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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland d.d. 9 juni 2004, nr. 2004-22768, tot het
vaststellen van de bedieningstijden van de
Sloterbrug, Lijnderbrug (T106), de brug te
Halfweg en de Weerenbrug, gelegen over de
noordelijke Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

overwegende,
dat de bedieningstijden van de Sloterbrug, Lijnderbrug,
brug te Halfweg en de Weerenbrug laatstelijk zijn vastgesteld bij ons besluit van 5 december 2000, nr. 2000/36406
(Provinciaal blad 2001 nr. 1);
dat wij op grond van de Scheepvaartwegenverordening
Noord-Holland 1995 bevoegd zijn de bedieningstijden
van de hierbovengenoemde bruggen en sluizen vast te
stellen;
dat met het hierboven genoemde besluit op verzoek
van Ballast Nedam Grondstoffen een ruimere bediening
van de Sloterbrug, de Lijnderbrug en de brug te Halfweg
is vastgesteld ten behoeve van de aanvoer van zand per
schip voor de aanleg van de A5 in de gemeente Haarlemmermeer;
dat de uitbreiding van de bedieningstijden van de
Sloterbrug, de Lijnderbrug en de brug te Halfweg op
verzoek van de gemeente Haarlemmermeer, de beheerder en bedienaar van deze bruggen, na afloop van de
zandtransporten ongedaan zou worden gemaakt;
dat de zandtransporten zijn afgelopen en de gemeente
Haarlemmermeer ons heeft verzocht de bedieningstijden zoals die voorheen golden weer in te voeren;
dat in overleg met de beroepsmatige gebruikers van de
noordelijke Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder
is gekeken naar een voor de vier bruggen uniform
bedieningsregime dat de beroeps- en recreatievaart kan
verwerken;
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dat het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond,
werkgroep Haarlem, instemt met de uitkomst van dit
vooroverleg;
dat wij het ontwerpbesluit voor het kenbaar maken
van zienswijzen hebben toegezonden aan:
■
het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond te
Utrecht;
■
het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond,
werkgroep Haarlem e.o;
■
KSV Schuttevaer, afdeling Rijnstreek;
■
KSV Schuttevaer, afdeling Amsterdam;
■
KSV Schuttevaer, regiovertegenwoordiger van
Noord-Holland;
■
de BBZ,Vereniging voor Beroepschartervaart;
■
Afvalzorg NV te Haarlem;
■
Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer.
dat wij het ontwerpbesluit voor het kenbaar maken van
zienswijzen tevens hebben gepubliceerd in huis-aanhuisbladen:
dat burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer
hebben bericht dat zij geen bedenkingen hebben tegen
ons voornemen;
dat de Watersportvereniging ‘De Swaenenburght’ te
Zwanenburg ons heeft bericht dat zij door de nieuwe
bedieningstijden behoorlijk worden benadeeld, omdat
de meeste passanten rond 15.00 uur een overnachtingsplaats in een jachthaven opzoeken;
dat het niet bedienen tussen 14.00 en 18.00 uur op maandag tot en met vrijdag de route via de noordelijke Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder onaantrekkelijk
maakt en dat adressant hierdoor een groot deel van zijn
inkomsten in de zomer zal mislopen;
dat wij naar aanleiding van de ingebrachte bedenkingen
van Watersportvereniging ‘De Swaenenburght’ in overleg met de gemeente Haarlemmermeer tot een aanpassing van ons voornemen zijn gekomen, welke de bezwaren
van adressant wegneemt, namelijk een bediening op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur;

dat de heer H.J. Strobbe te Halfweg ons heeft meegedeeld dat zijn ‘pleziervaart’ beduidend minder wordt
‘door deze wel zeer ingrijpende wijziging’, zonder aan
te geven wat zijn bezwaar in concreto is;

III

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

dat wij verwachten dat de aanpassing van ons ontwerpbesluit, i.c. verruiming van de bediening, ook grotendeels aan het bezwaar van de heer Strobbe tegemoetkomt;

IV

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

dat de BBZ, Vereniging voor Beroepschartervaart bericht
dat zij tegen deze aanpassing geen bezwaar heeft;

V

dat als gevolg van deze wijziging de bediening van
06.00 tot 07.00 uur op maandag tot en met vrijdag zal
plaatsvinden na een aanvraag, gedaan vóór 10.00 uur
op de voorafgaande werkdag;

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

VI

te bepalen dat het bedienend personeel bevoegd
is om met inachtneming van het onder II tot en
met V vermelde bedieningsregime:
■ 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).

VII

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

dat er, voor zover bekend, geen sprake is van andere
relevante belangen welke het nemen van een besluit als
het onderhavige in de weg staan;
gelet op artikel 12, lid 1, van de Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995;
besluiten:

I

per 1 juli 2004 in te trekken ons besluit van
5 december 2000, nr. 2001/36406 (Provinciaal blad
2001 nr. 1), voor zover het betreft de Sloterbrug,
Lijnderbrug, de brug te Halfweg en de Weerenbrug;

II

per 1 juli 2004 de bedieningstijden van de onderstaande bruggen als volgt vast te stellen:

Sloterbrug,
Lijnderbrug,
Brug te Halfweg,
Weerenbrug.
16 april t/m 15 oktober:
maandag t/m vrijdag

zaterdag
zon- en feestdagen

06.00 - 07.00 uur1)
09.00 - 16.00 uur
18.00 - 20.00 uur
10.00 - 18.00 uur
10.00 - 12.00 uur
16.00 - 18.00 uur

Haarlem, 9 juni 2004.
Gedeputeerde Staten voornoemd,

H.M. Meijdam, voorzitter.
16 oktober t/m 15 april:
maandag t/m vrijdag

zaterdag
zon- en feestdagen
1)

06.00 - 07.00 uur1)
09.00 - 16.00 uur
18.00 - 20.00 uur
09.00 - 12.00 uur2)
geen bediening

Bediening op aanvraag voor alleen de beroepsvaart, mits op de vooraf-

gaande werkdag(maandag tot en met vrijdag) vóór 10.00 uur aangevraagd,
telefoon (023) 562 23 90.
2)

Bediening op aanvraag voor beroeps- en recreatievaart, mits op de

voorafgaande werkdag vóór 16.00 uur aangevraagd, telefoon (023) 562 23 90.
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H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 25 juni 2004.
De Provinciesecretaris.
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Mededelingen

1

2

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.
Aan het provinciaal blad is gehecht een overzicht
van de actuele bedieningstijden van de bruggen,
gelegen over de noordelijke Ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder.
In het overzicht is rekening gehouden met de
bedieningsgegevens van dit besluit. Het overzicht
maakt geen deel uit van dit besluit.
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OVERZICHT gehecht aan het besluit van
Gedeputeerde Staten van 9 juni 2004, nr. 2004/22768.
Overzicht van de bedieningstijden van de bruggen,
gelegen over de noordelijke Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

1 juni t/m 31 augustus:
maandag t/m vrijdag
zaterdag, zon- en feestdagen

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

Sloterbrug, Lijnderbrug, Brug te Halfweg, Weerenbrug
16 april t/m 15 oktober:
maandag t/m vrijdag

zaterdag
zon- en feestdagen

16 oktober t/m 15 april:
maandag t/m vrijdag

zaterdag
zon- en feestdagen
1)

06.00 - 07.00 uur1)
09.00 - 16.00 uur
18.00 - 20.00 uur
10.00 - 18.00 uur
10.00 - 12.00 uur
16.00 - 18.00 uur

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

06.00 - 07.00 uur1)
09.00 - 16.00 uur
18.00 - 20.00 uur
09.00 - 12.00 uur2)
geen bediening

Bediening op aanvraag voor alleen de beroepsvaart, mits op de

voorafgaande werkdag(maandag tot en met vrijdag) vóór 10.00 uur aangevraagd,
telefoon (023) 562 23 90.
2)

Bediening op aanvraag voor beroeps- en recreatievaart, mits op de

voorafgaande werkdag vóór 16.00 uur aangevraagd, telefoon (023) 562 23 90.

Vijfhuizerbrug
16 april t/m 15 oktober:
maandag t/m vrijdag
zaterdag
zon- en feestdagen

16 oktober t/m 15 april:
maandag t/m vrijdag
zaterdag
zon- en feestdagen
*)

09.00 – 17.00 uur
10.00 – 18.00 uur
10.00 – 12.00 uur
16.00 – 18.00 uur

09.00 – 17.00 uur *)
09.00 – 12.00 uur *)
geen bediening

Bediening op aanvraag voor alleen de beroepsvaart, mits vóór 16.00 uur

op de voorafgaande werkdag aangevraagd, telefoon (023) 562 23 90.

Schalkwijkerbrug (fiets- voetbrug te Cruquius)
1 april t/m 31 mei:
maandag t/m vrijdag
zaterdag
zon- en feestdagen

07.00 – 22.00 uur
09.00 – 18.00 uur
09.00 – 12.00 uur
15.00 – 19.00 uur

Afdeling: B&U
Contactpersoon: A. Severens (tel. 023-5145301)
Categorie: overige besluiten van algemene strekking
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07.00 – 22.00 uur
09.00 - 12.00 uur
13.00 - 21.00 uur

07.00 - 22.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 12.00 uur
15.00 - 19.00 uur

07.00 - 22.00 uur
09.00 - 15.00 uur
geen bediening
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