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Besluit van gedeputeerde staten van 24 maart 2003,
nr. 2003-7776, ter wijziging van ons besluit van
1 juli 1993, nr. 93900647, waarbij het ligplaats
nemen (ankeren en meren) is verboden op de
scheepvaartwegen waarover hun college het
bevoegd gezag is ingevolge de Scheepvaartverkeerswet.

de zinsnede ‘behoudens ontheffing bedoeld in
artikel 5.09 van genoemd reglement’ wordt
vervangen door:
‘behoudens ontheffing bedoeld in artikel 7 van
genoemde wet’;
II

te bepalen dat dit besluit terugwerkt tot en met
13 december 1993;

overwegende,

III

dat wij bij ons besluit van 1 juli 1993, nr. 93900647, het
ligplaats nemen (ankeren en meren) hebben verboden
voor de scheepvaartwegen waarover wij het bevoegd
gezag zijn ingevolge de Scheepvaartverkeerswet;

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

Haarlem, 24 maart 2003

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

dat wij in bovenaangehaald besluit hebben aangegeven
dat ontheffing kan worden verleend van het ligplaatsverbod als bedoeld in artikel 5.09 van het Binnenvaartpolitiereglement;
dat met ingang van 13 december 1993 artikel 5.09 van
het Binnenvaartpolitiereglement is vervallen en is
vervangen door artikel 7 van de Scheepvaartverkeerswet;
dat derhalve ontheffing van het ligplaatsverbod met
ingang van 13 december 1993 dient te worden verleend
van artikel 7 van de Scheepvaartverkeerswet;

Gedeputeerde Staten voornoemd,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 13 augustus 2003
De Provinciesecretaris.

dat hiervoor het besluit van 1 juli 1993, nr. 93900647,
moet worden aangepast;
dat er, voorzover bekend, geen sprake is van relevante
belangen welke het nemen van een besluit als het
onderhavige in de weg staan;
gelet op de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement en het Besluit administratieve
bepalingen scheepvaartverkeer;
besluiten:

I

het bepaalde onder I. van ons besluit van 1 juli 1993,
nr. 93900647, als volgt aan te passen:

1

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