast vindt bij 

deze mogelijkheid voor elk bestemmingsplan een discus-

sie plaats in de gemeenteraad c.q. de stadsdeelraad, wat 

naar de mening van ondergetekende leidt tot een groter 

risico op niet volledig voorspelbare gevolgen dan in de 

situatie dat besluitvorming over concrete locaties plaats-

vindt door het college van burgemeester en wethouder 

c.q. het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Dit laatste kan worden bereikt door in plaats van het 

herzien van de betreffende bestemmingsplannen, 

omgevingsvergunningen te verlenen voor afwijking van 

het bestemmingsplan. Dergelijke omgevingsvergun-

ningen vergen weliswaar in beginsel een verklaring van 

geen bedenkingen van de (stadsdeel)raad, maar dit is te 

ondervangen door de gemeenteraad en de betreffende 

stadsdeelraden te laten besluiten dat geen verklaring 

van geen bedenkingen nodig is voor het verlenen van 

omgevingsvergunning in afwijking van het vigerende 

bestemmingsplan indien het omgevingsvergunningen 

betreft met geen ander doel dan het planologisch mo-

gelijk maken van het verlenen van ligplaatsvergunningen 

overeenkomstig indien en voor zover in overeenstemming 

met het daartoe geleden beleidskader, in het bijzonder 

de nota ‘Varen in Amsterdam’. 

Over het bestaan van de mogelijkheid van het nemen 

van het door de gemeenteraad en de stadsdeelraden 

vaststellen van een paraplubestemmingsplan bestaat 

discussie. In elk geval is heir sprake van een mogelijkheid 

die in technisch-juridische zin nogal wat vragen oproept. 

Ook is bij deze mogelijkheid – net zoals bij de herziening 

van alle betreffende bestemmingsplannen afzonderlijk 

– sprake van besluitvorming in de politieke arena over 

alle concrete gevallen. Dat die qua besluitvorming zijn 

gebundeld doet daaraan immers niet af. 

Bovendien bestaat door de juridisch-technische koppe-

ling van besluitvorming over meerdere concrete locaties 

het risico dat een slepende politieke discussie over een 

of meer locaties, de besluitvorming over alle locaties 

ophoudt. 

Tenslotte vraagt ondergetekende zich af of het in alle 

gevallen wenselijk is om voor alle in beginsel voor nieuwe 

ligplaatsen geschikte locaties de planologische ruimte 

door voor op hetzelfde moment te laten ontstaan.  

Naaldwijk, 24 juli 2013 

Prof. dr. ir. A.G. Bregman 
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Bijlage 5  
Concept Programma van 
Eisen voor nieuw te ontwikke-
len locaties

 � Ligplaats te gebruiken als op- of afstapplaats voor 

passagiers

Ja of nee
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Rekening houdend met onder andere doorvaart-
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een kaartje met zoneaanduiding waar de ligplaat-

sen kunnen komen en eventueel een maximaal 

totaaloppervlak
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Uitgangspunt van de watervisie is openbare stei-

gers. Dit is in strijd met wens van de ondernemers. 

Vooral bij salonboten moeilijk hanteerbaar. Spreek 

uit de of de steiger wel of niet openbaar moet zijn.
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(indien toegestaan)

Omschrijf de randvoorwaarden waar het hekwerk 

aan dient te voldoen. Alleen bij de steiger of langs 

de gehele walkant? Eventuele esthetische eisen 

(gekoppeld aan een welstandsnotitie?)

 � Bouwwerk op de wal

 � wel of niet toegestaan (bij voorkeur op te lossen in 

bestaande bebouwing)

 � maximale bouwhoogte

 � Max. oppervlakte

 � Toegestaan gebruik (verkoop/horeca/…)

 � Bouwwerk op het water

Bijvoorbeeld overdekte stalling voor boten, 

toegestaan of niet

 � �	�*�	�M�����	�

(op basis van het vigerende reclamebeleid)

Toegestaan of niet

Afmetingen

Overige beperkingen

 � Kosten

 � Huur, erfpacht of precario

 � Op basis van het aantal en type boten of op basis 

van m2 wateroppervlak

 � Differentiatie tussen verschillende locaties?

 � Termijn. Tijdelijk of permanente contracten?

 
Standaardbepalingen
 � De ontwikkeling moet voldoen aan de randvoorwaar-

den van het vigerende bestemmingsplan. Daar waar 

dat niet mogelijk is zal het stadsdeel, indien aan het 

PVE wordt voldaan, meewerken aan een wijziging van 

het bestemmingsplan.

 � Water en elektra aansluitingen voor alle ligplaatsen 

zijn verplicht

 � De ontwikkeling moet voldoen aan de wettelijke eisen 

met betrekking tot

 � Brandpreventie

 � Veiligheid

 � De keur

 � Enz.…






