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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland d.d. 15 mei 2014,
nr. 362683/362690, tot het aanwijzen
van Koningsdag als feestdag in de zin
van de bedieningstijdenbesluiten van de
provincie Noord-Holland.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
overwegende,
dat wij op grond van de Scheepvaartwegen
verordening Noord-Holland 1995 bevoegd zijn de
bedieningstijden van de bruggen en sluizen,
vallend onder genoemde verordening, vast te
stellen;
dat wij in onze bedieningstijdenbesluiten voor
bruggen en sluizen hadden bepaald dat
Koninginnedag een feestdag was in de zin van de
bedoelde besluiten;

	in de plaats van Koninginnedag wordt
Koningsdag aangewezen als een feestdag in
de zin van de bedieningstijdenbesluiten van
de provincie Noord-Holland;
II	te bepalen dat het besluit van kracht wordt
één dag na de dag van uitgifte van het
Provinciaal Blad.
Haarlem, 15 mei 2014.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens dezen,
het hoofd van de sector
Beheerstrategie en Programmering
infrastructuur,
dhr. F.J. van der Linden.

dat met ingang van 2014 Koninginnedag als
feestdag is vervallen en is vervangen door
Koningsdag;

Uitgegeven op 22 mei 2014.

dat Koningsdag in de recentelijk genomen
bedieningstijdenbesluiten reeds als feestdag in
de zin van die besluiten wordt aangemerkt, maar
dat dit tevens voor de oudere besluiten dient te
worden aangepast;

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

dat er, voor zover bekend, geen sprake is van
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;

besluiten:
I	met ingang van heden alle op grond van de
Scheepvaartwegenverordening NoordHolland 1995 vigerende bedieningstijden
besluiten indien nodig in onderstaande zin te
wijzigen:

1

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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.

