
Programma Varen

Team Vergunningen
Postbus 95089
1090 HB Amsterdam

Amsterdam.nl/varenExploitatievergunning transport
Aanvraagformulier

Aanvragen kan alleen met dit formulier. Op dit moment is er nog geen online anvraagmodule beschikbaar. 
We kunnen alleen volledige aanvragen in behandeling nemen. Vul daarom dit formulier volledig in. 
Denk aan het meesturen van de benodigde bijlagen (Zie volgende pagina).

 • Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier inclusief bijlagen naar: 
vergunningenophetwater@amsterdam.nl.

 • Per post kan ook, maar houdt u dan rekening met een langere verwerkingstijd.  
Ons postadres staat bovenaan deze pagina.

 • Aan deze aanvraag zijn kosten (leges) verbonden. De hoogte van dit bedrag kunt u 
vinden in de Legesverordening Amsterdam. Na indiening ontvangt u hiervoor een nota.

Exploitatievergunning transport 
Aanvraag 2021

1. Gegevens beoogde vergunninghouder

Naam onderneming KvK-nummer

Straatnaam Huisnummer Toevoeging

Postcode Vestigingsplaats

2. Gegevens contactpersoon

Volledige voorna(a)m(en) Achternaam

Functie  
[kruis 1 antwoord aan]

Zelfstandig bevoegd bestuurder
Gemachtigde E-mailadres

3. Communicatie

Ons besluit ontvangt u per 
post. Mogen wij verder per 
mail met u communiceren 
over deze aanvraag? 

Ja
Nee 

4. Activiteiten

Voor welke activiteiten wordt de vergunning aangevraagd? (meerdere antwoorden mogelijk)
Op pagina 2 vindt u een nadere toelichting op onderstaande activiteiten.

4a Dienstverlening voor 
watergebonden 
activiteiten

Dienstverlenende vaart
Anders, namelijk: 

4b Goederenvervoer Goederenvervoer naar vaste locatie(s)
Goederenvervoer naar wisselende locaties
Bouwtransport voor watergerelateerde werkzaamheden
Bouwtransport voor werkzaamheden aan de wal, niet zijnde kades en bruggen
Transport van afval
Anders, namelijk: 
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5. Gegevens vaartuig

Naam vaartuig Status Bestaand Nog te (ver)bouwen

Afmetingen Lengte over alles: Breedte over alles:centimeter centimeter

Aandrijving Brandstofmotor Hybride motor Elektrische motor

6. Ondertekening 

Met het ondertekenen van dit formulier verklaar ik dat:
 • Alles naar waarheid is ingevuld
 • Bij het indienen van documenten geen valse gegevens worden verstrekt
 • Ik bekend ben met de inhoud van de Verordening op het binnenwater 2010, de Regeling op het 
binnenwater 2020 en de toelichting hierop.

Datum Plaats

Handtekening aanvrager>

7. Bijlagen toevoegen

U dient onderstaande documenten als bijlagen toe te voegen aan dit aanvraagformulier. Voor de documenten 
met (*) geldt dat u deze maar 1 keer hoeft toe te voegen als u tegelijkertijd meerdere aanvragen indient.

Verplicht meesturen

Zo nodig meesturen

Meesturen voor een nog  
te (ver)bouwen vaartuig

Meesturen voor een 
bestaand vaartuig 

Toelichting bij vraag 4

Dienstverlenende vaart
Het betreft hier zaken als vervoer tussen twee 
locaties binnen hetzelfde bedrijf of het aanbieden 
van diensten vanaf een vaartuig. Deze vaartuigen 
worden tot op heden alleen gereguleerd met een 
ligplaatsvergunning en algemene regelgeving voor 
vaartuigen, maar verder niet.

Goederenvervoer naar vaste locatie(s)
Het betreft hier de aan- en afvoer van goederen naar 
een of enkele vaste locaties. Voorbeeld hiervan is het 
vervoer van bier naar de horeca en de afvoer van de 
productie van een lokale brouwerij.

Goederenvervoer naar wisselende locaties
Het betreft hier de aan- en afvoer van goederen naar 
steeds wisselende locaties. Bijvoorbeeld het vervoeren 
van pakketpost en andere bodediensten die sterk 
toenemen door online shopping.

Bouwtransport watergerelateerde werkzaamheden
Het betreft hier de aan- en afvoer van bouwmaterialen 
voor werkzaamheden op of aan het water, zoals het 
onderhoud aan kades en bruggen. Werken vanaf het 

water is op deze locaties vaak noodzakelijk, door 
ontoereikendde draagkracht van de kade of het  
anderszins niet uitvoerbaar is vanaf de wal. Afhankelijk 
van het soort werk en de mogelijkheden op de wal 
worden vaartuigen en objecten (bijvoorbeeld pontons) 
gebruikt die wisselen in aard en aantal.

Bouwtransport werkzaamheden aan de wal, niet 
zijnde kades en bruggen
Het betreft hier de aan- en afvoer van bouwmaterialen 
voor werkzaamheden op de wal. Voorbeelden zijn 
nieuw- of verbouw van panden aan of nabij de gracht. 
Deze werkzaamheden hoeven niet op of via het water 
uitgevoerd te worden, maar als het mogelijk is, dan is 
het een welkome ontlasting van de wal en beperking 
van het wegverkeer in de stad. Het beleid betreft alle 
vaartuigen en objecten die hierbij gebruikt worden 
(dus ook bijvoorbeeld tijdelijke opslag op het water).

Transport van afval
Het betreft hier transport van huishoudelijke en 
bedrijfsafvalstoffen, anders dan zaken als vervuilde 
grond of de afvoer van verpakkingsmateriaal.
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Gewaarmerkt KvK-uittreksel*  
Deze mag niet ouder zijn dan drie maanden op het moment van indiening.
Kopie identiteitsbewijs vertegenwoordigingsbevoegde*

Machtigingsformulier* 
Dit formulier vindt u in de bijlage en vult u in als de aanvraag wordt gedaan door een externe gemachtigde 
of een niet zelfstandig bevoegd bestuurder.

Tekeningen van het vaartuig 
 • Voldoende gedetailleerde tekeningen op een schaal van ten minste 1:100 van het boven-, voor- en 
achteraanzicht en de zijaanzichten (bakboord én stuurboord). 

 • De tekeningen moeten voorzien zijn van beletteringen, logo’s, figuren, patronen, motieven,  
reclame-uitingen en een aanduiding van te gebruiken materialen en kleuren met de daarbij behorende 
RAL-codering.

4 Kleurenfoto’s
 • Waarvan 1 van schuin voor, 1 van opzij, 1 van schuin achter en 1 van schuin bovenaf. 
 • Op de foto’s moeten de dekken, opbouwen, beletteringen, logo’s, figuren, patronen, motieven, reclame-
uitingen en kleuren van het transportvaartuig goed te zien zijn.
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