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Aanleg vissteiger:  

wanneer is een vergunning nodig? 

Voor het aanleggen van een 

sportvisserijvoorziening kan het 

noodzakelijk zijn een vergunning 

aan te vragen. De soort vergunning 

hangt af van de situatie, de aard en 

grootte van het werk en de locatie 

van de geplande voorziening.  

Maar hoe kom je er achter wanneer het 

aanbrengen van een sportvisserij-

voorziening vergunningplichtig is? En 

welke vergunning heb je vervolgens 

nodig? Het kan zelfs voorkomen dat er 

meerdere vergunningen aangevraagd 

dienen te worden.  

Niet elke activiteit in het watersysteem is 

vergunningplichtig. Vaak is voor minder 

ingrijpende activiteiten zoals de realisatie 

van een vissteiger een melding 

voldoende, maar de melder moet wel 

voldoen aan de algemene regels zoals 

opgenomen in het Waterbesluit, de 

Waterregeling of een verordening van 

het waterschap (de keur) of de 

provincie. In deze documenten is 

vastgelegd of met een melding kan 

worden volstaan. Om te voorkomen dat 

er nodeloos een uitgebreid 

aanvraagformulier wordt ingevuld terwijl 

een melding voldoende is, loont het de 

moeite vooraf contact op te nemen met 

de gemeente of het Waterschap. 

In het algemeen dient er bij het 

realiseren van een sportvisserij-

voorziening rekening gehouden te 

worden met de volgende vergunningen: 

• Schriftelijke melding ‘Steigers en 

vlonders in wateren’:  

• De Watervergunning; 

• Waterwet (rivieren, zeeën, kanalen, 

oevers en uiterwaarden);  

• Omgevingsvergunning (WABO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftelijke melding ‘Steigers en 

vlonders in wateren’  

 

Als de sportvisserijvoorziening niet 

gelegen is op of in een waterkering en/of 

ecologische verbindingszone en valt 

binnen de Algemene Regels van het 

Waterschap dan volstaat over het 

algemeen een schriftelijke melding aan 

het Waterschap. Op de website van het 

Waterschap staan de uitgangspunten en 

Algemene Regels omschreven.  

Via de website www.waterschappen.nl 

kan het Waterschap van het betreffende 

water worden geselecteerd. Vervolgens 

kan in het menu de keuze worden 

gemaakt in  “vergunningen” of 

“(digitaal)loket”. Hier staan de 

procedure, uitgangspunten, Algemene 

Regels en reikwijdtes voor het 

aanvragen van een (Water)vergunning 

vermeld (Keur). 
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De Watervergunning 

Voldoen de werkzaamheden niet aan de reikwijdte van de Algemene Regels van het 

Waterschap dan dient er een Watervergunning aangevraagd te worden. De 

Watervergunning dekt alle activiteiten in het watersysteem. Een Watervergunning dient 

aangevraagd te worden als er in, op, boven, over of onder een oppervlaktewaterlichaam 

of waterkering activiteiten worden ondernomen. De aanvraag van een (wijziging van de) 

watervergunning kan bij de gemeente of rechtstreeks bij de bevoegde instantie worden 

ingediend; 

 

Via de website www.waterschappen.nl kan het Waterschap van het betreffende water 

worden geselecteerd. Vervolgens kan in het menu de keuze worden gemaakt in  

“vergunningen” of “(digitaal)loket”. Hier staan de procedure, uitgangspunten, Algemene 

Regels en reikwijdtes voor het aanvragen van een (Water)vergunning vermeld (Keur). 

 

Waterwet (rivieren, zeeën, kanalen, oevers en uiterwaarden)  

In 2009 is de Waterwet ingegaan. Onder deze wet vallen alle activiteiten op of aan 

rijkswateren. Op de site van Rijkswaterstaat  (www.rijkswaterstaat.nl) -> RWS loket -> 

vergunningen -> activiteiten rijkswateren, is een overzicht opgenomen van veel 

voorkomende activiteiten waarvan een melding gemaakt moet worden, of waarvoor een 

vergunning nodig is. Je vindt hier ook de aanvraagformulieren voor de vergunning. De 

vergunningen van Rijkswaterstaat hebben alleen betrekking op de rijkswegen, 

rijksvaarwegen en rijkswateren.   

Voordat je een vergunningaanvraag doet raden wij je aan om eerst een vooroverleg te 

hebben met Rijkswaterstaat. Hiervoor kun je contact opnemen met Rijkswaterstaat in je 

directe omgeving. Je kunt dan ook vragen of een activiteit melding- of vergunningplichtig 

is.  

Omgevingsvergunning (WABO)  

Indien er voor de realisatie van de sportvisserijvoorziening grondwerkzaamheden dienen 

te worden uitgevoerd, bomen gekapt dienen te worden of er dient een ontheffing op het 

Bestemmingsplan of Flora- en Faunawet aangevraagd te worden dan dient er een 

Omgevingsvergunning (WABO) bij de gemeente aangevraagd te worden.  

 

In Nederland kan het per gemeente verschillen of er wel of geen Omgevingsvergunning 

aangevraagd hoeft te worden voor bepaalde werkzaamheden. Om er zeker van te zijn of 

de werkzaamheden vergunningplichtig zijn kan de vergunningscheck worden uitgevoerd 

op  www.omgevingsloket.nl. Door hier juiste gemeente te selecteren kan gemakkelijk 

achterhaald worden of er een Omgevingsvergunning aangevraagd moet worden.  

De Omgevingsvergunning (WABO) kan worden gedownload op www.omgevingsloket.nl. 

 

Lees meer in de volgende infobladen: 

• Aanleg van een vissteiger of visstoep 

• Technische uitwerking vissteigers en visstoepen 

• Vissteigers en visstoepen: typen en materialen 

• Aanleg van een aangepaste visplaats 

• Aanleg van een trailerhelling 


