2014 | 37

Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 24 april 2014,
nr. 347157/347161, tot plaatsing van
verkeerstekens A.9, B.8 en C.3 van
Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitie
reglement ten behoeve van de bouw
over het Noordhollandsch Kanaal van
een langzaamverkeersbrug in Alkmaar.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
overwegende,
dat wij op grond van artikel 2 van de Scheepvaart
verkeerswet het bevoegd gezag zijn voor het
Noordhollandsch Kanaal;
dat wij als bevoegd gezag krachtens artikel 5 van
de Scheepvaartverkeerswet kunnen besluiten tot
het aanbrengen of verwijderen van verkeers
tekens;
dat de gemeente Alkmaar voornemens is een
langzaamverkeersbrug over het Noordhollandsch
Kanaal te realiseren, gelegen ten zuiden van de
spoorbrug aldaar in km 41,050, in het verlengde
van de Zijperstraat;
dat wij met onze brief van 14 februari 2014, ken
merk 283636/323806, voor de bouw van de brug
ontheffing hebben verleend van onze Scheep
vaartwegenverordening Noord-Holland 1995;
dat tijdens de bouw aan beide zijden van de
bouwlocatie ten behoeve van de vlotte en veilige
afwikkeling van het scheepvaartverkeer verkeers
tekens worden geplaatst die langer dan dertien
weken aanwezig zullen zijn;
dat wij onze beslissing toetsen aan de door de
Scheepvaartverkeerswet beschermde onder
staande 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;

1

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 scheep
vaartwegen zijn gelegen;
dat met de verwijdering/plaatsing van de
verkeerstekens de hierboven onder a., b. en c.
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 de hierondervermelde verkeers
tekens in km 40,750 rechterzijde en km
41,400 linkerzijde:
	
A.9 (verboden hinderlijke waterbeweging te
veroorzaken)
	
B.8 (verplichting bijzonder op te letten in
combinatie met F.3 ‘brugbouw’)
	
C.3 (beperkte breedte van doorvaart of vaar
water met aanduiding ‘10’)
	
F.1 (afstandsaanduiding ‘350’ in km 41,400
linkerzijde en ‘300’ in km 40,750 rechter
zijde).
II	te bepalen dat de onder I. vermelde verkeers
tekens na gereedkomen van de langzaam
verkeersbrug dienen te worden verwijderd.
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Haarlem, 24 april 2014.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens dezen,
het hoofd van de sector
Beheerstrategie en Programmering
infrastructuur,
F.J. van der Linden.
Uitgegeven op 25 april 2014.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

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, tel.: 023 514 41 41 of voor meer
informatie de provinciale website bezoeken:
www.noord-holland.nl.
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