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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, nummer 1001946/1001949, tot het 

vaststellen van de bedieningstijden van de Burgemeester Visserbrug (N250) te Den Helder. 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 

 

overwegende, 

 

dat wij op grond van de Waterverordening provincie Noord-Holland bevoegd zijn de 

bedieningstijden van de Burgemeester Visserbrug vast te stellen; 

 

dat de bedieningstijden van de Burgemeester Visserbrug laatstelijk zijn vastgesteld en 

gewijzigd 

bij onze besluiten van: 

- 18 april 2005, nr. 2005-15627 (Provinciaal blad 2005, nr. 33); 

- 15 mei 201 4, nr. 201 4-362683/362690 (Provinciaal blad 2014, nr. 48; 

- 12 november 201 5, nr. 715569/71 5604 (Provinciaal blad 2015, nr. 137); 

 

dat de Koninklijke Marine, Afdeling Maritieme Ondersteuning, ons heeft verzocht de 

ochtendspitssluiting van de Burgemeester Visserbrug uit te breiden; 

 

dat de huidige ochtendspitssluiting loopt van 07.05 uur tot 08.10 uur en het verzoek is 

gedaan 

voor een spitssluiting van 07.00 uur tot 08.30 uur; 

 

dat de Koninklijke Marine als aanleiding voor het verzoek aangeeft de lange file in de 

ochtendspits voor de Vice-Admiraal Moormanbrug in Den Helder; 

 

dat over het verzoek overleg is gevoerd in het Routeoverleg Noord-Holland Noord, waarin 

onder 

meer onderstaande belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd; 

• Port of Den Helder; 

• Koninklijke BLN-Schuttevaer; 

• Koninklijk Nederlands Watersport Verbond te Nieuwegein; 

• Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB; 

• Waterrecreatie Nederland; 

• Algemeene Schippers Vereeniging; 

• BBZ, Vereniging voor Beroepschartervaart; 

• EVO Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport te Zoetermeer; 

• Connexxion Openbaar Vervoer; 

 

dat genoemd Routeoverleg instemt met de uitbreiding van de ochtendspitssluiting; 
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dat er ook anderszins, voor zover bekend, geen sprake is van andere relevante belangen 

die het 

nemen van dit besluit in de weg staan; 

 

gelet op artikel 2.7, lid 1, van de Waterverordening provincie Noord-Holland; 

 

besluiten: 

 

I. met ingang van heden in te trekken onze besluiten van: 

- 18 april 2005, nr. 2005-15627 (Provinciaal blad 2005, nr. 33); 

- 15 mei 2014, nr. 2014-362683/362690 (Provinciaal blad 2014, nr. 48,  

voor wat betreft de Burgemeester Visserbrug; 

- 12 november 201 5, nr. 715569/71 5604 (Provinciaal blad 2015, nr. 137), voor wat  

betreft de Burgemeester Visserbrug; 

 

II. met ingang van heden de bedieningstijden van de Burgemeester Visserbrug als volgt 

vast te stellen: 

 

hele jaar 

maandag t/m donderdag   00.00 - 07.00 uur 

08.30 - 16.00 uur 

17.00 - 24.00 uur 

vrijdag      00.00 - 07.00 uur 

08.30 - 24.00 uur 

zaterdag, zon- en feestdagen  00.00 - 24.00 uur 

 

III. te bepalen dat in dringende gevallen, na voorafgaand verzoek, door de desbetreffende 

brugbeheerder(s) gelegenheid tot doorvaart kan worden gegeven buiten de hiervoor 

onder II. genoemde bedieningstijden; 

 

IV. te bepalen dat onder ‘feestdagen’ in dit besluit moet worden verstaan: 

nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en 

de 

beide kerstdagen; 

 

V. te bepalen dat als ingevolge het onder II. tot en met IV. vastgestelde bedieningsregime 

tot na 16.00 uur zou moeten worden bediend, op 24 en 31 december de bediening om 

16.00 uur wordt beëindigd; 

 

VI. te bepalen dat het bedienend personeel bevoegd is om met inachtneming van het 

hierboven onder II. tot en met V. vermelde bedieningsregime: 

- direct voor de recreatievaart te bedienen in geval er zowel van de kant van de 

recreatievaart als van de kant van het wegverkeer geen groot aanbod is; 

- in geval van een groot aanbod van het wegverkeer, ongeacht het aanbod van de 

recreatievaart, het openen van de brug ten behoeve van de recreatievaart te beperken 

tot eens per half uur; 
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- in geval van een groot aanbod van de kant van de recreatievaart en geen groot 

aanbod van de kant van het wegverkeer met het openen van de brug voor de 

recreatievaart te wachten totdat enkele pleziervaartuigen zich voor de brug hebben 

verzameld (in het algemeen zal dan elk kwartier gelegenheid tot doorvaart worden 

verleend); 

 

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

Provinciaal Blad. 

 

 

Haarlem, 2 november 2017. 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

namens dezen, 

 

 

 

 

 

 

 

Haarlem, 3 november 2017. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

J.W. Remkes, voorzitter. 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.  

 

 

Uitgegeven op 7 november 2017  

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris 

 

 


