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Informatie uit bestemmingsplan Water 
20150901 
 
Ten noorden van de toegangsvoorziening (dekschuit met de opbouw; De gemeente voert een procedure 
om de dekschuit weg te krijgen en te vervangen voor een toegangsvoorziening in de vorm van een trap. Als 
dat lukt kan de ligplaats van de rondvaartboot ten noorden van de huidige toegangsvoorziening opschuiven 
naar de plaats waar nu de dekschuit ligt.)  is een ligplaats voor een rondvaartboot bestemd. Aansluitend is 
er plek voor drie woonboten, waarvan twee bestaand. Er is dus ruimte voor nog één woonboot, maar 
deze moet vanuit een andere locatie worden verplaatst, de regel is als volgt:   
 
ten aanzien van het op de verbeelding binnen de aanduiding 'specifiek vorm van water - ligplaatsen' met de 
aanduiding 'maximum aantal' aangegeven aantal geldt het volgende. Voor zover voor het maximum aantal 
geen ligplaatsvergunningen zijn uitgegeven worden de resterende beschikbare ligplaatsen aangemerkt als 
'alternatieve ligplaatsen' als bedoeld in artikel 1.7; 
 
de alternatieve ligplaatsen kunnen uitsluitend in gebruik worden genomen nadat het dagelijks bestuur 
toepassing heeft gegeven aan zijn bevoegdheid zoals neergelegd in artikel 4.6.1; 
 

4.6.1 Innemen alternatieve ligplaatsen (verplaatsing boten) 

a Aanpassing aantallen 

Aantal  

1. 1. Het dagelijks bestuur is bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 

ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan te wijzigen door ter plaatse van de aanduidingen 

'specifieke vorm van water - ligplaatsen', 'specifieke vorm van water - ligplaats bedrijfsvaartuig' of 

'Wro-zone-wijzigingsgebied 1' het aantal ligplaatsen aangeduid met 'aantal' te verkleinen dan wel te 

vergroten tot het in de aanduiding 'maximum aantal' aangegeven getal. 

Maximum aantal  

2. 2. Het dagelijks bestuur is bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 

ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan te wijzigen door ter plaatse van: de aanduidingen 

'specifieke vorm van water - ligplaatsen' of 'specifieke vorm van water - ligplaats bedrijfsvaartuig' 

het maximum aantal ligplaatsen aangeduid met 'maximum aantal' te verkleinen, uitsluitend ter 

plaatse van de ligplaatsen in: 

 de Brouwersgracht tussen Korte Marnixstraat en Binnen Brouwersstraat; 

 de Lijnbaansgracht tussen Korte Marnixstraat en Westerstraat; 

 de Prinsengracht (tussen Brouwersgracht en Leliegracht én tussen Reguliersgracht en Amstel); 

 Keizersgracht (tussen Utrechtsestraat en Amstel); 

 de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterbergingsgebied'. 

Het komt erop neer dat als iemand een woonboot daar wil neerleggen, het een bestaande woonboot 
moet zijn vanuit het hierboven aangegeven gebied.  
 
 

http://ftp.ruimtelijkeplannen.amsterdam.nl/SDCentrum/NL.IMRO.0363.A1103BPSTD-VG01/r_NL.IMRO.0363.A1103BPSTD-VG01_1.1.html#_1.7_alternatieveligplaats
http://ftp.ruimtelijkeplannen.amsterdam.nl/SDCentrum/NL.IMRO.0363.A1103BPSTD-VG01/r_NL.IMRO.0363.A1103BPSTD-VG01_2.4.html#_4.6.1_Innemenalternatieveligplaatsenverplaatsingboten


 2 

uitsnede van het bestemmingsplan Water.  
 


