
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland d.d. 10 april 2012,  
nr. 2012-18584, tot het vaststellen van de 
maximaal toegestane afmetingen van 
schepen in de Koopvaardersschutsluis.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

overwegende,

dat wij bij besluit van 3 februari 2004, nr. 2004-
402 (Provinciaal Blad 2004, nr. 10) onder meer de 
maximale afmetingen (lengte, breedte, diep-
gang) van de in de Koopvaardersschutsluis toe te 
laten schepen hebben vastgesteld;

dat ons college van rechtswege het bevoegd gezag 
in de zin van de Scheepvaartverkeerswet is;

dat wij als bevoegd gezag krachtens artikel 11, lid 
1 van de Scheepvaartwegenverordening Noord-
Holland 1995 bevoegd zijn de maximale 
afmetingen van schepen in de Koopvaarders-
schutsluis vast te stellen;

dat het in het belang van:
a  het verzekeren van een veilig en vlot verloop 

van het scheepvaartverkeer,
b  het in stand houden van de scheepvaartweg 

en
c  het voorkomen of beperken van schade door 

de scheepvaart aan de oevers en waterkerin-
gen en het voorkomen van schade aan land-
schappelijke en natuurwetenschappelijke 
waarden, wenselijk dan wel noodzakelijk is 
om het bevaren van de Koopvaardersschut-
sluis aan maximale scheepsafmetingen te 
binden;

dat wij bij besluit van 3 februari 2004, nr. 2004-
402 (Provinciaal Blad 2004, nr. 10) de maximale 
afmetingen van schepen op het Noordhollandsch 
Kanaal, gedeelte Gat van de Meer-Koopvaarders-
schusluis, als volgt hebben vastgesteld: lengte  
86 m, breedte 9,50 m en diepgang 2,85 m;

dat wij in voornoemd besluit de toegestane 
scheepslengte in de Koopvaardersschutsluis om 
redenen  van veiligheid en ter voorkoming van 
schade aan schepen en sluis hebben vastgesteld 
op 85 m;

dat wij echter met ontheffing schepen tot een 
lengte van 110 m toestaan in de Koopvaarders-
schutsluis;

dat de ervaringen sinds 2004 met de passage van 
schepen duidelijk hebben gemaakt dat een 
scheepslengte van 86 m veilig en zonder een 
onaanvaardbaar risico van schade aan het sluis-
complex en zonder nadere begeleiding de sluis 
kan passeren;

dat het derhalve gewenst is de maximale scheeps-
lengte in de Koopvaardersschutsluis op 86 m vast 
te stellen, identiek aan de scheepslengte op het 
Noordhollandsch Kanaal;

dat over dit voornemen overleg is gepleegd met 
KSV Schuttevaer, die heeft gemeld voorstander te 
zijn van de wijziging;

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

gelet op artikel 10, lid 1, van de Scheepvaart-
wegen verordening Noord-Holland 1995 voor wat 
betreft de vaststelling van de maximaal toe-
gestane scheepsafmetingen;

besluiten:

I  in te trekken ons besluit van 3 februari 2004, 
nr. 2004-402 (Provinciaal Blad 2004, nr. 10) 
voor wat betreft de maximaal toegestane 
scheepsafmetingen in de Koopvaarders-
schutsluis;

II  de maximaal toegestane afmetingen van 
schepen in de Koopvaardersschutsluis als 
volgt vast te stellen:
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 lengte  86 meter
 breedte  9,50 meter
 diepgang 2,85 meter

III  te bepalen dat dit besluit in werking treedt 
met ingang van de dag na de datum van 
bekendmaking van dit Provinciaal Blad.

Haarlem, 10 april 2012.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens dezen,

het hoofd van de directie beheer en Uitvoering,
dhr. drs. C.P. de Vries.

Uitgegeven op 17 april 2012.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

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 advies-
commissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem. 
U kunt telefonisch een folder aanvragen over de 
bezwaarprocedure tel.: 023 514 41 41 of voor meer 
informatie de provinciale website bezoeken: 
www.noord-holland.nl.
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