definitie steiger
Vraag/situatie:
Definitie van steiger en
drijvende inrichting/voorwerp

a.

b.

Diverse uitleg:
Van Dale ziet steiger
als een houten
bouwsel als
aanlegplek voor
schepen. Eerdere
definitie was een werk
op palen.
Een drijvende steiger
is te vergelijken met
een drijvende
inrichting of voorwerp.
Daar is een vrijstelling
voor, maar mogelijk
wel bezwaar
beschaduwing?

Beleid:
Steigers zijn niet
gedefinieerd. De
bestemming voor het
afmeren van boten wordt
doorgaans beschouwd als
onderscheidend criterium
voor een steiger. Als die
bestemming zonneklaar
aanwezig is, is er geen
probleem. Drijvend of op
palen is dan niet meer
relevant voor de stellen
eisen. Verschil is alleen dat
bij een steiger gemotiveerd
kan worden met een
verwijzing naar de
specifieke beleidsregels.
Een steiger is als 'werk'
verbonden met de
ondergrond. Een drijvend
voorwerp is geschikt
gemaakt om over het water
te worden verplaatst, en
'ligplaats nemen’
‘aanmeren'. Er kan worden
aangesloten bij wat het
beste past bij het object
daar voor ligt, en de wijze
waarop dat op zijn plek
wordt gehouden en hoe
makkelijk het kan worden
verplaatst. Uiteindelijk vindt
de beoordeling plaats met
dezelfde doelen als
grondslag.
Voor drijvende voorwerpen
en inrichtingen gelden in
het keurbesluit geen regels
voor afmetingen. De
mogelijkheid bestaat echter
om die bij
maatwerkvoorschrift wel op
te leggen.
De oogmerken & specifieke
zorgplichten vormen een
grondslag en
beoordelingskader voor het
opleggen
maatwerkvoorschriften.
Als dezelfde de specifieke
zorgplichten in het geding
zijn bij de beoordeling van
verschillende activiteiten
(steiger of drijvend
voorwerp) kunnen gelijke
gevallen gelijk beoordeeld
worden. En kunnen de
beperkingen aan de
afmetingen van steigers
ook opgelegd aan drijvende
voorwerpen. Bij wijze van
maatwerkvoorschrift.

Toelichting:
Voor beide type/soorten
van objecten (steigers &
drijvende voorwerpen
zoals drijvende tuintjes)
gelden dezelfde
beoordelingsregels voor
wat betreft de nadelige
gevolgen van het object
voor het watersysteem.
Te weten:
onderhoudbaarheid tegen
maatschappelijk
aanvaardbare lasten,
ecologische
waterkwaliteit
(beschaduwing van het
oeverareaal) en vervuiling
van maatschappelijke
functies van het
watersysteem (d.i. het
belang van de gebruiker
bij het object).

NB Voortijdelijk
ligplaatsnemen met een
drijvende voorwerp voor
bijvoorbeeld kade herstel
of Prinsengrachtconcert
willen we algemene
regels of alleen een
meldplicht (specifieke
zorgplichten volstaan).

