2012 | 41

Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland d.d. 6 april 2012,
nummer 2012-16036, tot het vaststellen
van de bedieningstijden van de
Rijnlandsluis (Spaarndam), de bruggen
van de gemeente Haarlem gelegen over
het Spaarne, de Cruquiusbrug,
Bennebroekerbrug, Hillegommerbrug,
Elsbroekerbrug, Lisserbrug, Meerbrug,
Brug te Oude Wetering en Schalkwijker
brug.

dat, gelet op de toenemende verkeersdruk op de
provinciale weg N201, het bedieningsregime wat
betreft de ochtend- en avondspits van de
Cruquiusbrug moet worden aangepast overeen
komstig het regime dat op de oostelijke Ring
vaart van de Haarlemmermeerpolder van kracht
is;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

dat de deelnemers in het routecoördinatieoverleg
Noordzeekanaal-De Kaag-Oude Wetering
instemmen met bovengenoemde aanpassingen
van het bedieningsregime;

overwegende,
dat wij op grond van de Scheepvaartwegen
verordening Noord-Holland 1995 bevoegd zijn de
bedieningstijden van de hierbovengenoemde
bruggen en sluis vast te stellen;
dat de bedieningstijden van de Rijnlandsluis
(Spaarndam), de bruggen van de gemeente
Haarlem gelegen over het Spaarne, de Cruquius
brug, Bennebroekerbrug, Hillegommerbrug,
Elsbroekerbrug, Lisserbrug, Meerbrug, Brug te
Oude Wetering en Schalkwijkerbrug. laatstelijk
zijn vastgesteld bij ons besluit van 21 april 2010,
nummer 7607 (Provinciaal blad 2010, nummer
59);
dat in voornoemd besluit de zondagmiddag
bediening in het zomerseizoen volledig is gereali
seerd;
dat in 2011 een onderzoek is uitgevoerd naar een
verdere fijnafstemming van de bedieningstijden
op deze vaarroute, wat heeft geresulteerd in de
rapportage ‘De blauwe golf, verkeersmaatregelen
op het water, westelijke Ringvaart-SpaarneZijkanaal C’;
dat uit de rapportage naar voren komt dat een
betere afstemming mogelijk is tussen de
bedieningstijden van de brug in de A9 en de
Rijnlandsluis in Spaarndam;
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dat na het gereedkomen van de Schoterbrug de
spitsuursluiting op de Waarderbrug niet meer
nodig is en kan vervallen;

dat wij ons besluit van 21 april 2010, nummer
7607 (Provinciaal blad 2010, nummer 59) in het
geheel intrekken en een nieuw besluit nemen
waarin de bovengenoemde aanpassingen zijn
opgenomen;
dat wij het ontwerpbesluit voor het kenbaar
maken van zienswijzen hebben toegezonden aan:
• Koninklijk Nederlands Watersport Verbond te
Nieuwegein;
• Koninklijke Nederlandse Toeristen Bond
ANWB te Woerden;
• K SV Schuttevaer, regiovertegenwoordiger van
Noord-Holland te Landsmeer;
• BBZ, Vereniging voor Beroepschartervaart te
Enkhuizen;
• hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden;
• gemeente Haarlem;
• gemeente Heemstede;
• gemeente Haarlemmermeer;
• gemeente Bennebroek;
• gemeente Hillegom;
• gemeente Lisse;
• gemeente Kaag en Braassem;
• R ijkswaterstaat dienst Noord-Holland te
Haarlem;
• R ijkswaterstaat dienst Zuid-Holland te
Rotterdam;
• Provincie Zuid-Holland te Den Haag;
• Prorail te Utrecht;
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Watersportvereniging ‘Van Merlenhaven’ te
Heemstede;
Woltheus Cruises Haarlem te Haarlem;
Gebr. Otte  B.V. te Lisse;
Scheepswerf Oldenhage te Lisserbroek;
Vermeer B.V. te Cruquius;
Betonmortelcentrale Haarlemmermeer te
Cruquius;
Rederij Avifauna te Alphen aan de Rijn;
EVO Ondernemersorganisatie voor logistiek
en transport te Zoetermeer
Connexxion Openbaar Vervoer te Haarlem;
Recreatie Noord-Holland te Haarlem;
Aircraft Fuel Supply N.V. te Schiphol;
Afvalzorg N.V. te Haarlem;
Jacht- en Scheepswerf C. van Lent en Zn. b.v
te Kaag;

dat wij een zienswijze hebben ontvangen van:
• KSV Schuttevaer, afdeling Rijnstreek;
• Vogelpark Avifauna te Alphen aan den Rijn;
• Burgemeester en wethouder van Kaag en
Braassem;
• Rederij Van der Meer te Rijpwetering;
• Stichting Promotie Kaag te Kaag;
• Watersportgebonden Ondernemers Kaag
Braassem e.o. te Leiden;
dat alle adressanten bezwaar maken tegen de
inkorting van de bedieningstijden van de Meer
brug en de brug Oude Wetering op zaterdagen in
het zomervaarseizoen;
dat uit een oogpunt van uniformiteit op de route
Noordzeekanaal-De Kaag-Oude Wetering in ons
ontwerpbesluit de bediening op zaterdagen in het
zomervaarseizoen was gezet op 09.00-18.00 uur,
waar voorheen werd bediend van 07.00-20.00 uur
in het zomervoor- en naseizoen en van 07.0021.00 uur in het hoogseizoen;
dat nu blijkt dat deze inkrimping een te sterke
inperking van de vaarmogelijkheden inhoudt
voor de passagiers- en chartervaart, rondvaar
boten en de recreatievaart (waaronder staande
mastschepen);
dat deze redenen door ons als zwaarwegend zijn
beoordeeld en hebben geleid tot het aanpassen
van het ontwerpbesluit, in die zin dat de
bedieningstijden van de Meerbrug en de brug
Oude Wetering op het huidige niveau worden
gehandhaafd;
dat er, voor zover bekend, geen sprake is van
andere relevante belangen die het nemen van dit
besluit in de weg staan;
gelet op artikel 11, lid 1, van de Scheepvaart
wegenverordening Noord-Holland 1995;
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besluiten:
I	per 1 april 2012 in te trekken ons besluit van 21
april 2010, nummer 7607 (Provinciaal blad
2010, nummer 59);
II	per 1 april 2012 de bedieningstijden van de
hiernavolgende sluis en bruggen als volgt
vast te stellen:
Rijnlandsluis (Spaarndam)
1 april t/m 31oktober:
maandag t/m vrijdag
zaterdag, zon- en feestdagen

05.30 - 21.30 uur
08.30 - 20.30 uur

1 november t/m 31 maart:
maandag t/m vrijdag
zaterdag			
zon- en feestdagen

05.30 - 21.30 uur
08.00 - 16.00 uur
geen bediening

Waarderbrug
1 april t/m 31 mei:
maandag t/m vrijdag
zaterdag
zon- en feestdagen

06.00 - 22.00 uur
09.00 - 18.00 uur 1)
09.00 - 20.00 uur 2)

1 juni t/m 15 september:
maandag t/m vrijdag
zaterdag
zon- en feestdagen

06.00 - 22.00 uur
09.00 - 18.00 uur 1)
09.00 - 21:00 uur 2)

16 september t/m 31 oktober:
maandag t/m vrijdag
zaterdag
zon- en feestdagen

06.00 - 22.00 uur
09.00 - 18.00 uur 1)
09.00 - 20.00 uur 2)

1 november t/m 31 maart:
maandag t/m vrijdag
zaterdag
zon- en feestdagen

06.00 - 22.00 uur
09.00 - 14.00 uur 3)
	geen bediening

  Tot 18.00 uur de stad in- of doorvaren indien
uiterlijk 17.00 uur aanwezig voor de
Waarderbrug (brug 2) of de Buitenrustbrug
(brug 8).
2)
Om 09.00 uur eerste konvooi richting zuid.
3)
  Tot 15.30 uur de stad uit.
1)

Schoterbrug
Prinsenbrug
Catharijnebrug
Gravestenenbrug
Melkbrug
Langebrug
Buitenrustbrug
1 april t/m 31 mei:
maandag t/m vrijdag
					
					
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 07.00 uur 1)
09.00 - 16.00 uur
18.00 - 21.00 uur 2)
09.00 - 18.00 uur 3)
09.00 - 20.00 uur 4)
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1 juni t/m 15 september:
maandag t/m vrijdag
					
					
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 07.00 uur 1)
09.00 - 16.00 uur
18.00 - 21.00 uur 2)
09.00 - 18.00 uur 3)
09.00 - 21.00 uur 4)

16 september t/m 31 oktober:
maandag t/m vrijdag
					
					
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 07.00 uur 1)
09.00 - 16.00 uur
18.00 - 21.00 uur 2)
09.00 - 18.00 uur 3)
09.00 - 20.00 uur 4)

1 november t/m 31 maart:
maandag t/m vrijdag
					
					
zaterdag 			
zon- en feestdagen

06.00 - 07.00 uur 1)
09.00 - 16.00 uur
18.00 - 21.00 uur 2)
09.00 - 14.00 uur 5)
geen bediening

1) E
 én doorvaart vanaf de Schoterbrug voor
beroepsvaart alleen zuidwaarts, niet in de
bouwvakantie.
2)  Tot 22.00 uur de stad in- of doorvaren indien
uiterlijk 21.00 uur aanwezig voor de Waarder
brug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8).
3)  Tot 18.00 uur de stad in- of doorvaren indien
uiterlijk 17.00 uur aanwezig voor de Waarder
brug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8).
4) Om 09.00 uur 1e konvooi vanaf de Waarder
brug (brug 2) richting zuid.
5)  Tot 15.30 uur de stad uit.
Schouwbroekerbrug
1 april t/m 31 mei:
maandag t/m vrijdag
					
					
zaterdag			
3)
zon- en feestdagen

06.00 - 07.15 uur 1)
08.40 - 16.00 uur
17.40 - 21.00 uur 2)
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 20.00 uur 4)

1 juni t/m 15 september:
maandag t/m vrijdag
					
					
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 07.15 uur 1)
08.40 - 16.00 uur
17.40 - 21.00 uur 2)
09.00 - 18.00 uur 3)
09.00 - 21.00 uur 4)

16 september t/m 31 oktober:
maandag t/m vrijdag
					
					
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 07.15 uur 1)
08.40 - 16.00 uur
17.40 - 21.00 uur 2)
09.00 - 18.00 uur 3)
09.00 - 20.00 uur 4)

1 november t/m 31 maart:
maandag t/m vrijdag
					
					

06.00 - 07.15 uur 1)
08.40 - 16.00 uur
17.40 - 21.00 uur 2)
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zaterdag 			
zon- en feestdagen

09.00 - 14.00 uur 5)
geen bediening

1) E
 én doorvaart vanaf de Schoterbrug voor
beroepsvaart alleen zuidwaarts, niet in de
bouwvakantie.
2)  Tot 22.00 uur de stad in- of doorvaren indien
uiterlijk 21.00 uur aanwezig voor de Waarder
brug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8).
3)  Tot 18.00 uur de stad in- of doorvaren indien
uiterlijk 17.00 uur aanwezig voor de Waarder
brug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8).
4) Om 19.45 uur laatste konvooi richting noord.
5)  Tot 15.30 uur de stad uit.
Cruquiusbrug
1 april t/m 31 mei:
maandag t/m vrijdag
					
					
					
					
					
					
					
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 07.00 uur 2)
07.00 - 09.00 uur 3)
09.00 - 10.00 uur 2)
10.00 - 15.00 uur 1)
15.00 - 16.00 uur 2)
16.00 - 18.00 uur 3)
18.00 - 19.00 uur 2)
19.00 - 22.00 uur
09.00 - 18.00 uur 2)
09.00 - 20.00 uur

1 juni t/m 15 september:
maandag t/m vrijdag
					
					
					
					
					
					
					
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 07.00 uur 2)
07.00 - 09.00 uur 3)
09.00 - 10.00 uur 2)
10.00 - 15.00 uur 1)
15.00 - 16.00 uur 2)
16.00 - 18.00 uur 3)
18.00 - 19.00 uur 2)
19.00 - 22.00 uur
09.00 - 18.00 uur 2)
09.00 - 21.00 uur

16 september t/m 31 oktober:
maandag t/m vrijdag
					
					
					
					
					
					
					
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 07.00 uur 2)
07.00 - 09.00 uur 3)
09.00 - 10.00 uur 2)
10.00 - 15.00 uur 1)
15.00 - 16.00 uur 2)
16.00 - 18.00 uur 3)
18.00 - 19.00 uur 2)
19.00 - 22.00 uur
09.00 - 18.00 uur 2)
09.00 - 20.00 uur

1 november t/m 31 maart:
maandag t/m vrijdag
					
					
					
					
					
					
					

06.00 - 07.00 uur 2)
07.00 - 09.00 uur 3)
09.00 - 10.00 uur 2)
10.00 - 15.00 uur 1)
15.00 - 16.00 uur 2)
16.00 - 18.00 uur 3)
18.00 - 19.00 uur 2)
19.00 - 22.00 uur
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zaterdag			
zon- en feestdagen

09.00 - 15.00 uur 2)
geen bediening

1)  T ussen brugsluiting en volgende brugopening
wordt een bedieningspauze van minimaal 10
minuten in acht genomen. Dit geldt niet op
feestdagen in de zin van artikel V. van dit
besluit.
2)  T ussen brugsluiting en volgende brugopening
wordt een bedieningspauze van minimaal 15
minuten in acht genomen. Dit geldt niet op
feestdagen in de zin van artikel V. van dit
besluit.
3)  T ussen brugsluiting en volgende brugopening
wordt een bedieningspauze van minimaal 30
minuten in acht genomen. Dit geldt niet op
feestdagen in de zin van artikel V. van dit
besluit.
Schalkwijkerbrug
Elsbroekerbrug
Bennebroekerbrug
1 april t/m 31 mei:
maandag t/m vrijdag
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 22.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 20.00 uur

1 juni t/m 15 september:
maandag t/m vrijdag
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 22.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 21.00 uur

16 september t/m 31 oktober:
maandag t/m vrijdag
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 22.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 20.00 uur

1 november t/m 31 maart:
maandag t/m vrijdag
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00-22.00 uur
09.00-15.00 uur
geen bediening

Hillegommerbrug
1 april t/m 31 mei:
maandag t/m vrijdag
					
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 07.45 uur
08.30 - 22.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 20.00 uur

1 juni t/m 15 september:
maandag t/m vrijdag
					
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 07.45 uur
08.30 - 22.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 21.00 uur

16 september t/m 31 oktober:
maandag t/m vrijdag
					
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 07.45 uur
08.30 - 22.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 20.00 uur
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1 november t/m 31 maart:
maandag t/m vrijdag
					
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 07.45 uur
08.30 - 22.00 uur
09.00 - 15.00 uur
geen bediening

Lisserbrug
1 april t/m 31 mei:
maandag t/m vrijdag
					
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 17.00 uur
17.30 - 22.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 20.00 uur

1 juni t/m 15 september:
maandag t/m vrijdag
					
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 17.00 uur
17.30 - 22.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 21.00 uur

16 september t/m 31 oktober:
maandag t/m vrijdag
					
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 17.00 uur
17.30 - 22.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 20.00 uur

1 november t/m 31 maart:
maandag t/m vrijdag
					
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 17.00 uur
17.30 - 22.00 uur
09.00 - 15.00 uur
geen bediening

Meerbrug
Brug te Oude Wetering
1 april t/m 31 mei:
maandag t/m vrijdag
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 22.00 uur
07.00 - 20.00 uur
09.00 - 20.00 uur

1 juni t/m 15 september:
maandag t/m vrijdag
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 22.00 uur
07.00 - 21.00 uur
09.00 - 21.00 uur

16 september t/m 31 oktober:
maandag t/m vrijdag
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 22.00 uur
07.00 - 20.00 uur
09.00 - 20.00 uur

1 november t/m 31 maart:
maandag t/m vrijdag
zaterdag			
zon- en feestdagen

06.00 - 22.00 uur
07.00 - 17.00 uur
geen bediening

III	te bepalen dat de konvooivaart door Haarlem
binnen de onder II. vermelde tijden volgens
het schema van de Havendienst Haarlem zal
worden uitgevoerd;
IV o
 ver de Cruquiusbrug het navolgende aan
vullend te bepalen:
a	de 10-, 15- en 30-minutenregeling geldt
niet voor kegelschepen;
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b	na een brugopening voor een kegelschip
gaat de 10-, 15- of 30-minutencyclus  voor  
de resterende duur van de desbetreffende
periode opnieuw van start;
c	de overige scheepvaart kan ‘meeliften’ bij
een brugopening voor een kegelschip;
d	tijdens de spitsperioden van 07.00 tot
09.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur op
maandag tot en met vrijdag (met
uitzondering van de feestdagen in de zin
van artikel VI.) worden de bruggen voor
de recreatievaart niet apart bediend,
maar kan deze ‘meeliften’ bij
brugopeningen voor de beroepsvaart;
V

t e 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;

Haarlem, 6 april 2012.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens dezen,
directeur Beheer en Uitvoering,
dhr. drs. C.P. de Vries.
Uitgegeven op 13 april 2012.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

VI t e bepalen dat onder ’feestdagen’ in dit
besluit moet worden verstaan:
	nieuwjaarsdag, tweede paasdag,
Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede
pinksterdag en de beide kerstdagen;
VII t e bepalen dat wanneer ingevolge het onder
II. vastgestelde schema na 16.00 uur zou
moeten worden bediend, op 24 en 31 december
de bediening om 16.00 uur wordt beëindigd;
VIII te bepalen dat het bedienend personeel
bevoegd is om met inachtneming van het
hierboven onder II. tot en met VII. 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;
•	in geval van een groot aanbod van de kant
van de recreatievaart en geen groot aan
bod van de kant van het wegverkeer met
het openen van de brug voor de recreatie
vaart te wachten totdat enkele plezier
vaartuigen zich voor de brug hebben
verzameld (in het algemeen zal dan elk
kwartier gelegenheid tot doorvaart
worden verleend);
IX	te bepalen dat het besluit van kracht wordt
één dag na de dag van uitgifte van het
Provinciaal Blad.
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Mededelingen
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

