Wat moet u doen met de jaarontheffing?
De jaarontheffing bestaat uit een formulier waarop uw naam, adres, de gegevens van het vaartuig en het nummer
van de ontheffing staan en een sticker. Het nummer van de sticker correspondeert met dat van de ontheffing. Door de
sticker op uw vaartuig te plakken laat u zien, dat u een jaarontheffing heeft. De ontheffing (het formulier) moet
tijdens het varen aan boord zijn. Ook moet u, indien gevraagd, een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen.

Het plakken van de sticker op uw vaartuig
De sticker moet duidelijk zichtbaar aan de linkerzijde van uw vaartuig (bakboord) worden geplakt, bij voorkeur
op de boeg.
Om te voorkomen dat de sticker op uw vaartuig loslaat, dient u bij het plakken het volgende in acht te nemen:
♦ Bij het aanbrengen van de sticker dient de temperatuur hoger te zijn dan 10 C.
♦ De ondergrond moet egaal en vlak te zijn, de sticker dus niet over naden of die van voorgaande jaren plakken.
♦ De ondergrond eerst ontvetten met spiritus (geen benzine of terpentine gebruiken).
♦ Alvorens de sticker te plakken, moet de spiritus geheel weg worden gewreven of verdampt zijn.
♦ De sticker aanbrengen op de droge ondergrond en zacht aanwrijven met een zachte doek.
♦ De sticker gedurende enkele uren niet bloot stellen aan extreme druk of wrijving.
♦ De sticker mag nooit met een hogedrukspuit of iets dergelijks gereinigd te worden.
Voor rubberboten geldt het volgende:
Op bepaalde ondergronden, zoals die van rubberboten, vinyldoek, Bisonyl e.d. hecht de sticker niet of niet voldoende.
Bij deze vaartuigen dient de sticker duidelijk zichtbaar op de linkerzijde van de motor te worden geplakt.
De sticker niet op de juiste plaats bevestigd? Uw vaarontheffing voldoet niet aan de regels!
Hierop wordt gecontroleerd!
Het verwijderen van de sticker
Dit gaat het beste bij een niet te lage temperatuur, aanbevolen wordt tenminste 15 C. Door gebruik te maken van een
föhn kan het loshalen worden versneld. Bij lastige gevallen kan gewerkt worden met stickerverwijderaar.
Sticker kwijt?
Mocht u een sticker kwijtraken, meldt u dat dan per omgaande bij mevrouw M. van Riel,
e-mail: vaarontheffingen@stichtingveen.nl.

Veilig varen op de plassen
Veiligheid en plezier gaan op het water samen
Recreëren op het water is, zeker bij mooi weer, heel plezierig.
Maar blijf alert, er kunnen altijd dingen gebeuren die direct actie vereisen.
Dus relax maar blijf wel serieus. Respecteer ieders genot.
Een schipper blijft altijd nuchter.
Geef elkaar de ruimte
Er is voldoende ruimte op de plas, je hoeft nergens persé naar toe en je hebt de tijd.
Dus waarom niet wat ruimer afstand houden van andere watersporters.
Ken de lokale regels en leef ze na
Op de achterkant van de vaarontheffing staat een kaartje. Hierop staan gebieden waar niet met een motor
gevaren mag worden. Op de voorzijde van het formulier staan regels waaraan men zich bij het varen moet
houden. Zoals: Vaar circa 50 meter uit de kant, dit om de privacy van de bewoners te respecteren.
Hou je aan de maximum snelheid van 6 km/u
Als iedereen zich aan deze snelheid houdt, is het varen een relaxte bezigheid.
Het voorkomt ergernis en irritatie en iedereen geniet meer.
Zeilers en roeiers gaan voor op motorbootvaarders
Een motorboot is vele malen makkelijker te manoeuvreren dan een zeil-, roeiboot of kano.
Geef daarom aan deze categorie altijd voorrang en voorkom golfslag bij kanoërs en roeiers.
Niet varen waar gezwommen wordt
Vaar nooit te dicht langs zwemmers, houd ruime afstand.
Als er vanuit de boot wordt gezwommen, altijd de motor uit!
Gebruik een schroefbeschermer. Dit voorkomt, dat zwemmers in direct contact kunnen komen met een
draaiende schroef.

Slepen
Gebruik drijvende lijnen bij het slepen. Dit voorkomt, dat een lijn verstrikt kan raken in de schroef, waardoor je
stilliggend een obstakel wordt van andere watersporters.
Houd de sleeplijnen voldoende lang!
Ritsen bij de doorgangen
Op de plas is meer dan voldoende ruimte, maar bij de doorgangen is het soms dringen.
Doe dat niet en laat ook hier, met respect, ruimte en anderen voor. Ritsen voorkomt irritatie en gescheld.

Regelgeving
De Reeuwijkse plassen vormen een kwetsbaar gebied. De bescherming van de natuurwaarden en veiligheid op het
water vereisen, dat bij het varen de hiervoor geldende regels in acht wordt genomen. In het Algemeen Burgerlijk
Wetboek en het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) is de landelijke regelgeving opgenomen. Daarnaast gelden
specifieke regels voor het varen in het Reeuwijkse Plassengebied. Deze zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke
Verordening Bodegraven-Reeuwijk (APV) en de Nadere regels in de aanwijzingsbesluiten van het College van
Burgemeester en Wethouders. De regels zijn te vinden op www.overheid.nl.
Handhaving
De controle op vaargedrag en bezit van een vaarontheffing wordt uitgeoefend door de BOA van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk en de politie. Bij overtreding wordt een boete opgelegd. Dit geldt ook voor het ontbreken van de
sticker op uw vaartuig of het niet aanwezig zijn van de ontheffing (het formulier); dit komt u op een forse boete te
staan.
Hardvaarders
Er komen veelvuldig klachten binnen over overlast door hard varende boten in het Reeuwijkse plassengebied. Te hard
varen is gevaarlijk (kans op aanvaringen, overvaren van zwemmers) en zeer slecht voor het gebied en milieu. Daarom
wordt te hard varen streng gestraft en kan het bij herhaling leiden tot de inbeslagname van de motor. Houdt u daarom
aan de voorgeschreven snelheid van maximaal 6 km per uur!

Met welk vaartuig voor recreatie mag je varen?
type vaartuig

minimum leeftijd

vaarbewijs verplicht *

zeil- en roeibootjes,
korter dan 7 meter

alle leeftijden

Nee

open motorboot,
korter dan 7 meter,
maximum snelheid 13 km/u

12 jaar

Nee

motorboot en zeilboot,
korter dan 15 meter,
maximum snelheid 20 km/u

16 jaar

Nee

snelle motorboot, jetski en waterscooter,
harder dan 20 km/u

18 jaar

Ja

alle boten langer dan 15 meter

18 jaar

Ja



Een vaarbewijs is een schriftelijk bewijs, dat de bevoegdheid geeft een vaartuig te besturen (te vergelijken met een rijbewijs).

Let op: Met maximum snelheid wordt bedoeld de maximale snelheid die een vaartuig kan varen, niet de snelheid
waarmee wordt gevaren.
Voorbeeld: Een kind van 13 jaar vaart in een open motorboot van 6,5 meter en houdt een snelheid aan van
6 km/u. De boot kan echter een snelheid halen van 15 km/u. Het kind is in overtreding, want het mag alleen
in een open motorboot varen met een maximum snelheid van 13 km/u.

Informatie
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Riel,
e-mail: vaarontheffingen@stichtingveen.nl.

