
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland d.d. 24 april 2012, 
nummer 2012-16035, tot het vaststellen 
van de bedieningstijden op de vaarroute 
van Zaandam tot Den Helder 
(Voorzaan, Zaan, Tap- of Tochtsloot, 
Noordhollandsch Kanaal).

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

overwegende,

dat wij op grond van de Scheepvaartwegenver
ordening NoordHolland 1995 bevoegd zijn de 
bedieningstijden van de hiernagenoemde 
bruggen en sluizen vast te stellen;

dat de bedieningstijden van de J.M. den Uylbrug, 
Wilhelminabrug, Wilhelminasluis, Beatrixbrug, 
Prins Bernhardbrug, Prins WillemAlexander
brug, Julianabrug, Zaanbrug en Prins Clausbrug 
alsmede de over de Tapsloot gelegen Beatrixbrug 
laatstelijk zijn vastgesteld bij ons besluit van 18 
maart 2011, nr. 201110471 (Provinciaal Blad 2011, 
nr. 43);

dat de bedieningstijden van de Leeghwaterbrug 
laatstelijk zijn vastgesteld bij ons besluit van 3 
augustus 2006, nr. 200642842 (Provinciaal Blad 
2006, nr. 55);

dat de bedieningstijden van de Friesebrug 
laatstelijk zijn vastgesteld bij ons besluit van  
17 december 2003, nr. 200350734 (Provinciaal 
Blad 2003, nr. 68);

dat de bedieningstijden van de Ringersbrug, 
Tesselsebrug, Huiswaarderbrug, Vlielandbrug en 
Koedijkervlotbrug brug laatstelijk zijn vastgesteld 
bij ons besluit van 19 mei 2003, nr. 200318889 
(Provinciaal Blad 2003, nr. 29);

dat de bedieningstijden van de Schoorldammer
brug, Burgervlotbrug, Sint Maartensvlotbrug, 
Stolperbasculebrug, vlotbrug ’t Zand en de 
Koopvaardersschutsluis met basculebrug 
laatstelijk zijn vastgesteld bij ons besluit van  

12 februari 2001, nr. 20012004 (Provinciaal Blad 
2001, nr. 7);

dat de bedieningstijden van de Kooysluis met 
Oostoeverbrug laatstelijk zijn vastgesteld bij onze 
besluiten van 18 april 2005, nr. 200515627 
(Provinciaal Blad 2005, nr. 33) en 22 augustus 
2005, nr. 200537789 (Provinciaal Blad 2005,  
nr. 76);

dat de bediening op zaterdag in het zomervoor 
en naseizoen eindigt om 18.00 uur en in het 
zomerhoogseizoen om 19.00 uur;

dat de provincie NoordHolland, de gemeente 
Zaanstad en de gemeente Alkmaar ter bevorde
ring van de recreatievaart op deze route hebben 
besloten de bediening op zaterdag in het zomer
vaarseizoen te beëindigen om 20.00 uur;

dat Prorail heeft toegezegd de spoorbruggen over 
de Zaan en het Noordhollandsch Kanaal overeen
komstig de uitbreiding te zullen bedienen;

dat de nieuwe Rekervlotbrug in dit besluit dient 
te worden meegenomen;

dat wij ons voornemen kenbaar hebben gemaakt 
aan:
•	 Watersportverbond	te	Nieuwegein;
•	 	Koninklijke	Nederlandse	Toeristenbond	

ANWB;
•	 	KSV	Schuttevaer,	regiovertegenwoordiger	van	

NoordHolland;
•	 BBZ,	Vereniging	voor	Beroepschartervaart;
•	 	EVO	Ondernemersorganisatie	voor	logistiek	

en transport te Zoetermeer;
•	 Connexxion	Openbaar	Vervoer;

dat het Watersportverbond, de ANWB, KSV 
Schuttevaer en de BBZ instemmen met de voor
genomen wijziging;

dat er ook anderszins, voor zover bekend, geen 
sprake is van relevante belangen die het nemen 
van dit besluit in de weg staan;
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gelet op artikel 11, lid 1, van de Scheepvaart
wegen verordening NoordHolland 1995;

besluiten:

I  per 16 april 2012 in te trekken ons besluit van 
18 maart 2011, nr. 201110471 (Provinciaal Blad 
2011, nr. 43) voor wat betreft de J.M. den 
Uylbrug, Wilhelminabrug, Wilhelmina sluis, 
Beatrixbrug, Prins Bernhardbrug, Prins 
WillemAlexanderbrug, Julianabrug, 
Zaanbrug en Prins Clausbrug alsmede de over 
de Tapsloot gelegen Beatrixbrug;

II  per 16 april 2012 in te trekken ons besluit van 
3 augustus 2006, nr. 200642842 (Provinciaal 
Blad 2006, nr. 55);

III  per 16 april 2012 in te trekken ons besluit van 
17 december 2003, nr. 200350734 (Provinciaal 
Blad 2003, nr. 68) voor wat betreft de 
Friesebrug;

IV  per 16 april 2012 in te trekken ons besluit van 
19 mei 2003, nr. 200318889 (Provinciaal Blad 
2003, nr. 29);

V  per 16 april 2012 in te trekken ons besluit van 
12 februari 2001, nr. 20012004 (Provinciaal 
Blad 2001, nr. 7), voor wat betreft de Schoorl
dammerbrug, Burgervlotbrug, Sint 
Maartens vlotbrug, Stolperbasculebrug, 
vlotbrug ’t Zand en de Koopvaardersschutsluis 
met basculebrug;

VI  per 16 april 2012 in te trekken ons besluit van 
18 april 2005, nr. 200515627 (Provinciaal Blad 
2005, nr. 33) voor wat betreft de Kooysluis met 
Oostoeverbrug;

VII  per 16 april 2012 in te trekken ons besluit van 
22 augustus 2005, nr. 200537789 (Provinciaal 
Blad 2005, nr. 76);

VIII  per 16 april 2012 vast te stellen de 
bedieningstijden van de hiernagenoemde 
bruggen en sluizen:

Dr. J.M. den Uylbrug
Wilhelminabrug
Wilhelminasluis
Beatrixbrug (Zaan)
Prins Bernhardbrug en
Prins Willem-Alexanderbrug 

16 april t/m 15 oktober:
maandag t/m vrijdag 06.00  22.00 uur
zaterdag 07.00  20.00 uur
zon en feestdagen 09.00  19.00 uur

16 oktober t/m 15 april:
maandag t/m vrijdag 06.00  22.00 uur
zaterdag 07.00  17.00 uur
zon en feestdagen, m.u.v. 09.00  12.00 uur
de beide kerstdagen en
nieuwjaarsdag

Julianabrug
Zaanbrug
Prins Clausbrug
Beatrixbrug (Tap- of Tochtsloot)

16 april t/m 15 oktober:
maandag t/m vrijdag 06.00  22.00 uur
zaterdag 07.00  20.00 uur
zon en feestdagen 09.00  19.00 uur

16 oktober t/m 15 april:
maandag t/m vrijdag 06.00  22.00 uur
zaterdag 07.00  17.00 uur
zon en feestdagen, m.u.v. 09.00  12.00 uur
de beide kerstdagen en
nieuwjaarsdag

met dien verstande dat ten aanzien van de 
Beatrixbrug (Tap of Tochtsloot) het navolgende 
aanvullend wordt bepaald:
A  van maandag tot en met vrijdag wordt de 

brug in de ochtendspits van 06.00 tot 08.30 
uur en in de avondspits van 16.00 tot 18.00 
uur niet apart voor de recreatievaart bediend; 
de recreatievaart kan met de beroepsvaart 
‘meeliften’;

B  in de onder A. genoemde perioden zal de brug 
alleen voor de beroepsvaart maximaal 3 maal 
per uur worden bediend, waarbij de brug 
tussen brugsluiting en volgende brugopening 
minimaal 20 minuten voor het scheepvaart
verkeer gesloten zal blijven;

C  in de onder A. genoemde perioden kan in 
verband met een groot aanbod van het weg
verkeer de brugwachter besluiten directe bedie
ning voor de beroepsvaart achterwege te laten;

Leeghwaterbrug

gehele jaar: 
maandag t/m vrijdag 06.00  06.45 uur
  08.00  08.10 uur *)
  09.00  16.00 uur **)
  17.00  17.10 uur *)
  18.00  22.00 uur
*) De brug mag in deze periode één keer worden 
geopend voor de beroepsvaart; de recreatievaart 
krijgt, behalve in de maanden juli en augustus, 
geen aparte opening en mag evenmin ‘meeliften’ 
met de beroepsvaart.
**) Tussen brugsluiting en eerstvolgende brug
opening wordt een bedieningspauze van 
minimaal 20 minuten aangehouden. 
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16 april t/m 31 mei:
zaterdag 09.00  20.00 uur 
zon en feestdagen        09.00  18.00 uur

1 juni t/m 15 september:
zaterdag 09.00  20.00 uur
zon en feestdagen        09.00  19.00 uur

16 september t/m 15 oktober:
zaterdag 09.00  20.00 uur
zon en feestdagen       09.00  18.00 uur

16 oktober t/m 15 april:
zaterdag 09.00  16.00 uur
zon en feestdagen geen bediening

Friesebrug

hele jaar:
maandag t/m vrijdag             06.00  07.00 uur
  07.10  07.15 uur
  07.25  07.35 uur
  07.40  07.45 uur
  07.55  08.05 uur
  08.10  08.15 uur
  08.25  08.35 uur
  08.40  08.45 uur
  08.55  16.00 uur
  16.10  16.15 uur
  16.25  16.35 uur
  16.40  16.45 uur
  16.55  17.05 uur
  17.10  17.15 uur
  17.25  17.35 uur
  17.40  17.45 uur
  18.00  22.00 uur

16 april t/m 31 mei:
zaterdag 09.00  20.00 uur 
zon en feestdagen      09.00  18.00 uur

1 juni t/m 15 september:
zaterdag 09.00  20.00 uur
zon en feestdagen        09.00  19.00 uur

16 september t/m 15 oktober:
zaterdag 09.00  20.00 uur
zon en feestdagen        09.00  18.00 uur

16 oktober t/m 15 april:
zaterdag                               09.00  16.00 uur
zon en feestdagen             geen bediening

Ringersbrug 
Tesselsebrug 
Vlielandbrug
Koedijkervlotbrug

16 april t/m 31 mei:
maandag t/m vrijdag              06.00  22.00 uur

zaterdag 09.00  20.00 uur 
zon en feestdagen      09.00  18.00 uur

1 juni t/m 15 september:
maandag t/m vrijdag               06.00  22.00 uur
zaterdag 09.00  20.00 uur 
zon en feestdagen        09.00  19.00 uur

16 september t/m 15 oktober:
maandag t/m vrijdag              06.00  22.00 uur
zaterdag 09.00  20.00 uur 
zon en feestdagen        09.00  18.00 uur

16 oktober t/m 15 april:
maandag t/m vrijdag               06.00  22.00 uur
zaterdag                               09.00  16.00 uur
zon en feestdagen             geen bediening

Huiswaarderbrug

gehele jaar:
maandag t/m vrijdag 06.00  07.20 uur
  07.50  08.20 uur *)
  09.00  16.30 uur
  17.10  17.30 uur *)
  18.00  22.00 uur
*) In deze periode mag de brug éénmaal per 
vaarrichting, dus in totaal maximaal twee keer,  
worden geopend.

16 april t/m 31 mei:
zaterdag 09.00  20.00 uur 
zon en feestdagen        09.00  18.00 uur

1 juni t/m 15 september:
zaterdag 09.00  20.00 uur 
zon en feestdagen        09.00  19.00 uur

16 september t/m 15 oktober:
zaterdag 09.00  20.00 uur 
zon en feestdagen        09.00  18.00 uur

16 oktober t/m 15 april:
zaterdag                               09.00  16.00 uur
zon en feestdagen             geen bediening

Rekervlotbrug
Schoorldammerbrug
Burgervlotbrug
Sint Maartensvlotbrug 
Stolperbasculebrug 
Vlotbrug ’t Zand
  
16 april t/m 31 mei:
maandag t/m vrijdag 06.00  22.00 uur
zaterdag 09.00  20.00 uur 
zon en feestdagen 09.00  18.00 uur

1 juni t/m 15 september:
maandag t/m vrijdag 06.00  22.00 uur

3

2012 | 51



zaterdag 09.00  20.00 uur 
zon en feestdagen 09.00  19.00 uur

16 september t/m 15 oktober:
maandag t/m vrijdag 06.00  22.00 uur
zaterdag 09.00  20.00 uur 
zon en feestdagen 09.00  18.00 uur

16 oktober t/m 15 april:
maandag t/m vrijdag 06.00  22.00 uur
zaterdag 9.00  16.00 uur
zon en feestdagen geen bediening

Koopvaardersschutsluis met basculebrug 

hele jaar:
maandag t/m zondag, 00.00  24.00 uur
incl. feestdagen 

Kooysluis met Oostoeverbrug

16 april t/m 31 mei:
maandag t/m donderdag 06.00  07.15 uur
  08.00  16.00 uur
  16.45  22.00 uur
vrijdag 06.00  07.15 uur
  08.00  22.00 uur
zaterdag 09.00  20.00 uur
zon en feestdagen 09.00  18.00 uur

1 juni t/m 15 september:
maandag t/m donderdag 06.00  07.15 uur
  08.00  16.00 uur
  16.45  22.00 uur
vrijdag 06.00  07.15 uur
  08.00  22.00 uur
zaterdag 09.00  20.00 uur
zon en feestdagen 09.00  19.00 uur

16 september t/m 15 oktober:
maandag t/m donderdag 06.00  07.15 uur
  08.00  16.00 uur
  16.45  22.00 uur
vrijdag 06.00  07.15 uur
   08.00  22.00 uur
zaterdag 09.00  20.00 uur 
zon en feestdagen 09.00  18.00 uur

16 oktober t/m 15 april:
maandag t/m donderdag 06.00  07.15 uur
   08.00  16.00 uur
   16.45  22.00 uur
vrijdag 06.00  07.15 uur
   08.00  22.00 uur
zater, zon en feestdagen geen bediening

IX  te bepalen dat in dringende gevallen, na 
voorafgaand verzoek, door de desbetreffende 
brugbeheerder(s) gelegenheid tot doorvaart 

kan worden gegeven buiten de hiervoor onder 
VIII. genoemde bedieningstijden;

X  te bepalen dat onder ’feestdagen’ in dit 
besluit moet worden verstaan: 

  nieuwjaarsdag, tweede paasdag, 
Koninginne dag, Hemelvaartsdag, tweede 
pinksterdag en de beide kerstdagen;

XI  te bepalen dat wanneer ingevolge het onder 
VIII. vastgestelde schema na 16.00 uur zou 
moeten worden bediend, op 24 en 31 december 
de bediening om 16.00 uur wordt beëindigd;

XII  te bepalen dat het bedienend personeel 
bevoegd is om met inachtneming van het 
hierboven onder VIII. tot en met XI. vermelde 
bedieningsregime:

	 •  direct voor de recreatievaart te bedienen in 
geval er zowel van de kant van de recreatie
vaart 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;

	 •  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);

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

Haarlem, 24 april 2012.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens dezen,

directeur Beheer en Uitvoering,
dhr. drs. C.P. de Vries.

Uitgegeven op 27 april 2012.

Namens Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

G.E.A.	van	Craaikamp,	provinciesecretaris.
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Mededelingen

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 NoordHolland, ter 
attentie van de secretaris van de Hoor en 
adviescommissie, 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.noordholland.nl.
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