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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 16 maart 2016, nr.
779900/779905, tot het vaststellen van de bedieningstijden van de Kraspolderbrug,
Nelson Mandelabrug, Roskamsluis, Braaksluis, Molenkolksluis, Zijperbrug en
Stolperophaalbrug, gelegen over/in de vaarroute Omval Alkmaar-Kolhorn-De Stolpen.
Gedeputeerde staten van Noord-Holland;
Overwegende,
dat wij op grond van de Waterverordening provincie Noord-Holland bevoegd zijn de
bedieningstijden van de hierboven genoemde bruggen en sluizen vast te stellen;
dat de nieuwe Nelson Mandelabrug is gelegen in de noordelijke toegangsweg naar het
bedrijventerrein “Beverkoog”;
dat wij de bedieningstijden van de Nelson Mandelabrug identiek aan de tijden van de bij de
Omval te Alkmaar gelegen Kraspolderbrug willen vaststellen, aangezien beide bruggen over
dezelfde vaarroute zijn gelegen;
dat de Nelson Mandelabrug na ingebruikname op 12 februari 2016 volgens het hier
vastgestelde regime op afstand zal worden bediend door de gemeente Alkmaar;
dat
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wij het ontwerpbesluit voor het kenbaar maken van zienswijzen hebben aangeboden aan:
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond te Nieuwegein;
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB;
Verbond Nederlandse Motorbootsport;
HISWA;
Koninklijke BLN-Schuttevaer, regiovertegenwoordiger van Noord-Holland;
Algemeene Schippers Vereeniging;
BBZ, Vereniging voor Beroepschartervaart;
EVO Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport te Zoetermeer;
Connexxion Openbaar Vervoer;
Gemeente Alkmaar;
Gemeente Langedijk;
Gemeente Heerhugowaard;
Prorail;
Stichting Langedijk Waterrijk;
Groen Waterwerken te Sint Pancras;
Hoogeboom Watersport VOF te Noord-Scharwoude;
Broekerwerf Bijvoet & Zn. te Broek op Langedijk;
Bedrijvenvereniging Beverkoog te Alkmaar;
Gemeentehaven Broek in Waterland;
Recreatiehaven Broekhorn te Heerhugowaard;
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Heilig B.V. te Heerhugowaard;
Beers Beurtvaartbedrijf BV te Winkel;
Spaansen Holding BV te Winkel;
Nautisch Centrum Nicolaas Witsen te Alkmaar;
Zandexploitatie Maatschappij De Vries en Van de Wiel bv te Alkmaar;
Boot- en Sloepverhuur te Waarland;
Stichting Jachthaven “De Rijd” te Nieuwe Niedorp;

dat op ons ontwerpbesluit zienswijzen zijn kenbaar gemaakt door burgemeester en wethouders
van Heerhugowaard, Koninklijke Schuttevaer, Prorail en de Stichting Langedijk Waterrijk;
dat Koninklijke BLN-Schuttevaer, de Stichting Langedijk Waterrijk, Hoogeboom Watersport en
Groen Waterwerken verzoeken de bedieningstijden van de nieuwe Nelson Mandelabrug, in
combinatie met de Kraspolderbrug en de BOL-spoorbrug, zodanig aan te passen dat het
zomerseizoen conform de Beleidsvisie RecreatieToervaart Nederland loopt van 1 april tot 1
november;
dat wij naar aanleiding van deze zienswijzen besluiten om op de gehele vaarroute Omval
Alkmaar-Kolhorn én op de vaarroute Kolhorn-De Stolpen de zomerbediening van bruggen en
sluizen te laten ingaan op 1 april en te laten eindigen op 1 november;
dat burgemeester en wethouders van Heerhugowaard verzoeken om in verband met de
afwikkeling van het wegverkeer op de N242/ovatonde/Westtangent de Nelson Mandelabrug te
bedienen conform het regime van de Leeghwaterbrug, te weten met ’s ochtends en ’s middags
een spitssluiting met één opening voor alleen de beroepsvaart;
dat wij kennisnemen van de zorgen van de gemeente Heerhugowaard omtrent de afwikkeling
van het wegverkeer ter plaatse van de Nelson Mandelabrug en dat wij hierover ambtelijk contact
hebben gehad met de gemeente Heerhugowaard;
dat wij, gelet op het geringe aantal brugopeningen dat wordt verwacht, vooralsnog geen
redenen zien een spitsuurregeling voor de brug vast te stellen;
dat er, voor zover bekend, geen sprake is van andere relevante belangen die het nemen van dit
besluit in de weg staan;
gelet op artikel 2.7, lid 1, van de Waterverordening provincie Noord-Holland;
besluiten:
I.

in te trekken ons besluit van 26 mei 2005, nr. 2005-18208 (Provinciaal blad 2005, nr.
45) tot vaststelling van de bedieningstijden van de Kraspolderbrug;

II.

in te trekken onze besluiten van:
3 april 2007, nr. 2007-17711 (Provinciaal blad 2007, nr. 28)
11 oktober 2007, nr. 2007-56748 (Provinciaal blad 2007, nr. 62)
19 maart 2010, nr. 2010-15807 (Provinciaal blad 2010, nr. 36)
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voor wat betreft de Roskamsluis, Braaksluis en Molenkolksluis;
III.

in te trekken ons besluit van 17 februari 2005, nr. 2005-180 (Provinciaal blad 2005, nr.
10) tot vaststelling van de bedieningstijden van de Stolperophaalbrug en de Zijperbrug;

IV.

de bedieningstijden van de onderstaande bruggen en sluizen als volgt vast te stellen:

Kraspolderbrug
Nelson Mandelabrug
1 april t/m 31 mei:
maandag t/m vrijdag
zaterdag, zon- en feestdagen

06.00-22.00 uur
09.00-18.00 uur

1 juni t/m 15 september:
maandag t/m vrijdag
zaterdag, zon- en feestdagen

06.00-22.00 uur
09.00-19.00 uur

16 september t/m 31 oktober:
maandag t/m vrijdag
zaterdag, zon- en feestdagen

06.00-22.00 uur
09.00-18.00 uur

1 november t/m 31 maart:
maandag t/m vrijdag
zaterdag
zon- en feestdagen

06.00-22.00 uur
09.00-16.00 uur
geen bediening

Roskamsluis
Braaksluis
Molenkolksluis
1 april t/m 15 april: *
maandag t/m zondag

09.00-18.00 uur

16 april t/m 31 mei:
maandag t/m zondag

09.00-18.00 uur

1 juni t/m 15 september:
maandag t/m vrijdag
zaterdag, zon- en feestdagen

09.00-18.00 uur
09.00-19.00 uur

16 september t/m 15 oktober:
maandag t/m zondag

09.00-18.00 uur

16 oktober t/m 31 oktober: *
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maandag t/m zondag

09.00-18.00 uur

1 november t/m 31 maart:
maandag t/m vrijdag
zaterdag, zon- en feestdagen

09.00-17.00 uur *
geen bediening
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* Bediening op aanvraag bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland, telefoon 0800
0200600 (gratis); de aanvraag voor bediening moet worden gedaan vóór 16.00 uur op de
voorafgaande werkdag.

Zijperbrug
Stolperophaalbrug
1 april t/m 31 mei:
maandag t/m vrijdag
zaterdag, zon- en feestdagen

06.00-22.00 uur
09.00-18.00 uur

1 juni t/m 15 september:
maandag t/m vrijdag
zaterdag, zon- en feestdagen

06.00-22.00 uur
09.00-19.00 uur

16 september t/m 31 oktober:
maandag t/m vrijdag
zaterdag, zon- en feestdagen

06.00-22.00 uur
09.00-18.00 uur

1 november t/m 31 maart:
maandag t/m vrijdag
zaterdag
zon- en feestdagen

06.00-18.00 uur
09.00-12.00 uur
geen bediening

V.

te bepalen dat in dringende gevallen, na voorafgaand verzoek, door de desbetreffende
brugbeheerder gelegenheid tot doorvaart kan worden gegeven buiten de hiervoor onder
IV. genoemde bedieningstijden;

VI.

te bepalen dat onder ’feestdagen’ in dit besluit moet worden verstaan:
nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en
de beide kerstdagen;

VII.

te bepalen dat als ingevolge het onder IV. vastgestelde schema tot na 16.00 uur zou
moeten worden bediend, op 24 en 31 december de bediening om 16.00 uur wordt
beëindigd;

VIII.

te bepalen dat het bedienend personeel bevoegd is om met inachtneming van het
hierboven onder IV. tot en met VII. vermelde bedieningsregime:
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37

direct voor de recreatievaart te bedienen in geval er zowel van de kant van de
recreatievaart als van de kant van het wegverkeer geen groot aanbod is;
in geval van een groot aanbod van het wegverkeer, ongeacht het aanbod van de
recreatievaart, het openen van de brug ten behoeve van de recreatievaart te
beperken tot eens per half uur;
in geval van een groot aanbod van de kant van de recreatievaart en geen groot
aanbod van de kant van het wegverkeer met het openen van de brug voor de
recreatievaart te wachten totdat enkele pleziervaartuigen zich voor de brug hebben
verzameld (in het algemeen zal dan elk kwartier gelegenheid tot doorvaart worden
verleend);

te bepalen dat het besluit van kracht wordt één dag na de dag van uitgifte van het
Provinciaal Blad.

Haarlem, 16 maart 2016.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 17 maart 2016
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

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
adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift
het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.
Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk om gebruik te maken van een minder formele
procedure: een gesprek tussen u en een vertegenwoordiger van het college. Indien uw bezwaar
zich hiervoor leent wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken.
Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan. Bovenstaand besluit treedt in werking,
ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een
bezwaarschrift kunt u - bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank.
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