
Beroepsvaarweg?

Provincie (100%)
Traject met veel stroming of 

met KRW-oever?

JA NEE

Waterschap (100%)
Openbaar gebied in bebouwd

gebied?

JA

JA

NEE

NEE

Gemeente (100%)

Voldoet recreatieve vaarweg aan breedtenorm zoals opgenomen in 

PVVP op basis van vaarwegklasse en intensiteit?

JA NEE

Er is sprake van een gedeeld belang 

tussen droge functies en de natte 

functie recreatieve vaarweg. Waarbij 

er vanuit de vaarwegfunctie sprake is 

van een bijdrage  aan het beheer en 

onderhoud van oevers. 

Ligt oever langs weg, parkeervlak 

of hoofdfietspad?

Ligt oever langs tuin/bij woning?

NEE

Onderhoud voor wegbeheerder

Onderhoud voor particulier

Ligt oever langs regionale of lokale

waterkering?

Ligt oever langs recreatief 

fietspad?

Ligt oever langs groenvoorziening 

of berm?

NEE

NEE

NEE

Onderhoud voor waterschap

Onderhoud voor wegbeheerder

Ligt oever langs een perceel in 

agrarisch gebruik?

Ligt oever langs een 

natuurterrein?

Onderhoud voor 

groen/bermbeheerder

Onderhoud voor agrariër

Onderhoud natuurbeheerder

NEE

NEE

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Ligt oever langs weg, parkeervlak 

of hoofdfietspad?

Ligt oever langs tuin/bij woning?

NEE

Ligt oever langs regionale of lokale

waterkering?

Ligt oever langs recreatief 

fietspad?

Ligt oever langs groenvoorziening 

of berm?

NEE

NEE

NEE

Ligt oever langs een perceel in 

agrarisch gebruik?

Ligt oever langs een 

natuurterrein?

NEE

NEE

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Onderhoud voor wegbeheerder

(100%)

Onderhoud voor particulier 

(100%)

Onderhoud voor waterschap 

(100%) 

Onderhoud voor wegbeheerder 

(100%)  

Onderhoud voor 

groen/bermbeheerder (100%) 

Onderhoud voor agrariër 

(100%) 

Onderhoud natuurbeheerder 

(100%) 

BC-D

A

C

D

C

C

C

D

D

Is er sprake van een vaarweg 

conform VVF?

Is er sprake van een bestaande overeenkomst 

tussen een private en een publieke partij?
Beslisboom niet van toepassing

NEE

NEE

Overeenkomst is van 

toepassing

JA

JA

Door de provincie aangewezen 

vaarwegen in de provinciale 

Vaarwegen Verordening (VVF), niet 

zijnde een meer of een water in 

beheer bij het Rijk (vaarweg Lemmer-

Delfzijl, Waddenzee, IJsselmeer).

Het beheer en onderhoud van de 

oever is 100% voor de beheerder van 

de droge functie. Er is geen sprake van 

een bijdrage  vanuit de functie 


