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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland nr. 987217/987221 d.d. 14 september
2017 tot het plaatsen van verkeerstekens van Bijlage 7 van het
Binnenvaartpolitiereglement in verband met het vernieuwen van de Wilhelminasluis te
Zaandam.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
overwegende,
dat wij op grond van artikel 2 van de Scheepvaartverkeerswet het bevoegd gezag zijn voor
de
Wilhelminasluis te Zaandam;
dat wij als bevoegd gezag krachtens artikel 5 van de Scheepvaartverkeerswet kunnen
besluiten tot het aanbrengen of verwijderen van verkeerstekens;
dat wij in het kader van fase ib van de werkzaamheden ter vernieuwing van de
Wiffielminasluis te Zaandam, zoals omschreven in het Scheepvaartmanagementplan Project Vernieuwen Wilhelminasluis Zaandam, versie 2.1, het gewenst achten
verkeerstekens te plaatsen om de scheepvaart in en rond de sluis te regelen;
dat wij onze beslissing hebben getoetst aan de door de Scheepvaartverkeerswet
beschermde
onderstaande belangen:
a. het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;
b. het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid
daarvan;
c. het voorkomen of beperken van schade door de scheepvaart aan de waterhuishouding,
oevers en waterkeringen of werken gelegen in of over scheepvaartwegen;
en mede aan het belang van het voorkomen of beperken van:
d. hinder of gevaar in het scheepvaartverkeer voor personen die zich anders dan op een
schip te water bevinden;
e. schade door het scheepvaartverkeer aan de landschappelijke of
natuurwetenschappelijke
waarden van een gebied waarin scheepvaartwegen zijn gelegen;
dat met de verwijdering/plaatsing van de verkeerstekens de hierboven onder a., b. en c.
genoemde belangen worden verzekerd;
dat de verkeerstekens ook dienen om de veiligheid van hen die in en rond de sluis werken
te
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verzekeren;
dat het bordenplan voor fase lb is besproken met de gemeente Zaanstad, nautisch
beheerder van de Zaan, en de betrokken aannemer voor de renovatie van de
Wilhelminasluis, Heijmans Infra BV;
dat verkeersteken C.3 is opgenomen in het bordenplan, maar dat voor het plaatsen van C.3
geen besluit hoeft te worden genomen;
dat er, voor zover bekend, geen sprake is van relevante belangen die het nemen van dit
besluit in de weg staan;
gelet op de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement en het Besluit
administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;
besluiten:
te plaatsen de hiemavolgende verkeerstekens van Bijlage 7 van het
Binnenvaartpolitiereglement:
I.

aan de zuidzijde van de Wilhelminasluis voor noordgaande scheepvaart:
A.1 (In-, uit- of doorvaart verboden)
met bijkomend teken F.3 “m.u.v. bestemmingsverkeer”;
A.9 (Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken)
B.6 (Verplichting de vaarsnelheid te beperken) met vermeld cijfer “5”;
met bijkomende tekens F.3 “Wilhelminasluis” en “Max. afmetingen scheepvaart
Wilhelminasluis 86 x 9,50 m”;
B.5 (Verplichting voor het bord stil te houden)
met bijkomend teken F.3 “niet meren of opstellen in de fuik”;
B.8 (Verplichting bijzonder op te letten)
met bijkomend teken F.3 “werk in uitvoering”;
E.11 (Einde verbod);
aan de noordzijde van de Wilhelminasluis voor zuidgaande scheepvaart:
A.9 (Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken)
B.6 (Verplichting de vaarsnelheid te beperken) met vermeld cijfer “5”;
met bijkomende tekens F.3 “Wilhelminasluis” en “Max. afmetingen scheepvaart
Wilhelminasluis 86 x 9,50 m”;
B.5 (Verplichting voor het bord stil te houden)
met bijkomend teken F.3 “niet meren of opstellen in de fuik”;
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B.8 (Verplichting bijzonder op te letten)
met bijkomend teken F.3 “werk in uitvoering”;
E.11 (Einde verbod);
II.

de onder 1. genoemde verkeerstekens te plaatsen overeenkomstig de bij dit besluit
behorende bijlage;

III.

te bepalen dat het besluit van kracht wordt één dag na de dag van uitgifte van het
Provinciaal Blad.

Haarlem, 14 september 2017.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
R.M. Bergkamp, provinciesecretaris .

Uitgegeven op 20 september 2017
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.
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