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Enige tijd geleden heeft u een verzoek ingediend om ontheffing voor 
het innemen van een ligplaats met een vaartuig op het Noordhollandsch 
Kanaal te Alkmaar, gedeelte Zeglis.  

Regelgeving en bevoegdheid 

Uw verzoek betreft het gebruik van een voor het scheepvaartverkeer 
openstaande openbare scheepvaartweg zoals bedoeld in artikel 1 van 
de Scheepvaartverkeerswet, waarop wij volgens artikel 2 van die wet het 
bevoegd gezag zijn. Naast de Scheepvaartverkeerswet en het Besluit 
administratieve bepalingen scheepvaartverkeer is hier ook ons 
ligplaatsenbesluit van 24 oktober 1995, nr. 95-901256 (wijziging 30 
juni 2016, nr 820359/820362) van toepassing.  

Genoemde regelgeving heeft als belangrijkste doelstelling een veilig en 
vlot verloop van het scheepvaartverkeer en de instandhouding van de 
scheepvaartweg te waarborgen.  

Overwegingen 

Uit oogpunt van de door de provincie te behartigen belangen bestaan er 
tegen inwilliging van uw verzoek geen bezwaren. Er worden, voor zover 
bekend, binnen de ruimte die eerdergenoemde regelgeving daarvoor 
laat, geen andere relevante belangen door het verlenen van de 
ontheffing geschaad. 

Besluit 

Gelet op de eerdergenoemde regelgeving besluiten wij aan u per 1 mei 
2022 ontheffing te verlenen van het verbod om ligplaats in te nemen op 
het Noordhollandsch Kanaal te Alkmaar, ter hoogte van Zeglis 51/53 
(km 39.110 L) met een vaartuig, lang 4.50 m en breed 1.50 m. 
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Hierbij bent u gebonden aan de volgende voorschriften: 

1. Binnen 6 maanden na dagtekening van dit besluit wordt gebruik 
gemaakt van de ontheffing. Als tegen deze ontheffing bezwaar 
en/of beroep wordt aangetekend dan schort deze termijn op tot de 
uitspraak in de bezwaar- en/of beroepsprocedure onherroepelijk is 
geworden. Indien binnen genoemde termijn geen gebruik wordt 
gemaakt van de ontheffing of als de ontheffing gedurende een 
termijn van 6 maanden of meer niet gebruikt wordt, kunnen wij 
deze ontheffing intrekken. 

2. De aanwijzingen, die met betrekking tot het innemen van de 
ligplaats en het maken van de daartoe nodige werken door of 
namens de betreffende vaarweginspecteur worden gegeven, worden 
meteen opgevolgd. Hetzelfde geldt voor de aanwijzingen ter 
verzekering van de door de Scheepvaartverkeerswet en het 
Binnenvaartpolitiereglement te beschermen belangen.  

3. Langszij het vaartuig worden zonder uitdrukkelijke toestemming 
van de provincie Noord-Holland geen vaartuigen afgemeerd of 
andere (drijvende) objecten aangebracht. 

4. Voor het aanbrengen van wijzigingen aan het vaartuig of voor het 
vervangen van het vaartuig wordt vooraf schriftelijk toestemming 
gevraagd.  

5. Het is ontheffinghouder niet toegestaan op het vaartuig enig bedrijf 
uit te oefenen, handel te drijven, huisvesting te verlenen en/of 
nachtelijk verblijf te houden. 

6. De ontheffing is niet overdraagbaar.  

Aandachtspunten 

Wij wijzen u erop dat in sommige gevallen naast deze beschikking nog 
andere van overheidswege te verstrekken ontheffingen, vergunningen 
en dergelijke nodig zijn, zoals een keurontheffing van het waterschap 
of een vergunning van de gemeente. 

Zonder toestemming van het hoogheemraadschap en/of de gemeente 
kunt u geen gebruik maken van de door ons verleende ontheffing. U 
dient zelf contact op te nemen met het betreffende bestuursorgaan. Een 
afschrift van deze ontheffing is naar deze bestuursorganen verzonden. 

U neemt de redelijkerwijs mogelijke maatregelen om te voorkomen dat 
de provincie dan wel derden door het gebruik van de ontheffing schade 
lijden. Schade, die door het gebruik van de ontheffing aan de 
scheepvaartweg en de daarlangs gelegen oevervoorziening wordt 
toegebracht, wordt door u vergoed. 

Voor nautische en technische vragen kunt u contact opnemen met 
servicepunt provincie Noord-Holland, tel. 0800-0200600. 
Vragen over deze brief kunt u per e-mail richten aan: 
postbus-vaarwegen@noord-holland.nl onder vermelding van het 
onderwerp en het kenmerk van deze brief. 

Huurovereenkomst 

De vaarweg is eigendom van de provincie. Om gebruik te kunnen 
maken van deze ontheffing krijgt u een overeenkomst aangeboden voor 
de huur van oppervlaktewater. Zonder huurovereenkomst is het gebruik 
van de ontheffing niet toegestaan.  

mailto:postbus-vaarwegen@noord-holland.nl
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Vignet 

Hierbij ontvangt u tevens een envelop met een vignet. 
Meer informatie over het vignet en hoe en waar deze te bevestigen kunt 
u lezen op de, in de envelop bijgevoegde, folder en instructiekaart. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen, 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 

Aantal bijlagen: 1 

 

Bezwaar 

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, 
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. 
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, 
Postbus 3007, 2001 DA  Haarlem. Wij verzoeken u om in uw 
bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag 
bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale 
website bezoeken: www.noord-holland.nl. 

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van 
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers 
die namens het college van Gedeputeerde Staten deelnemen. Indien uw 
bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u 
kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als 
bezwaarmaker niet aan. 

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift 
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u 
bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. 

 


