
 
Was/ wordt tabel bij Wijzigingsverordening Verordening Haarlemse Wateren (VHW) 2020  
              

Huidige tekst artikel 5 VHW 2020  Nieuwe tekst artikel 5 VHW 2020 

Artikel 5 Voorschriften en beperkingen 
 
1. Aan een vergunning of ontheffing kunnen 

voorschriften en beperkingen worden 
verbonden ter bescherming van de 
belangen die ten grondslag liggen aan de 
betrokken bepalingen. 

2. Een vergunninghouder is verplicht zich te 
houden aan de vergunning verbonden 
voorschriften en beperkingen. 

Artikel 5 Voorschriften en beperkingen 
 

1. Aan een vergunning of ontheffing 
kunnen voorschriften en 
beperkingen worden verbonden ter 
bescherming van de belangen die 
ten grondslag liggen aan de 
betrokken bepalingen. 

2. Een vergunninghouder is verplicht 
zich te houden aan de vergunning 
verbonden voorschriften en 
beperkingen. 

3. Een vergunning of ontheffing kan 
voor bepaalde of onbepaalde tijd 
worden verleend. 

 

Huidige tekst artikel 8 VHW 2020 Nieuwe tekst artikel 8 VHW 2020 

Artikel 8 Algemene intrekkings- of 
wijzigingsgronden 
De vergunning of ontheffing kan worden 
ingetrokken of gewijzigd indien: 
 

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

b. de vergunning of ontheffing in strijd 
met wettelijke voorschriften is 
verleend; 

c. de gegevens in de vergunning niet meer 
overeenstemmen met de feitelijke 
situatie; 

d. niet wordt voldaan aan de bij of 
krachtens deze verordening gegeven 
voorschriften, dan wel de voorschriften 
in deze verordening; 

e. de aan de vergunning verbonden 
voorschriften en beperkingen niet zijn 
of worden nagekomen; 

f. de vergunninghouder dit verzoekt, 
waarbij de weigeringsgronden van 
artikel 7 van deze verordening van 
toepassing zijn; 

Artikel 8 Algemene intrekkings- of 
wijzigingsgronden 
De vergunning of ontheffing kan worden 
ingetrokken of gewijzigd indien: 
 

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

b. de vergunning of ontheffing in strijd 
met wettelijke voorschriften is 
verleend; 

c. dit noodzakelijk is ter uitvoering van 
wettelijke, Europeesrechtelijke of 
andere internationale verplichtingen; 

d. de gegevens in de vergunning niet meer 
overeenstemmen met de feitelijke 
situatie; 

e. niet wordt voldaan aan de bij of 
krachtens deze verordening gegeven 
voorschriften, dan wel de voorschriften 
in deze verordening; 

f. de aan de vergunning verbonden 
voorschriften en beperkingen niet zijn 
of worden nagekomen; 

g. de vergunninghouder dit verzoekt, 
waarbij de weigeringsgronden van 



g. de vergunninghouder zijn 
betalingsverplichtingen inzake het 
verschuldigde havengeld niet nakomt; 

h. het college van oordeel is dat het 
woon- en leefklimaat in de omgeving 
van het vergunde nadelig wordt 
beïnvloed door de aanwezigheid van 
het vergunde; 

i. de toestand van het vaartuig, 
waaronder in ieder geval begrepen de 
technische staat en uiterlijke staat van 
onderhoud, daartoe aanleiding geeft of 
indien deze technische staat en 
uiterlijke staat van onderhoud het 
uiterlijk aanzien van de gemeente 
schaadt of het landschap verstoort; 

j. de ligplaats minimaal 7 aaneengesloten 
maanden niet wordt gebruikt; 

k. de ligplaats wordt onderverhuurd. 
 

artikel 7 van deze verordening van 
toepassing zijn; 

h. de vergunninghouder zijn 
betalingsverplichtingen inzake het 
verschuldigde havengeld niet nakomt; 

i. het college van oordeel is dat het 
woon- en leefklimaat in de omgeving 
van het vergunde nadelig wordt 
beïnvloed door de aanwezigheid van 
het vergunde; 

j. de toestand van het vaartuig, 
waaronder in ieder geval begrepen de 
technische staat en uiterlijke staat van 
onderhoud, daartoe aanleiding geeft of 
indien deze technische staat en 
uiterlijke staat van onderhoud het 
uiterlijk aanzien van de gemeente 
schaadt of het landschap verstoort; 

k. de ligplaats minimaal 7 aaneengesloten 
maanden niet wordt gebruikt; 

l. de ligplaats wordt onderverhuurd. 

 

Huidige tekst artikel 25 VHW 2020 Nieuwe tekst artikel 25 VHW 2020 

Artikel 25 Algemene afmeerregels 
 

1. Het is eenieder verplicht ervoor te 
zorgen dat het vaartuig, zolang het een 
ligplaats inneemt, deugdelijk en 
behoorlijk is afgemeerd. 

2. Het afmeren mag een vlotte en veilige 
doorvaart niet belemmeren. 

3. Het is verboden om vaartuigen vast te 
maken anders dan de aan de daartoe 
bestemde ringen, meerpalen of andere 
voorwerpen welke bestemd zijn tot het 
vastmaken van vaartuigen. 

4. Het college kan nadere regels stellen 
over het vastmaken van vaartuigen. 

Artikel 25 Algemene afmeerregels 
 

1. Het is eenieder verplicht ervoor te 
zorgen dat het vaartuig, zolang het een 
ligplaats inneemt, deugdelijk en 
behoorlijk is afgemeerd. 

2. Het is verboden om een vaartuig in 
gezonken toestand te laten. 

3. Het afmeren mag een vlotte en veilige 
doorvaart niet belemmeren. 

4. Het is verboden om vaartuigen vast te 
maken anders dan de aan de daartoe 
bestemde ringen, meerpalen of andere 
voorwerpen welke bestemd zijn tot het 
vastmaken van vaartuigen. 

5. Het college kan nadere regels stellen 
over het vastmaken van vaartuigen. 

Huidige tekst artikel 30 VHW 2020 Nieuwe tekst artikel 30 VHW 2020 

Artikel 30 Overlast 
 

1. Het is verboden om met of op een 
vaartuig of andere objecten te water de 
openbare orde te verstoren of op 
andere wijze overlast of hinder te 
veroorzaken. 

Artikel 30 Overlast 
 

1. Het is verboden om met of op een 
vaartuig of andere objecten te water de 
openbare orde te verstoren of op 
andere wijze overlast of hinder te 
veroorzaken. 



2. Het is verboden om op een vaartuig 
versterkte muziek ten gehore te 
brengen of een aggregaat te gebruiken. 

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

4. Het college kan voor de verschillende 
categorieën vaartuigen nadere 
voorschriften stellen in het belang van 
de vrijheid, schade, de veiligheid, de 
gezondheid, de volksgezondheid, het 
voorkomen van strafbare feiten, het 
voorkomen of beperken van overlast of 
het voorkomen van aantasting van het 
woon- en leefklimaat. 

5. Het is verboden om zich zonder redelijk 
doel aan, op of in een vaartuig in het 
openbaar water zich vast te houden, te 
klimmen, te begeven of te bevinden. 
 

2. Het is verboden om op een vaartuig 
versterkte muziek ten gehore te 
brengen of een aggregaat te gebruiken. 

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

4. Het is verboden om een vaartuig op de 
openbare kade op te slaan. 

5. Het college kan voor de verschillende 
categorieën vaartuigen nadere 
voorschriften stellen in het belang van 
de vrijheid, schade, de veiligheid, de 
gezondheid, de volksgezondheid, het 
voorkomen van strafbare feiten, het 
voorkomen of beperken van overlast of 
het voorkomen van aantasting van het 
woon- en leefklimaat. 

6. Het is verboden om zich zonder redelijk 
doel aan, op of in een vaartuig in het 
openbaar water zich vast te houden, te 
klimmen, te begeven of te bevinden. 

Huidige artikel 31 VHW 2020 Nieuwe tekst artikel 31 VHW 2020 

Artikel 31 Gebruik sluizen en bruggen 
 

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

 
2. Het is verboden, bruggen en sluizen, 

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

 
3. Het is verboden om bruggen en/of 

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

Artikel 31 Gebruik sluizen en bruggen 
 

1. Het is verboden voor onbevoegden om 
ten tijde van het openen, het geopend 
zijn en het sluiten van een brug of sluis 
zich te bevinden op het beweegbare 
gedeelte van een brug of sluis of op het 
aansluitende weggedeelte tot de 
slagboom. 

 
2. Het is verboden, bruggen en sluizen, 

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

 
3. Het is verboden voor onbevoegden om 

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

 


