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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 maart 2015,
nr. 575808/575828, tot het aanmerken als veerpont in de zin van het
Binnenvaartpolitiereglement van het vrijvarende (brom)fiets-/voetveer over de Amstel in
km 7,900 in de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
overwegende,
dat wij op grond van artikel 2 van de Scheepvaartverkeerswet het bevoegd gezag zijn voor de
Amstel, gedeelteTolhuissluis-Omval Amsterdam;
dat wij als bevoegd gezag krachtens artikel 5 van de Scheepvaartverkeerswet kunnen besluiten
tot het aanbrengen of verwijderen van verkeerstekens;
dat ten behoeve van werkzaamheden aan de Prinses Irenebrug te Uithoorn het nodig is om van
2 tot en met 8 maart 2015 een veerpont voor het langzaam verkeer over de Amstel in te zetten;
dat de veerpont gedurende de werkzaamheden 24 uur per etmaal een verbinding zal vormen
voor voetgangers en (brom)fietsers tussen de beide oevers van de Amstel ter hoogte van km
7,900;
dat, gelet op de nabijheid van de Prinses Irenebrug welke het uitzicht op de Amstel kan
belemmeren, mét de aanwijzingstekens E.4b (vrijvarende veerpont) van Bijlage 7 van het
Binnenvaartpolitiereglement tevens op het noordelijke remmingwerk van de Prinses Irenebrug
een tekstbord wordt geplaatst dat de aankomende scheepvaart voor de tweede maal attendeert
op de aanwezigheid van de veerpont achter de brug;
dat een veerpont volgens het Binnenvaartpolitiereglement slechts mag vertrekken, keren of het
vaarwater oversteken, nadat hij zich er van heeft vergewist dat dit zonder gevaar kan
geschieden;
dat aanvullend is overeengekomen dat het personeel van de veerpont, alvorens af te varen, aan
het bedienend personeel van de Prinses Irenebrug vraagt of zich aan de noordzijde van de brug
doorgaande scheepvaart in de nabijheid bevindt;
dat wij de maatregel toetsen aan de door de Scheepvaartverkeerswet beschermde onderstaande
belangen:
het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;
het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
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:
hinder of gevaar in het scheepvaartverkeer voor personen die zich anders dan op een schip te
water bevinden;
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schade door het scheepvaartverkeer aan de landschappelijke of natuurwetenschappelijke
waarden van een gebied waarin scheepvaartwegen zijn gelegen;
dat de veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart gediend zijn met het aanmerken van
het (brom)fiets-/voetveer als vrijvarende veerpont in de zin van het Binnenvaartpolitiereglement;
dat er, voorzover bekend, geen sprake is van relevante belangen die het nemen van dit besluit
in de weg staan;
gelet op de Scheepvaartverkeerswet, artikel 1.01, lid A sub 14 van het Binnenvaartpolitiereglement en het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;
besluiten:
I.

aan te merken als veerpont in de zin van het Binnenvaartpolitiereglement het vrijvarende
(brom)fiets-/voetveer over de Amstel in km 7,900;

II.

te plaatsen aanwijzingstekens E.4b (vrijvarende veerpont) van Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement voor de periode van 2 tot en met 8 maart 2015, zoveel langer als nodig of
zoveel korter als mogelijk is.

Haarlem, 12 maart 2015.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens dezen,
het hoofd van de sector
Beheerstrategie en Programmering infrastructuur,
F.J. van der Linden.

Uitgegeven op 13 maart 2015.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

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