
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 8 december 2008, nr.  2008-69453, 
tot aanwijzing van personen bevoegd tot het 
geven van verkeersaanwijzingen en verkeers-
informatie aan de scheepvaart op de scheepvaart-
wegen in nautisch beheer bij de provincie Noord-
Holland als bedoeld in de Scheepvaartverkeers- 
wet.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

overwegende,

dat in het Besluit verkeersinformatie en verkeers
aanwijzingen scheepvaartverkeer (besluit van 
4 december 2002, Stb. 2003, 7), regels zijn gesteld met 
betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van 
verkeersinformatie aan de scheepvaart dan wel 
verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde 
personen te stellen eisen;

dat dit besluit ter uitwerking van het bepaalde in 
artikel 9 van de Scheepvaartverkeerswet het voor ons 
als bevoegd gezag in de zin van genoemde wet  
mogelijk maakt voor de scheepvaartwegen waarover 
door de provincie het nautisch beheer wordt gevoerd 
personen aan te wijzen die bevoegd zijn tot het geven 
van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen;

dat bij ons besluit van 3 augustus 1993, nr. 93900806 
(provinciaal blad 1993, nr. 49) de bij de provincie in 
dienst zijnde schipper/controleurs en de dienstdoende 
brug en sluiswachters van de kunstwerken in beheer 
bij de provincie zijn aangewezen als personen bevoegd 
tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeers
aanwijzingen aan de scheepvaart op de scheepvaart
wegen in nautisch beheer bij de provincie;

dat door wijzigingen in de provinciale organisatie de 
bovengenoemde functies als zodanig niet meer bestaan, 
maar zijn vervangen door en uitgebreid tot een viertal 
functiebenamingen c.q omschrijvingen waarin de 
bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan 
wel verkeersaanwijzingen is opgenomen;

dat het met het oog op de bewaking van de goede orde 
en veiligheid van de scheepvaart voor alle hieronder 
aangewezen functies van belang is om in de uitoefening 
van hun werkzaamheden bindende verkeersaanwij
zingen dan wel verkeersinformatie te kunnen geven;

dat in het besluit van 4 december 2002 (Besluit verkeers
informatie en verkeersaanwijzingen scheepvaart
verkeer, Stb. 2003, 7) aan een aanwijzing van personen 
bevoegd tot het geven van verkeersaanwijzingen en 
verkeersinformatie de eis wordt gesteld dat die perso
nen ofwel een landelijk of regionaal examen met goed 
gevolg hebben afgelegd ofwel dat zij naar het oordeel 
van het bevoegd gezag beschikken over voldoende 
kundigheid of werkervaring dan wel naar het oordeel 
van het bevoegd gezag voldoende opleiding hebben 
genoten;

dat de personen in de hieronder aangewezen functies 
naar ons oordeel voldoen aan de in de vorige alinea 
gestelde eisen;

dat met het aanwijzen van de bedoelde functies het 
belang van de veiligheid en het vlotte verloop van het 
scheepvaartverkeer alsmede het in stand houden van 
de scheepvaartwegen en het waarborgen van de 
bruikbaarheid daarvan worden verzekerd;

dat er ook anderszins, voorzover bekend, geen sprake 
is van andere relevante belangen die het nemen van dit 
besluit in de weg staan;

gelet op artikel 9 van de Scheepvaartverkeerswet jo. 
artikelen 2, 3 en 4 van het besluit van 4 december 2002 
(Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen 
scheepvaartverkeer, Stb. 2003, 7);

besluiten:

I  in te trekken ons besluit van 3 augustus 1993, nr. 
93900806 (provinciaal blad 1993, nr. 49);
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II  aan te wijzen als bevoegde personen tot het geven 
van verkeersaanwijzingen en verkeersinformatie 
aan de scheepvaart op de scheepvaartwegen in 
nautisch beheer bij de provincie NoordHolland 
als bedoeld in artikel 2 van voornoemd besluit de:

 a  bedienaars kunstwerken;
 b technisch ondersteuners B (vaarwegen);
 c  technisch medewerkers A (vaarwegen) van de 

directie Beheer en Uitvoering;
 d  de inspecteur (vaar)wegen van de directie 

Subsidies, Handhaving en Vergunningen, unit 
Omgeving.

III  het onder I. gestelde bekend te maken in het 
provinciaal blad en de Staatscourant.

Haarlem, 8 december 2008.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

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

Uitgegeven op 22 december 2008.

De Provinciesecretaris van NoordHolland.

Dit besluit is namens gedeputeerde staten genomen 
door het lid van het college dat met dit onderwerp is 
belast.
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 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.


