
Aanwijzingsbesluit openbaar water gemeente Breda

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat zij op 2 oktober 2017 het Aanwijzingsbesluit

openbaar water gemeente Breda hebben vastgesteld.

 

Inwerkingtreding

Het Aanwijzingsbesluit wordt van kracht met ingang van de dag na die van deze bekendmaking .

 

Rechtsmiddelen

Het is voor belanghebbenden mogelijk om tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht

een beroepschrift in te dienen. Dit moet binnen zes weken na deze bekendmaking schriftelijk ingediend

worden en gericht zijn aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, t.a.v. sector bestuursrecht, Postbus

90006, 4800 PA te Breda.

 

Tekst aan wijzingsbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Breda

 

Gelet op de artikelen 5:21 en 5:22 van de Algemene plaatselijke verordening Breda 2014

 

Besluiten vast te stellen

 

Aanwijzingsbesluit openbaar water gemeente Breda

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
• APV: Algemene plaatselijke verordening Breda 2014

• College: college van burgemeester en wethouders van Breda

• Vaartuig: een vervoermiddel op het water

• Recreatief vaartuig: een vaartuig voor recreatief gebruik van maximaal 4,5 meter lang en maximaal

2 meter breed en eventueel voorzien van een kajuit;

• Woonboot: een bouwwerk, drijvend op het water, dat gemaakt is om dienst te doen als woning;

• Woonschip: een vaartuig dat aan de romp en opbouw herkenbaar is als schip en dat hoofdzakelijk

wordt gebruikt voor of is bestemd tot woon- en nachtverblijf;

• Vrachtschepen: vaartuigen die hoofdzakelijk gebruikt worden om vracht te vervoeren;

• Voorwerp: Een voorwerp op, in of boven openbaar water niet zijnde een vaartuig;

• Ligplaats: aangewezen locatie die beschikbaar is gesteld voor het aanmeren van een vaartuig.

Artikel 2 Verbod innemen, hebben of beschikbaar stellen ligplaats
Het is niet toegestaan om met een vaartuig een ligplaats in te nemen, te hebben dan wel een ligplaats

voor een vaartuig beschikbaar te stellen in de gedeelten van het openbaar water die in beheer zijn van

de gemeente Breda.

Artikel 3 Recreatieve vaartuigen
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 van dit besluit, is het met een geldige vergunning van

het college op grond van artikel 5:22, tweede lid, van de APV, overeenkomstig de voorwaarden

van die vergunning, toegestaan om met een recreatief vaartuig een ligplaats in te nemen, te

hebben dan wel een ligplaats voor een recreatief vaartuig beschikbaar te stellen in de volgende

gedeelten van het openbaar water:

a) Aa of Weerrijs, gedeelte ter hoogte van de Weerijssingel en Bernhardsingel, aan de westzijde

van het water;

b) Aa of Weerijs, gedeelte ter hoogte van het Zaartpark en de Oranjeboomstraat tot aan de

Langendijk, aan de westzijde van het water;

c) Mark, gedeelte ter hoogte van Van der Borchlaan en de Burgemeester Pastoorsstraat tussen

de Burgemeester Serrarislaan en de Cartier van Disselstraat, aan de westzijde van het water;

d) Singel, gedeelte ter hoogte van de Sluissingel tussen de Nieuwe Haagdijk en Gasthuisvelden,

aan de oostzijde van het water;

e) Singel, gedeelte ter hoogte van de Nijverheidssingel, tussen de Kastanjestraat en de Lunet-

straat, aan de oostzijde van het water;

f) Singel, gedeelte ter hoogte van de Nijverheidssingel tussen de Nieuwe Dieststraat en de

Nieuwe Prinsenkade, aan de zuidzijde van het water;
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g) Singel, gedeelte ter hoogte van de Academiesingel, tussen de Belcrumweg en de Emmastraat,

aan de noordzijde van het water;

h) Singel, gedeelte ter hoogte van de Oranjesingel tussen de Terheijdenstraat en Teteringen-

straat, aan de noordzijde van het water;

i) Singel, gedeelte ter hoogte van de Nassausingel tussen de Nassaustraat en Claudius Prin-

senlaan, aan de westzijde van het water, met uitzondering van het gedeelte tegenover de

Molenleij over een lengte van ongeveer 100 meter;

j) Singel, gedeelte ter hoogte van de Chassésingel tussen de Vierwindenstraat en Nieuwe

Ginnekenstraat, aan de noordzijde van het water;

k) Singel, gedeelte ter hoogte van de Marksingel tussen de Nieuwe Ginnekenstraat en de

Tweede Markstraat, aan de noordzijde van het water.

Een en ander zoals exact ingetekend op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende tekening ‘Kaart:

Ligplaatsen Breda, september 2017’, opgenomen als bijlage 1 bij dit besluit.

2. Het is niet toegestaan om bij of op een ligplaats te overnachten.

Artikel 4 Woonboten en woonschepen
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 van dit besluit, is het met een geldige vergunning van

het college op grond van artikel 5:22, tweede lid, van de APV, overeenkomstig de voorwaarden

van die vergunning, toegestaan om met een woonboot of woonschip een ligplaats in te nemen,

te hebben dan wel een ligplaats voor een woonboot of woonschip beschikbaar te stellen in de

volgende gedeelten van het openbaar water

a) Belcrumhaven, maximaal 10 woonschepen (locatie B op tekening)

b) Nijverheidssingel, zuidzijde van het water, maximaal 6 woonboten (locatie L op tekening)

Artikel 5 Overige voorwerpen op, in of boven het openbaar water
1. Het is niet toegestaan om een voorwerp op, in of boven het openbaar water te hebben, in de ge-

deelten van het openbaar water die in beheer zijn van de gemeente Breda.

2. Van het verbod in het vorige lid zijn uitgezonderd:

Watersportvereniging Breda (locatie A op tekening)a)

b) Sloepensteiger (locatie C op tekening)

c) Passantenhaven de Werve (locatie D op tekening)

d) Jachthaven de Werve (locatie E op tekening)

e) Passantenhaven Breda (locatie F, tweemaal, op tekening)

f) Verhuurlocatie kano’s en waterfietsen (locatie G op tekening)

g) Horecaboot (locatie H op tekening)

h) Een ligplaats ten behoeve van kaartverkoop en rondvaartboten (locatie I op tekening)

i) In- en uitstapplaats overige rondvaartboten (locatie J op tekening)

j) In- en uitstapplaatsen (diverse locaties K op tekening)

k) Aanmeerplek Markhoek (locatie M op tekening)

l) Boothuizen KMA (locatie N op tekening)

3. Ten aanzien van de locaties zoals bedoeld in het tweede lid gelden de volgende voorwaarden:

Locatie A: op dit gedeelte mogen aanmeersteigers worden aangebracht ten behoeve van

vaartuigen. De steigers bieden alleen ruimte voor vaste ligplaatsen gedurende het gehele
a)

jaar. Er mag hier een ligplaats worden ingenomen mits er overeenstemming is met de eige-

naar van de steigers.

b) Locatie C: op dit gedeelte mag een steiger worden aangebracht met een maximale lengte

van 100 meter. Aan deze steiger mogen vaartuigen gedurende het gehele jaar aanleggen.

De steigers bieden ruimte voor vaste ligplaatsen. Er mag hier een ligplaats worden ingeno-

men mits er overeenstemming is met de eigenaar van de steigers.

c) Locatie D:op dit gedeelte mag aan de stenen kade een ligplaats worden ingenomen mits er

overeenstemming is met de exploitant. De aanleg van boten is alleen mogelijk gedurende

het vaarseizoen (1 april tot en met 31 oktober) voor maximaal 5 dagen achtereenvolgend.

d) Locatie E: op dit gedeelte mag een aanmeersteiger worden aangebracht en mag een

woonboot aanleggen. Aan de aanmeersteiger mogen vaartuigen gedurende het gehele jaar

aanleggen. De steigers bieden ruimte voor vaste ligplaatsen. Er mag hier een ligplaats

worden ingenomen mits er overeenstemming is met de eigenaar van de steigers.

e) Locatie F: op zowel het gedeelte aan de Nieuwe Prinsenkade als het gedeelte aan de de

Prinsenkade mag een steiger van maximaal 120 meter worden aangebracht. Aan deze steigers

is ruimte voor de aanleg van vaartuigen. De aanleg van boten is alleen mogelijk gedurende

het vaarseizoen (1 april tot en met 31 oktober) voor maximaal 5 dagen achtereenvolgend.

Buiten het vaarseizoen bieden de steigers ruimte voor winterstalling van vaartuigen Er mag

hier een ligplaats worden ingenomen mits er overeenstemming is met de exploitant.
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f) Locatie G: op dit gedeelte mag de exploitant van de verhuurlocatie een steiger worden

aangebracht en mogen 14 kano’s en 6 bootjes een ligplaats innemen.

g) Locatie H: op dit gedeelte mag één horecaboot van maximaal 27 meter lang een ligplaats

innemen. Voor deze locatie kunnen aanvullende eisen in het kader van welstand gesteld

worden in verband met de locatie in het historisch stadshart.

h) Locatie I: op dit gedeelte mogen maximaal 4 rondvaartboten, 1 slepersboot en een tuinders-

vlet, die gezamenlijk maximaal 25 meter innemen, een ligplaats innemen.

i) Locatie J: op dit gedeelte van maximaal 25 meter mogen aan de stenen kade rondvaartbe-

drijven aanleggen tussen 07.00 en 24.00 uur. Rondvaartbedrijven mogen alleen kortstondig

gebruik maken van de kade voor het ophalen en wegbrengen van passagiers.

j) Locatie K: er mag enkel aangelegd worden tussen 7.00 uur en 24.00 uur. Het gaat hierbij om

de volgende locaties:

- Opstapplaats bij de Nijverheidssingel nabij de brug over Nieuwe Haagdijk-Haagweg,

aan de oostzijde van het water;

- Opstapplaats bij de Academiesingel, ter hoogte van het park Valkenberg, aan de

zuidzijde van het water;

- Opstapplaats bij de Chassésingel, ter hoogte van de Chassé Promenade, aan de

westzijde van het water;

- Opstapplaats bij de Belcrumhaven, ter hoogte van de Veilingkade, aan de noordzijde

van het water.

- Opstapplaats bij de Lage Kade, ter hoogte van de Haven, aan de oostzijde van het

water.

k) Locatie M: op dit gedeelte mag een steiger van maximaal 2 meter worden aangebracht,

waaraan de aanleg van vaartuigen toegestaan is tussen 07.00 en 24.00 uur. Er mag hier een

ligplaats worden ingenomen mits er overeenstemming is met de vergunninghouder van

deze steiger.

l) Locatie N: op dit gedeelte mogen maximaal twee botenhuizen van de Koninklijke Militaire

Academie een ligplaats innemen.

Artikel 6 Vrachtschepen
In de Belcrumhaven, de Krouwelaarhaven en het gedeelte van de Mark, gelegen tussen de Markkade

en Belcrumweg ten noorden van de spoorbrug, is het voor vrachtschepen toegestaan om tijdelijk een

ligplaats in te nemen ten behoeve van werkzaamheden (laden en lossen).

Artikel 7 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van het op 28

juni 2007 vastgestelde ‘Aanwijzingsbesluit artikel 5.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening’,

bekend gemaakt in het Stadsblad Breda op 2 juli 2007.

Artikel 8 Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald worden als ‘Aanwijzingsbesluit openbaar water gemeente Breda’.

 

Aldus besloten in de vergadering van 2 oktober 2017.

,Burgemeester

,Secretaris
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