
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 25 mei 2009,  
nr. 2009-28594, tot het plaatsen van 
verkeerstekens A.9 (Verbod hinderlijke 
waterbeweging) van Bijlage 7 van het 
Binnenvaartpolitiereglement langs de 
Trekvaart Het Schouw-Monnickendam-
Edam.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
 
overwegende,

dat wij op grond van artikel 2 van de Scheepvaart
verkeerswet het bevoegd gezag zijn voor Trekvaart 
Het SchouwMonnickendamEdam;

dat wij als bevoegd gezag krachtens artikel 5 van 
de Scheepvaartverkeerswet kunnen besluiten tot 
het aanbrengen of verwijderen van verkeers
tekens;

dat wij de aanvraag toetsen aan de onderstaande 
belangen, die door de Scheepvaartverkeerswet 
worden beschermd:
a  het verzekeren van de veiligheid en het vlotte 

verloop van het scheepvaartverkeer;
b  het in stand houden van scheepvaartwegen 

en het waarborgen van de bruikbaarheid 
daarvan;

c  het voorkomen of beperken van schade door 
de scheepvaart aan de waterhuishouding, 
oevers en waterkeringen of werken gelegen in 
of over scheepvaartwegen;

en mede aan het belang van het voorkomen of 
beperken van:
d  hinder of gevaar in het scheepvaartverkeer 

voor personen die zich anders dan op een 
schip te water bevinden;

e  schade door het scheepvaartverkeer aan de 
landschappelijke of natuurwetenschappelijke 
waarden van een gebied waarin scheepvaart
wegen zijn gelegen;

dat wij het nodig achten het maken van 
hinderlijke waterbeweging op de Trekvaart Het 
SchouwMonnickendamEdam op een aantal 

locaties te verbieden in verband met de aanwezig
heid van woonschepen;

dat met de plaatsing van de verkeerstekens in het 
algemeen wordt verzekerd het belang van de 
veiligheid en het vlotte verloop van het scheep
vaart verkeer alsmede het in stand houden van de 
scheepvaartwegen en het waarborgen van de 
bruikbaarheid daarvan en in dit geval mede het 
belang van het voorkomen of beperken van 
hinder of gevaar in het scheepvaartverkeer voor 
personen die zich anders dan op een schip te 
water bevinden;

dat er ook anderszins, voorzover bekend, geen 
sprake is van andere relevante belangen die het 
nemen van dit besluit in de weg staan;

gelet op de Scheepvaartverkeerswet, het 
Binnenvaartpolitiereglement en het Besluit 
administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

besluiten:

te plaatsen de hierondergenoemde verkeerstekens 
van Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement:

Trekvaart het schouw-monnickendam-edam 

verkeerstekens A.9 in km 1,715 R en km 3,090 R
(‘verboden hinderlijke waterbeweging te veroor
zaken’)

Haarlem, 25 mei 2009

Gedeputeerde Staten voornoemd,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 31 juli 2009.

De Provinciesecretaris van NoordHolland.
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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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