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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 12 november 2015, nr. 715569/715604,
tot het vaststellen van de bedieningstijden van de bruggen en sluizen, gelegen over/in de
vaarroutes Zaanstad-Den Helder en Afgesloten IJ-Gat van de Meer.
Overwegende,
dat wij op grond van de Waterverordening Provincie Noord-Holland bevoegd zijn
de bedieningstijden vast te stellen van de Willem I-sluizen, Gerben Wagenaarbrug,
Meeuwenpleinbrug, Buiksloterdraaibrug, IJdoornlaanbrug, Jan Blankenbrug, Melkwegbrug, Sluis en
brug Purmerend, Kogerpolderbrug, Leeghwaterbrug, Friesebrug, Ringersbrug, Tesselsebrug,
Victoriebrug, Huiswaarderbrug, Vlielandbrug, Koedijkervlotbrug, Rekervlotbrug, Schoorldammerbrug,
Burgervlotbrug, Sint Maartensvlotbrug, Stolperbasculebrug, vlotbrug ´t Zand,
Koopvaardersschutsluis, Burgemeester Visserbrug, J.M. den Uylbrug, Wilhelminasluis met Beatrixbrug
en Wilhelminabrug, Prins Bernhardbrug, Prins Willem Alexanderbrug, Julianabrug, Zaanbrug, Prins
Clausbrug, Beatrixbrug West Knollendam;
dat wij met uitzondering van de Gerben Wagenaarbrug, Meeuwenpleinbrug, Buiksloterdraaibrug,
IJdoornlaanbrug en de Victoriebrug de bedieningstijden in de volgende besluiten hebben vastgesteld:
22 maart 2001, nr. 2001-7164
3 december 1997, nr. 97-901354
5 augustus 2013, nr. 2013-191831/222895
17 december 2003, nr. 2003-50734
24 april 2012, nr. 2012-16035
18 april 2005, nr. 2005-15627;
dat de zomerperiode in de bediening nu loopt van 16 april tot en met 15 oktober;
dat in het routeoverleg Noord-Holland Noord de wens is geuit om met ingang van
1 april 2016 het zomerseizoen te laten ingaan op 1 april en eindigen op 31 oktober;
dat het genoemde routeoverleg in haar vergadering van 19 februari 2015 met deze wijziging heeft
ingestemd;
dat wij voor de Gerben Wagenaarbrug, Meeuwenpleinbrug, Buiksloterdraaibrug en IJdoornlaanbrug
nog nooit bedieningstijden hebben vastgesteld en dat in dit besluit alsnog doen;
dat het beheer en onderhoud van het Noordhollandsch Kanaal per 1 juni 1995 door het Rijk aan de
provincie Noord-Holland is overgedragen;
dat het bedieningstijdenbesluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat
(nu Infrastructuur en Milieu) voor wat betreft de bedieningstijden van
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de Gerben Wagenaarbrug, Meeuwenpleinbrug, Buiksloterdraaibrug en IJdoornlaanbrug met ingang
van 1 juni 1995 kan worden geacht van rechtswege te zijn vervallen;
dat wij de bedieningstijden van de nieuwe Victoriebrug, gelegen aan de zuidzijde van de spoorbrug
te Alkmaar, in dit besluit vaststellen, identiek aan de bedieningstijden van de Tesselsebrug e.a.;
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 2.7, lid 1, van de Waterverordening Provincie Noord-Holland.

besluiten:
I.

met ingang van heden de bedieningstijdenbesluiten van 22 maart 2001,
nr. 2001-7164, 3 december 1997, nr. 97-901354, 5 augustus 2013,
nr. 2013-191831/222895, 17 december 2003, nr. 2003-50734, 24 april 2012,
nr. 2012-16035 en 18 april 2005, nr. 2005-15627 voor de Willem I-sluizen,
Jan Blankenbrug, Melkwegbrug, Sluis en brug Purmerend, Kogerpolderbrug, Leeghwaterbrug,
Friesebrug, Ringersbrug, Tesselsebrug, Huiswaarderbrug, Vlielandbrug, Koedijkervlotbrug,
Rekervlotbrug, Schoorldammerbrug, Burgervlotbrug, Sint Maartensvlotbrug, Stolperbasculebrug,
vlotbrug ´t Zand, Koopvaardersschutsluis, Burgemeester Visserbrug, J.M. den Uylbrug,
Wilhelminasluis met Beatrixbrug en Wilhelminabrug, Prins Bernhardbrug,
Prins Willem Alexanderbrug, Julianabrug, Zaanbrug, Prins Clausbrug,
Beatrixbrug West Knollendam in onderstaande zin te wijzigen:
met ingang van 1 april 2016 loopt de periode van zomerbediening van 1 april tot en met 31
oktober;

II.

met ingang van heden de bedieningstijden van de Gerben Wagenaarbrug, Meeuwenpleinbrug,
Buiksloterdraaibrug en de IJdoornlaanbrug als volgt vast te stellen:
1 april tot en met 31 oktober
maandag t/m vrijdag

06.00-22.00 uur

zaterdag, zon- en feestdagen

09.30-17.30 uur

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

III.

06.00-22.00 uur

zaterdag

09.00-15.00 uur

zon- en feestdagen

geen bediening;

met ingang van heden de bedieningstijden van de Victoriebrug als volgt vast te stellen:
1 april tot en met 31 mei
maandag t/m vrijdag
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zaterdag

09.00-20.00 uur

zon- en feestdagen

09.00-18.00 uur
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1 juni tot en met 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 tot en met 31 oktober
maandag t/m vrijdag

06.00-22.00 uur

zaterdag

09.00-20.00 uur

zon- en feestdagen

09.00-18.00 uur

1 november tot en met 31 maart
maandag t/m vrijdag

IV.

06.00-22.00 uur

zaterdag

09.00-16.00 uur

zon- en feestdagen

geen bediening

te bepalen dat in dringende gevallen, na voorafgaand verzoek, door de desbetreffende
brugbeheerder(s) gelegenheid tot doorvaart kan worden gegeven buiten de hiervoor onder I. tot
en met III. bedoelde en vermelde bedieningstijden;

V.

te bepalen dat onder ’feestdagen’ in dit besluit moet worden verstaan:
Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag,
Tweede Pinksterdag en de beide kerstdagen;

VI.

te bepalen dat als ingevolge het onder I. tot en met III. vastgestelde schema tot na 16.00 uur zou
moeten worden bediend, op 24 en 31 december de bediening om 16.00 uur wordt beëindigd;

VII.

te bepalen dat het bedienend personeel bevoegd is om met inachtneming van het hierboven
onder I. tot en met VI. bedoelde en 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 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);

VIII.

te bepalen dat het besluit van kracht wordt één dag na de dag van uitgifte van het Provinciaal
Blad.
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Haarlem, 12 november 2015.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 17 november 2015
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

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 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.noord-holland.nl
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