
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 21 mei 2010,  
nr. 2010-29186, tot het van toepassing 
verklaren van de Scheepvaartwegen-
verordening Noord-Holland 1995 op het 
Stinkevuil of Purmer Ee. 

Overwegende,

dat wij de bevoegdheid hebben om de Scheep
vaart wegenverordening van toepassing te ver
klaren op vaarwegen in de provincie Noord
Holland;

dat in NoordHolland scheepvaartwegen zijn 
gelegen die met elkaar routes vormen voor de 
recreatievaart en zijn opgenomen in de Beleids
visie Recreatietoervaart Nederland 2008;

dat het Stinkevuil of Purmer Ee is gelegen in de 
vaarroute AmsterdamHet Schouw
MonnickendamEdam en als BMroute deel uit
maakt van het basistoervaartnet van de boven
genoemde beleidsvisie;

dat het Stinkevuil of Purmer Ee nog niet onder de 
werking van de Scheepvaartwegenverordening 
NoordHolland 1995 valt en dat dit alsnog dient te 
gebeuren;

dat het brengen van Stinkevuil of Purmer Ee 
onder de werking van genoemde verordening 
dient te geschieden met terugwerkende kracht 
tot en met 9 november 2004, zodat het per die 
datum door ons vastgestelde theoretisch dwars
profiel op de juiste juridische titel berust;

dat wij  het ontwerpbesluit voor het kenbaar 
maken van zienswijzen hebben toegezonden aan 
de vaarwegbeheerder van het Stinkevuil of 
Purmer Ee, het hoogheemraadschap Holland 
Noorderkwartier;

dat het hoogheemraadschap geen zienswijze 
kenbaar heeft gemaakt;

dat er, voorzover bekend, geen sprake is van 
relevante belangen welke het nemen van een 
besluit als het onderhavige in de weg staan;

gelet op artikel 2, lid 2, van de Scheepvaartwegen
verordening NoordHolland 1995;

besluiten:

I  de Scheepvaartwegenverordening Noord
Holland 1995 van toepassing te verklaren op:

 het Stinkevuil of Purmer Ee

  en deze scheepvaartweg op te nemen in de 
bijlage behorende bij de Scheepvaartwegen
verordening  NoordHolland 1995;

II  te bepalen dat het besluit van kracht wordt 
één dag na de dag van uitgifte van het 
provinciaal blad;

III  te bepalen dat het besluit terugwerkt tot en 
met 9 november 2004.

Haarlem, 21 mei 2010.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

E. Post, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 8 juni 2010.

De Provinciesecretaris van NoordHolland.

 
Dit besluit is namens gedeputeerde staten 
genomen door het lid van het college dat met dit 
onderwerp is belast.
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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 NoordHolland, ter 
attentie van de secretaris van de Hoor en advies
commissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem. 
U kunt telefonisch een folder aanvragen over de 
bezwaarprocedure (023 514 41 41) of voor meer 
informatie de provinciale website bezoeken: 
www.noordholland.nl.
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Bijlage d.d. 9 november 2004 van scheep-
vaartwegen, vaargeulen en kunstwerken 
waarop de Scheepvaartwegenverordening 
Noord-Holland 1995 van toepassing is.

1 De Burgemeester Visserbrug te Den Helder.

2 Het Balgzandkanaal.

3 Het Noordhollandsch Kanaal.

4  Het Schagerkanaal, van het Noordhollandsch 
Kanaal tot de Trapbrug bij de ingang van de 
Haven van Schagen.

5  De Haven van Schagen, tot het Schager
kanaal.

6  Het Schagerkoggekanaal, van het Schager
kanaal tot 80 m ten oosten van de Waard
polderbrug.

7  De vaargeul van het Kolhornerdiep, van het 
Schagerkoggekanaal tot en met de Keersluis.

8  De Voormalige Buitenhaven van Kolhorn, 
van het Kolhornerdiep tot de kruising met 
het Waardkanaal en het Groetkanaal.

9  De Westfrieschevaart, van de Voormalige 
Buitenhaven van Kolhorn tot en met de 
Overlekersluis.

10 Het Amstelmeer:
 a  de verbinding (vaargeul) tussen de 

Balgzandbrug en de Ulkesluis in het  
Waardkanaal;

 b  de verbinding (vaargeul) met de Haukes
sluis in de Slootvaart.

11  Het Waardkanaal, van de vaargeul in het 
Amstelmeer bij de Ulkesluis tot de West
frieschevaart.

12  De Slootvaart, van de vaargeul in het 
Amstelmeer bij de Haukessluis tot de 
Wieringerwerfvaart.

13  De Den Oeverschevaart, van de vaargeul in 
de Zuiderhaven van Den Oever tot de Sloot
vaart.

14  Het Kraspolderkanaal, van het Noord
hollandsch Kanaal tot de kruising met de 
Hoornschevaart en de Huigenvaart.

15  De Langedijkervaart, van de kruising met de 
Hoornschevaart en de Huigenvaart tot en met 
de Roskamsluis.

16  De Niedorpervaart, van de Roskamsluis tot 
de vaargeul van het Kolhornerdiep.

17  De Hoornschevaart, van het Noord
hollandsch Kanaal tot de Langedijkervaart.

18  De Huigenvaart, van de Langedijkervaart tot 
de Schermerringvaart ter hoogte van de 
aansluiting aan de Ringvaart van de 
Heerhugowaard.

19  De Beemsterringvaart, van het Noord
hollandsch Kanaal bij Spijkerboor tot het 
Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend.

20  De vaargeul van het Alkmaardermeer, van 
het Noordhollandsch Kanaal tot de vaargeul 
van de Stierop.

21  De vaargeul van de Stierop, van de vaargeul 
van het Alkmaardermeer tot de Markervaart.

22  Het gedeelte van de Markervaart, van de 
noordelijke begrenzing van de vaargeul van 
de Stierop tot de Tap of Tochtsloot.

23  De Tap- of Tochtsloot, van de Woudaapsluis 
tot de aansluiting aan de vaargeul van de 
Zaan.

24  De vaargeul van de Zaan, van de Tap of 
Tochtsloot tot en met de Wilhelminasluis.

25  De vaargeul van de Voorzaan, van de 
Wilhelminasluis tot Zijkanaal G.

26  Het Zijkanaal G, van de Voorzaan tot 1000 m 
ten noorden van het Noordzeekanaal (de 
grens met het rijksbeheer).

27  Het Kogerpolderkanaal (lengte 800 m) en 
het aansluitende gedeelte van de Markervaart 
tot de vaargeul van de Stierop.

28  De Knollendammervaart.

29  De Nauernasche Vaart, van de Tap of 
Tochtsloot tot en met de Schermersluis te 
Nauerna.

30 De Purmerringvaart.

31  De Where, van de Beemsterringvaart tot de 
Purmerringvaart.

32  De Nieuwe Haven te Edam, van de Purmer
ringvaart tot en met de Oosterbrug.

33  Het Oorgat te Edam, van de Oosterbrug tot 
en met de IJsselmeersluis.
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34  De Buitenhaven te Edam, van de IJsselmeer
sluis tot de uitmonding in het IJsselmeer.

35  De Trekvaart Het Schouw-Monnickendam-
Edam, van de Purmerringvaart tot de vaar
geul van het Stinkevuil of Purmer Ee.

36  De Trekvaart Het Schouw-Monnickendam-
Edam, van de vaargeul van het Stinkevuil of 
Purmer Ee tot het Noordhollandsch Kanaal.

37 Het Stinkevuil of Purmer Ee.

38 De Schutsluis te Spaarndam.

39  De vaargeul van het Spaarne (Noorder 
Buiten, Binnen en Zuider Buiten Spaarne), 
van de schutsluis te Spaarndam tot de 
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.

40  De Ringvaart van de Haarlemmermeer-
polder.

41  De Amstel, van de provinciale beheersgrens 
bij de Omval in Amsterdam tot en met de 
Tolhuissluis.

42  De Bullewijk, van de Amstel te Ouderkerk 
aan de Amstel tot de Holendrecht ter hoogte 
van de aansluiting aan de Waver, voor zover 
gelegen in de provincie NoordHolland.

43  De Holendrecht, van de Bullewijk tot het 
Abcoudermeer, voor zover gelegen in de 
provincie NoordHolland.

44  De Waver, van de aansluiting aan de 
Bullewijk en de Holendrecht tot en met de 
Stokkelaarsbrug, voor zover gelegen in de 
provincie NoordHolland.

45  De Oude Waver, van de Stokkelaarsbrug tot 
de Amstel, voor zover gelegen in de provincie 
NoordHolland.

 
46  De Muidertrekvaart, van het Amsterdam

Rijnkanaal tot de Vestinggracht te Muiden.

47  De Naardertrekvaart, van de Vestinggracht 
te Muiden tot de Buiten Vestinggracht te 
Naarden.

48  De Vecht, van de grens met de provincie 
Utrecht tot en met de Groote Zeesluis te 
Muiden.

49 De Weespertrekvaart, en de Gaasp. 

50 Het Smal Weesp.

51 De Keetpoortsluis te Muiden.

52 De Weesperpoortsluis te Muiden.

53 De Keerschuiven Nieuwe Diep en Diemen.

54  De Schotbalkkering ter hoogte van km 6,6 
aan de oostzijde van het Amsterdam-
Rijnkanaal.

55  Het Hilversums Kanaal, van de Vecht tot de 
haven van Hilversum.

56  De ‘s-Gravelandschevaart, van de Vecht tot 
en met de Uitermeersluis.

57  De ‘s-Gravelandschevaart, van een punt op 
220 m ten zuiden van de Uitermeersluis tot de 
aansluitende oostelijke Drecht.

58  De oostelijke Drecht, vanaf de ’sGrave
landsche vaart tot het punt waar de oostelijke 
Drecht uitmondt in de Loosdrechtse Plassen.

59  De westelijke Drecht, met inbegrip van de 
Mijndensesluis, maar exclusief de brug over 
de sluis, tot de aftakking van de Muyeveldse
vaart.

 
60  De Zanderijsluis met basculebrug en het 

water, gelegen tussen de Vecht en de 
Zanderijsluis.
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