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Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 2 februari 2015 tot vaststelling van
de Functiekaart vaarwegen als bijlage bij het Waterplan 2010 – 2015 Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland
Gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
Overwegende dat op grond van artikel 4.4 van de Waterwet de vastlegging van de functies van
de regionale wateren in het regionale waterplan wordt voorgeschreven;
Gelet op de doelstelling in het Waterplan 2010 – 2015 Noord-Holland om de functies van
wateren op kaart te zetten;
Besluiten:
Artikel I
Het Waterplan 2010-2015 Noord-Holland wordt als volgt gewijzigd:
A
Op bladzijde 4 wordt onder Bijlagen, 9. Kaarten de zinsnede ‘7. Basisnet vaarwegen
goederenvervoer’ vervangen door: ‘7. Functiekaart vaarwegen’.
B
Op bladzijde 54 wordt in de tweede alinea de zinsnede ‘zie bijlage 9 kaart Basisnet vaarwegen
goederenvervoer’ vervangen door: ‘zie bijlage 9 Functiekaart vaarwegen’.
C
De kaart ‘Basisnet vaarwegen goederenvervoer’ uit het Overzicht bijlagen Waterplan 2010 –
2015 Noord-Holland, bijlage 9: kaarten, kaartnummer 7, vervalt.
D
De Functiekaart vaarwegen wordt als bijlage ingevoegd, onder Overzicht bijlagen Waterplan
2010-2015 Noord-Holland, bijlage 9: kaarten, kaartnummer 7 .
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Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal
blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 2 februari 2015.
Provinciale Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
J.J.M. Vrijburg, griffier.
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TOELICHTING
De Functiekaart vaarwegen zal worden vastgesteld bij het huidige Waterplan om de functies van
de aangewezen wateren vast te leggen op grond van artikel 4.4 Waterwet. In het huidige
waterplan (2010-2015) staat als doelstelling het opstellen van een Functiekaart vaarwegen. De
Functiekaart vaarwegen vervangt de bij het Waterplan als bijlage opgenomen kaart ‘Basisnet
vaarwegen goederenvervoer’. Dit omdat het huidige basisnet is opgegaan in de nieuwe
aanwijzing van de vaarwegen.
De wateren met een regionaal belang voor de beroepsvaart en de recreatievaart worden
aangewezen als vaarweg. Provinciale staten hebben met de aanpassing van de
Waterverordening provincie Noord-Holland besloten dat er vaarwegbeheerders worden
aangewezen voor de regionale wateren die behoren tot de BRTN1, de Staande Mast Route en de
CEMT2. Deze aanwijzing is afgestemd met de waterschappen en gemeenten.
De Functiekaart vaarwegen is gelijk aan de overzichtskaart vaarwegbeheerders die in de
Waterverordening provincie Noord-Holland is toegevoegd. Hoewel de kaarten gelijk zijn betreft
het toch twee verschillende onderwerpen; de functiekaart bij het Waterplan legt de functie van
regionale wateren als vaarweg vast (BRTN en CEMT) op grond van art. 4.4 Waterwet. In de
provinciale waterverordening worden voor onderdelen van de regionale wateren beheerders (nl.
vaarwegbeheerders) aangewezen op grond van art. 3.2 Waterwet.
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BRTN staat voor Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland.
CEMT staat voor de Conférence Européenne des Ministres de Transport, die de klasse-indeling bepaald heeft.
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(Bijlage)
Functiekaart vaarwegen
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Uitgegeven op 10 februari 2015.
Namens Provinciale Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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