
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 19 januari 2012,   
nr. 2011-357, tot het plaatsen van 
verkeersteken B.1 van Bijlage 7 van het 
Binnenvaartpolitiereglement op de 
Amstel, ten westen van de Omvalbrug 
over de Weespertrekvaart.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
 
overwegende,

dat wij op grond van artikel 2 van de Scheep
vaart verkeerswet het bevoegd gezag zijn voor de 
Amstel;

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

dat de jachthaven aan de zuidzijde van de kom, 
gelegen ten westen van de Omvalbrug over de 
Weespertrekvaart, is verwijderd;

dat hierdoor reeds tweemaal bijnaaanvaringen 
zijn ontstaan tussen enerzijds schepen die, 
komende uit zuidelijke richting vanaf de Amstel 
richting Weespertrekvaart, rechts langs de voor 
de Omvalbrug staande ducdalven wilden varen 
en anderzijds de daar gelegen woonboten;

dat wij het om die reden gewenst vinden om 
verkeersteken B.1 van Bijlage 7 van het Binnen
vaartpolitiereglement met de pijl naar links op 
het meest westelijk gelegen ducdalf aan te 
brengen om zodoende de verplichte vaarrichting 
aan te geven en aanvaringen te voorkomen;

dat wij tevens drie boeien, waarvan de eerste is 
verlicht met een rode knipperlamp ISO 4s, 
hebben gelegd, welke  het scheepvaartverkeer 
geleiden van de Amstel naar de doorvaartopening 
van de Omvalbrug;

dat wij de maatregel  toetsen aan de door de 
Scheepvaartverkeerswet beschermde 
onderstaande belangen:
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 met de plaatsing van de verkeerstekens met 
name de hiervoor onder a. genoemde belangen 
worden verzekerd;

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

gelet op de Scheepvaartverkeerswet, het Binnen
vaartpolitiereglement en het Besluit administra
tieve bepalingen scheepvaartverkeer;

besluiten:

I  te plaatsen in de Amstel in circa km 25,3 het 
verkeersteken B.1 met pijl naar links van 
Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitie
reglement; 

II  het onder I. bedoelde verkeersteken te 
bevestigen aan het meest westelijk geplaatste 
ducdalf aan de westzijde van de Omvalbrug.
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Haarlem, 19 januari 2012.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

J. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 28 februari 2012.

De Provinciesecretaris van NoordHolland.

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 Gedepu
teerde 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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