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Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 2 februari 2015 tot aanwijzing
bevoegd gezag Scheepvaartverkeerswet

Provinciale Staten van Noord-Holland
Gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van Noord-Holland;
Overwegende dat uit hoofde van een adequate organisatie van het nautisch beheer het
wenselijk is de regeling hiervoor te herzien;
Gelet op artikel 2, derde en vierde lid, van de Scheepvaartverkeerswet;
Besluiten:
Artikel I
Provinciale staten wijzen ten aanzien van de volgende scheepvaartwegen de volgende
bestuursorganen aan als bevoegd gezag op grond van de Scheepvaartverkeerswet:
Bestuursorgaan
a. Gedeputeerde staten van
Noord-Holland

Bevoegd gezag over
Alle voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaande,
in waterstaatkundig beheer bij een waterschap zijnde
scheepvaartwegen, voor zover gelegen binnen de
provincie Noord-Holland:
- waarvoor de provincie Noord-Holland is belast met
het vaarwegbeheer op grond van de
Waterverordening provincie Noord-Holland
(Vaarwegenlijst A);
alsook:
- de Knollendammervaart en de Hoornschevaart

b. Dagelijks bestuur van het
Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht

Alle voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaande,
in waterstaatkundig beheer bij het hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht zijnde scheepvaartwegen, voor
zover gelegen binnen de provincie Noord-Holland:
- waarvoor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht is belast met de uitvoering van het
vaarwegbeheer op grond van de Waterverordening
provincie Noord-Holland (Vaarwegenlijst A);
alsook:
- de scheepvaartwegen die niet zijn opgenomen op
de Vaarwegenlijst B of Vaarwegenlijst C van de
Waterverordening provincie Noord-Holland.
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c. Dagelijks bestuur van het
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier

Alle voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaande,
in waterstaatkundig beheer bij het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier zijnde scheepvaartwegen, voor
zover gelegen binnen de provincie Noord-Holland:
- waarvoor het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier is belast met de uitvoering van
het vaarwegbeheer op grond van de
Waterverordening provincie Noord-Holland
(Vaarwegenlijst A), met uitzondering van de
Nauernaschevaart en de Knollendammervaart;
alsook:
- de scheepvaartwegen die niet zijn opgenomen op
de Vaarwegenlijst B of Vaarwegenlijst C van de
Waterverordening provincie Noord-Holland,
daarvan uitgezonderd de Hoornschevaart.

d. Dagelijks bestuur van het
Hoogheemraadschap van Rijnland

Alle voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaande,
in waterstaatkundig beheer bij het Hoogheemraadschap
van Rijnland zijnde scheepvaartwegen, voor zover gelegen
binnen de provincie Noord-Holland:
- waarvoor het Hoogheemraadschap van Rijnland is
belast met de uitvoering van het vaarwegbeheer
op grond van de Waterverordening provincie
Noord-Holland (Vaarwegenlijst A);
alsook:
- de scheepvaartwegen die niet zijn opgenomen op
de Vaarwegenlijst B of Vaarwegenlijst C van de
Waterverordening provincie Noord-Holland.

e. Burgemeester en wethouders
van de gemeenten zoals vermeld
op de Vaarwegenlijsten B en C.

Alle voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaande,
in waterstaatkundig beheer bij een waterschap zijnde
scheepvaartwegen, waarvoor de betreffende gemeente is
belast met het vaarwegbeheer, zoals aangegeven op de
Vaarwegenlijsten B en C van de Waterverordening
provincie Noord-Holland.

f. Burgemeester en wethouders
van Zaanstad
g. Burgemeester en wethouders
van Aalsmeer
h. Burgemeester en wethouders
van Castricum

Nauernaschevaart

2

Westeinderplas
Alkmaarder- en Uitgeestermeer, voor zover gelegen
binnen de gemeentegrenzen van Castricum, met
uitzondering van de bij de provincie Noord-Holland in
beheer zijnde vaargeul door het Alkmaarder- en
Uitgeestermeer voor zover gelegen op het grondgebied
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van de gemeente.
i. Burgemeester en wethouders
van Uitgeest

Alkmaarder- en Uitgeestermeer, voor zover gelegen
binnen de gemeentegrenzen van Uitgeest, met
uitzondering van de bij de provincie Noord-Holland in
beheer zijnde vaargeul door het Alkmaarder- en
UItgeestermeer voor zover gelegen op het grondgebied
van de gemeente;

j. Burgemeester en wethouders
van Wijdemeren

Loosdrechtse Plassen

Artikel II
Het besluit van provinciale staten van 30 januari 1995, nr. 7 (provinciaal blad 1995, nr. 21) tot
aanwijzing van het bevoegd gezag over de scheepvaartwegen in waterstaatkundig beheer bij
waterschappen wordt ingetrokken.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal
blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 2 februari 2015.
Provinciale Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
J.J.M. Vrijburg, griffier.
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TOELICHTING
Aanleiding
Met inwerkingtreding van de Waterwet, sluit de Scheepvaartverkeerswet (Svw) voor het bepalen
wie het bevoegd nautisch gezag is aan bij de ‘beheerder’ van de scheepvaartweg zoals bedoeld
in de Waterwet. Dit is een wezenlijke verandering ten opzichte van het voorheen geldende
systeem.
Omdat in de Waterverordening provincie Noord-Holland voor een heel aantal regionale wateren,
waarvan het integrale waterbeheer wel bij een waterschap ligt, het vaarwegbeheer wordt
toegewezen aan een ander bestuursorgaan, is een herziening nodig van de aanwijzing op grond
van de Svw. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de gewijzigde Waterverordening.
Bij besluit van 30 januari 1995, nr. 7 (provinciaal blad 1995, nr. 21), hebben provinciale staten
het bevoegd gezag ingevolge artikel 2, derde lid van de Scheepvaartverkeerswet (Svw)
aangewezen voor de scheepvaartwegen die in waterstaatkundig beheer zijn bij waterschappen.
Dit besluit wordt ingetrokken en vervangen door een aanwijzingsbesluit waarin de
noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht, met inbegrip van enkele aanpassingen die door het
verstrijken van de tijd gewenst zijn.

Toelichting per onderdeel
Onderdeel a
De provincie is nautisch beheerder op de voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaande
scheepvaartwegen waarvoor de provincie Noord-Holland ook is belast met het vaarwegbeheer
op grond van de Waterverordening provincie Noord-Holland en waar de uitvoering van het
vaarwegbeheer niet is opgedragen aan een waterschap. Deze wateren zijn wel in
waterstaatkundig beheer bij een waterschap.
Voor de Hoornschevaart, in vaarwegbeheer bij de provincie Noord-Holland, zal in het kader van
de Waterwet geen vaarwegbeheerder worden aangewezen, aangezien de Hoornschevaart geen
deel uitmaakt van het Basisnet beroepsvaart Noord-Holland en/of het BRTN-netwerk 1. Niettemin
is het nodig om voor de Hoornschevaart een bevoegd gezag ingevolge de Svw aan te wijzen.
Ter bestendiging van de huidige situatie zal voor de Hoornschevaart ons college worden
aangewezen als bevoegd gezag ingevolge deze wet.
Onderdeel b, c, d
De hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht
moeten voor de scheepvaartwegen die bij hen in waterstaatkundig beheer zijn, met
uitzondering van die scheepvaartwegen waarvan het vaarwegbeheer bij anderen berust, op
grond van artikel 2, lid 3 van de Svw worden aangewezen als bevoegd gezag ingevolge deze
wet.
De waterschappen worden aangewezen als nautisch beheerder op die wateren waar zij ook zijn
belast met de uitvoering van het vaarwegbeheer op grond van de Waterverordening provincie
Noord-Holland (Vaarwegenlijst A). Daarnaast wordt ook het nautisch beheer op de wateren die
1

4

BRTN staat voor Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland.
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niet zijn opgenomen op de Vaarwegenlijsten A, B of C van de Waterverordening provincie
Noord-Holland toegewezen aan de waterschappen. Dit was ook de situatie zoals die was
vastgelegd in het voorgaande besluit inzake nautisch beheer van 30 januari 1995.
Onderdeel e
Op grond van artikel 2, lid 3 Svw bepalen provinciale staten bij een scheepvaartweg in beheer
bij een waterschap, wie het bevoegd gezag is. Voor de gemeentelijke wateren ligt het integrale
beheer van het water nog wel bij de waterschappen; in die zin moeten dus de betreffende
gemeenten als nautisch beheerder worden aangewezen op grond van de Svw.
Onderdeel f
Voor de Nauernaschevaart wordt wederom B&W van Zaanstad aangewezen als bevoegd gezag.
Onderdeel g, h, i
Voor de Westeinderplas en het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, uitgezonderd de bij de provincie
in beheer zijnde vaargeul van de Stierop naar het Gat van de Meer in de laatstgenoemde, wordt
ingevolge artikel 2, lid 3 van de Svw het bevoegd gezag toegewezen aan het betrokken college
van burgemeester en wethouders. Ook dit was reeds zo in het voorgaande besluit van 1995.
Onderdeel j
Per 1 januari 2002 is de voormalige gemeente Loosdrecht bij de provincie Noord-Holland
gevoegd en vormt tezamen met de voormalige gemeenten ’s-Graveland en Nederhorst den Berg
de nieuwe gemeente Wijdemeren. Op de Loosdrechtse Plassen is het waterschap integraal
waterbeheerder, daaronder ook begrepen het vaarwegbeheer. Het Plassenschap Loosdrecht is
ter plaatse nautisch beheerder, dit was ook zo geregeld in het voorgaande besluit uit 1995. Op
grond van artikel 2, lid 3 van de Svw kan slechts het college van burgemeester en wethouders
van Wijdemeren worden aangewezen. Via de gemeenschappelijke regeling komt daarmee de
bevoegdheid wederom bij het Plassenschap Loosdrecht.
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Bijlagen Vaarwegenlijsten
Bijlage 1:
VAARWEGENLIJST A: aanwijzing bevoegd gezag op grond van de Svw
(Vaarwegenlijst A als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterverordening provincie NoordHolland)
Afkortingen:
PNH:
HHNK:
AGV:
Rijnland:

Provincie Noord-Holland
dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en vecht
dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland

NR.

VAARWEGEN

NAUTISCH BEHEERDER

1

Noordhollandsch Kanaal,
van het Afgesloten IJ tot en met de
Koopvaardersschutsluis, inclusief het vaarweggedeelte
vanaf de aansluiting op het Noordhollandsch Kanaal tot en
met de Kooysluis
Schagerkanaal,
van het Noordhollandsch Kanaal tot de aansluiting van het
Schagerkoggekanaal
Schagerkoggekanaal,
van de aansluiting op het Schagerkanaal tot een punt op
80 m ten oosten van de Waardpolderbrug te Kolhorn

PNH

2

3

4

5

6

7

8

6

PNH

PNH

Kolhornerdiep (vaargeul),
van een punt op 80 m ten oosten van de Waardpolderbrug
tot de openstaande keersluis te Kolhorn
Voormalige Buitenhaven van Kolhorn,
de doorgaande vaargeul van de openstaande keersluis te
Kolhorn tot een punt op 15 m ten oosten van de keersluis
Westfrieschevaart,
van de kruising met het Waardkanaal en Groetkanaal tot
de Overlekersluis te Medemblik (exclusief de
Overlekersluis)

PNH

Kanaal Omval-Kolhorn,
van het Noordhollandsch Kanaal te Alkmaar tot de
vaargeul van het Kolhornerdiep, bestaande uit:
a. Kraspolderkanaal
b. Langedijkervaart
c. Niedorpervaart
Alkmaardermeer,
de vaargeul van het Gat van de Meer tot de vaargeul van
de Stierop

PNH

PNH

PNH

PNH
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VAARWEGEN

NAUTISCH BEHEERDER

9

Stierop (vaargeul)

PNH

10

Markervaart Zuid,
van de vaargeul van de Stierop tot de Tap- of Tochtsloot

PNH

11

Tap- of Tochtsloot,
van de Markervaart Zuid tot de aansluiting op de vaargeul
van de Zaan

PNH

12

Markervaart Noord,
van de vaargeul van de Stierop tot de aansluiting op het
Kogerpolderkanaal

PNH

13

Kogerpolderkanaal,
van de aansluiting op de Markervaart Noord tot het
Noordhollandsch Kanaal

PNH

14

Huigenvaart,
van de Langedijkervaart tot de Schermerringvaart t.h.v. de
aansluiting aan de Ringvaart van de Heerhugowaard
(Gerard Veltmanbrug te Rustenburg)
Schermerringvaart,
van de aansluiting aan de Ringvaart van de
Heerhugowaard (Gerard Veltmanbrug te Rustenburg) tot
een punt op circa 940 meter ten oosten van deze brug
(km 7,3)
Trekvaart Het Schouw-Monnickendam-Edam,
van het Noordhollandsch Kanaal tot de aansluiting op de
vaargeul van het Stinkevuil of Purmer Ee, m.u.v. de
Kloosterdijksluis
Trekvaart Het Schouw-Monnickendam-Edam,
van km 11,175 tot km 13,100 te Edam-Volendam
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder

PNH

15

16

17
18
19

20
21
22

23

24a

24b
7

Amstel,
van de Tolhuissluis tot de grens van het provinciaal beheer
in km 25,686 nabij de Omval te Amsterdam, voor zover
gelegen in de provincie Noord-Holland
Wilhelminasluis te Zaandam
Burgemeester Visserbrug (N250 Den Helder)

PNH

PNH

PNH
PNH
PNH

PNH
PNH

Voormalige Buitenhaven van Kolhorn,
de doorgaande vaargeul vanaf een punt op 15 m ten
oosten van de openstaande keersluis te Kolhorn tot de
kruising met het Waardkanaal en Groetkanaal
Balgzandkanaal,
van de Kooysluis tot de Balgzandbrug (exclusief de
Kooysluis)
Amstelmeer,
de vaargeul van de Balgzandbrug naar de Ulkesluis in het
Waardkanaal (exclusief de Ulkesluis)

HHNK

Amstelmeer,

HHNK

HHNK

HHNK
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VAARWEGEN

NAUTISCH BEHEERDER

24c

de aftakking (vaargeul) van de onder 24a. genoemde
vaargeul naar De Haukes (Wieringen)
Amstelmeer,
de aftakking (vaargeul) van de onder 24b. genoemde
vaargeul naar de Haukessluis in de Slootvaart

HHNK

25

Waardkanaal,
inclusief de Ulkesluis

HHNK

26

Slootvaart,
inclusief de Haukessluis

HHNK

27

Den Oeverschevaart,
inclusief de Stontelersluis

HHNK

28

Wieringerwerfvaart,
van de Westfrieschevaart tot de afdamming in km 1,75
Overlekersluis

HHNK

Voormalige zeesluis te Edam
Tap- of Tochtsloot,
van de Markervaart Zuid tot de aansluiting op de
Nauernaschevaart
Nauernaschevaart,
van de aansluiting op de Tap- of Tochtsloot tot en met de
Schermersluis
Schermerringvaart,
van een punt op circa 940 meter ten oosten van de Gerard
Veltmanbrug (km 7,3) tot de Ursemmervaart
Ursemmervaart,
van de Schermerringvaart tot de Beemsterringvaart
Beemsterringvaart,
van het Noordhollandsch Kanaal bij Spijkerboor tot het
Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend

HHNK
HHNK

Het Stinkevuil of Purmer Ee (vaargeul),
van de Purmerringvaart tot de aansluiting op de Trekvaart
Het Schouw-Monnickendam-Edam (Zesstedenvaart)
Purmerringvaart,
van de vaargeul van het Stinkevuil of Purmer Ee tot de
aansluiting op de Trekvaart Het Schouw-MonnickendamEdam t.h.v. km 11,175

HHNK

37b

Purmerringvaart,
van de aansluiting op de Trekvaart Het SchouwMonnickendam-Edam t.h.v. km 13,100 tot de Where

HHNK

38

Where,
van de Purmerringvaart tot de Hoornsebrug

HHNK

39

Knollendammervaart

HHNK

40

Kloosterdijksluis

HHNK

41

Vecht,
met inbegrip van de Groote Zeesluis tot de provinciegrens

AGV

29
30
31

32

33

34
35

36

37a

8

HHNK

HHNK

HHNK

HHNK
HHNK

HHNK
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VAARWEGEN

NAUTISCH BEHEERDER

met de provincie Utrecht nabij de aansluiting van het
Hilversums Kanaal en voorts voor zover gelegen in de
provincie Noord-Holland, inclusief het gedeelte van de
Singelgracht te Muiden, gelegen tussen de
Weesperpoortsluis en de Vecht
42

Muidertrekvaart,
van de PEN-brug tot de Singelgracht te Muiden

AGV

43

Naardertrekvaart,
van de Vestinggracht te Muiden tot de Buiten
Vestinggracht te Naarden
Weespertrekvaart en Gaasp
Smal Weesp

AGV

44
45

AGV
AGV

46

Bullewijk,
van de Amstel tot de Holendrecht t.h.v. de aansluiting aan
de Waver, voor zover gelegen in de provincie NoordHolland

AGV

47

Holendrecht,
van de Bullewijk tot het Abcoudermeer,
voor zover gelegen in de provincie Noord-Holland

AGV

48

Waver,
van de aansluiting aan de Bullewijk en de Holendrecht tot
en met de Stokkelaarsbrug, voor zover gelegen in de
provincie Noord-Holland
Oude Waver,
van de Stokkelaarsbrug tot de Amstel, voor zover gelegen
in de provincie Noord-Holland

AGV

49

50

Grote Sluis te Spaarndam

AGV

RIJNLAND

Bijlage 2:
VAARWEGENLIJST B: aanwijzing bevoegd gezag op grond van de Svw
(Vaarwegenlijst B als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterverordening provincie NoordHolland)
Afkortingen:
B&W:

NR.
51

9

College van burgemeester en wethouders

VAARWEGEN
Kostverlorenvaartroute,
van het Afgesloten IJ tot de Ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder, bestaande uit:

NAUTISCH BEHEERDER
AMSTERDAM
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VAARWEGEN
-

NAUTISCH BEHEERDER

Westerkanaal
Singelgracht (ged.)
Kattensloot
Kostverlorenvaart
Schinkel
Nieuwe Meer

52

Amstel,
van het Afgesloten IJ tot de grens van het provinciaal
beheer in km 25,686 nabij de Omval te Amsterdam,
bestaande uit:
- Oosterdok
- Marinedok
- Nieuwe Herengracht
- Binnenamstel
- Amstel

AMSTERDAM

53
54

Zuider Amstelkanaal
Amstelkanaal

AMSTERDAM
AMSTERDAM

55

Riekerhaven

AMSTERDAM

56
57

Stadiongracht
Vaarweg in Edam,
van de Purmerringvaart tot de uitmonding in het
Markermeer, bestaande uit:
a. Nieuwe Haven
b. Oorgat
c. Buitenhaven m.u.v. de voormalige zeesluis te Edam
(HHNK)

AMSTERDAM
EDAM-VOLENDAM

58

Spaarne,
van de Grote Sluis te Spaarndam tot de Ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder (exclusief Grote Sluis)

HAARLEM

59

Hilversums Kanaal,
inclusief sluis ’t Hemeltje
Overlekerkanaal,
van de Overlekersluis tot en met de Westerhavensluis te
Medemblik (exclusief de Overlekersluis)

HILVERSUM

De vaarweg door Medemblik,
van de Westerhavensluis tot het eindpunt van de
havenhoofden in het IJsselmeer, bestaande uit:
a. Westerhaven
b. Oosterhaven
Singelgracht en Vestinggracht te Muiden

MEDEMBLIK

60

61

62
63
64
65
10

MEDEMBLIK

MUIDEN

Where,
van de Hoornsebrug tot de Beemsterringvaart
Toeleidingskanaal van het Schagerkanaal tot de
aansluiting op de recreatiehaven van Schagen

PURMEREND

Zaan (vaargeul),

ZAANSTAD

SCHAGEN
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VAARWEGEN

66

vanaf de aansluiting op de Tap- of Tochtsloot tot de
Wilhelminasluis te Zaandam (exclusief Wilhelminasluis)
Westelijke Drecht,
van de Vecht, met inbegrip van de Mijndensesluis, tot de
aansluiting van de Muyeveldse Wetering

NAUTISCH BEHEERDER

PLASSENSCHAP
LOOSDRECHT

67

’s-Gravelandschevaart,
van het Hilversums Kanaal tot de aansluiting op de
oostelijke Drecht

PLASSENSCHAP
LOOSDRECHT

68

Oostelijke Drecht,
van de aansluiting op de ’s-Gravelandschevaart tot het
punt waar de oostelijke Drecht uitmondt in de
Loosdrechtse Plassen

PLASSENSCHAP
LOOSDRECHT

69

Alkmaarder- en Uitgeestermeer,
de vaargeul naar Uitgeest

RECREATIESCHAP
ALKMAARDER- EN
UITGEESTERMEER

Bijlage 3:
VAARWEGENLIJST C: aanwijzing bevoegd gezag op grond van de Svw
(Vaarwegenlijst C als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterverordening provincie NoordHolland
De wateren die de gemeente aanmerkt als vaarweg als bedoeld in artikel 1.1 van de
Waterverordening)

NR.
70

11

VAARWEGEN
Achtergracht
Admiralengracht
Akerschutsluis
Akersluis
Amstelschutsluis
Bickersgracht
Bilderdijkgracht
Binnen Amstel
Binnenhaven
Blauwburgwal
Bloemgracht
Boerenwetering
Brantsgracht
Brouwersgracht
Burgemeester Cramergracht
Burgemeester Van Tienhovengracht
Cramerschutsluis
Da Costagracht

NAUTISCH BEHEERDER
AMSTERDAM
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VAARWEGEN
Damrak
Dijksgracht
Duivendrechtsevaart
Egelantiersgracht
Eilandsgracht
Erasmusgracht
Gelderse Kade
Groenburgwal
Grote Die
Haarlemmervaart (van de Kostverlorenvaart tot spoorlijn
noord-zuid)
Heemstede-Westlandgrachtsluis
Hoekenesgracht (van Slotervaart tot Osdorpergracht)
Hugo de Grootgracht
Jachthavens Nieuwe Meer
J. van Lennepkanaal
Kattenburgervaart
Keizersgracht
Kleine Die
Kloveniersburgwal
Kromboomssloot
Lamonggracht
Lauriergracht
Leidsegracht
Leliegracht
Le Mairegracht
Lijnbaansgracht
Looiersgracht
Lozingskanaal
Majanggracht
Muidergracht
Nieuwe Achtergracht
Nieuwe Keizersgracht
Nieuwe Prinsengracht
Nieuwe Vaart
Noorder Amstelkanaal
Olympiakanaal
Oostelijk Marktkanaal
Oosterburgergracht
Oosterburgervaart
Osdorpergracht
Oude Schans
Oude Zijds Achterburgwal
Oude Zijds Voorburgwal
Passeerdersgracht

12

NAUTISCH BEHEERDER
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71
72

VAARWEGEN
Plantage
Plantage Muidergracht
Postjesgracht
Prinseneilandsgracht
Prinsengracht
Prins Hendrikkade
Raamgracht
Rapenburgerschutsluis
Rechtboomssloot
Reguliersgracht
Rokin
Scharrebierschutsluis
Singel
Singelgracht
Slotermeerschutsluis
Sloterplas
Slotervaart
Sluis IJburg 2008
Sluis Steigereiland 2008
Snoekjesgracht
Spiegelgracht
Tolhuiskanaal
Uilenburgergracht
Vaarwateren tussen IJburg en het “vaste land”
Van Noordtgracht
Waalseilandsgracht
Westelijk Marktkanaal
Westerdok
Westerkanaalschutsluis
Westerkeersluis
Westlandgracht
Wittenburgervaart
Zorgvliedsluis
Zoutkeetsgracht
Zuider Amstelkanaal
Zwanenburgwal
Haven ’t Stet (Limmen)
Jachthaven Akersloot
Koopvaardersbinnenhaven

NAUTISCH BEHEERDER

CASTRICUM
DEN HELDER

73
74

Industriehaven Westoever
Werfkanaal tot de beheergrens met de Staat, gelegen op
circa 510 m ten noorden van het beginpunt van het
Werfkanaal

DEN HELDER
DEN HELDER

75

Haven van Volendam

EDAM-VOLENDAM

76

Sluis Graft-De Rijp (bij het Raadhuis De Rijp)

GRAFT-DE RIJP

13

13

2015

13

NR.

VAARWEGEN

NAUTISCH BEHEERDER

77

Mooie Nel, binnen de gemeentegrenzen. Overig water
binnen de gemeentegrenzen
Bronsteevaart
Bronsteevijver
Crayenestervaart (W.v.d.Veldekade)
Crayenestervaart (J. Ruisdaellaan)
Crayenestervaart (Breitnerweg)
Heemsteeds Kanaal
Haven nabij Offenbachlaan
Van Merlenvaart (oost van Glipperdreef)
Jachthaven Van Merlenvaart
Woonschepenhaven
Zandvaartkade (oost van de Binnenweg)
Zandvaartkade (west van de Binnenweg)

HAARLEM

Toeleidingskanaal naar jachthavens en werkhaven
Jachthaven De Pier
Jachthaven Havenstraat
Werkhaven Mastspoor
Sluis bij aanloophaven
Pekelharinghaven
Zandwegsloot-De Muiter

HUIZEN

81
82

Passantenhaven Dorpsstraat
Haven Lagedijk

OUDERKERK A/D AMSTEL
SCHAGEN

83

SCHAGEN

84
85

Toeleidingskanaal,
vanaf de aansluiting op het
Schagerkanaal/Schagerkoggekanaal tot de aansluiting op
de recreatiehaven Schagen (84)
Recreatiehaven van Schagen
Toeleidingskanaal en Broekerhaven (binnenhaven De Kolk)

SCHAGEN
STEDE BROEC

86
87

Haven Oudeschild
Gemeentelijke haven Uitgeest

TEXEL
UITGEEST

88

Zanderijvaart

ZANDVOORT

78

79

80

Uitgegeven op 10 februari 2015.
Namens Provinciale Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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