
Besluitnummer: 2021/2  

  

Intrekking Besluit schepen met passagiers uit het Verenigd Koninkrijk  

  

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 

 

Gelet op:  

• Artikel 1.3 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019; 

• artikel 4.3 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019. 

  

Overwegende dat:  

• Het college van burgemeester en wethouders op 20 december 2020 besloten heeft dat, met 

ingang van 20 december 18.00 uur:  

1. het verboden is met een schip vanuit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-

Ierland de haven binnen te komen indien daar passagiers aan boord zijn. 

2. het in het eerste lid bepaalde niet van toepassing is op passagiers, zijnde chauffeurs die 

behoren bij een vervoersmiddel dat in het kader van het beroepsgoederenvervoer aan boord 

is. 

• dat op het advies van het Outbreak Management Team van 21 december 2020 op basis van 

artikel 7 van de Wet publieke gezondheid, opdracht aan de voorzitter van de Veiligheidsregio’s 

is gegeven de bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 53 en 54 van de Wet publieke 

gezondheid in te zetten om de verdere verspreiding van COVID-19 in Nederland tegen te 

gaan, waarbij de aanwijzingen van 30 november 2020 en 15 december 2020 van kracht 

blijven; 

• dat het hiertoe genomen besluit van de Veiligheidsregio aanvullende maatregelen bevat voor 

reizigers die van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland per boot reizen; 

• dat hiermee de grondslag voor het onder 1. genoemde verbod op grond van artikel 4.3 van de 

Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 is komen te vervallen; 

• dat om die reden het Besluit schepen met passagiers uit het Verenigd Koninkrijk dient te worden 

ingetrokken. 

 

Besluit vast te stellen:  

 

Intrekking Besluit schepen met passagiers uit het Verenigd Koninkrijk  

 

Artikel 1 

Het Besluit schepen met passagiers uit het Verenigd Koninkrijk d.d. 20 december 2020 in te trekken 

per 23 december 00.00 uur.  

 

Artikel 2. 

Het besluit wordt gepubliceerd in een Bekendmaking aan de scheepvaart IJmond 

Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer (BASIJN) alsmede aan de bekende reders die 

passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland vervoeren. 

 

 

 

 

 



Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 

d.d. 23 december 2020, 

 

     
De secretaris,       De burgemeester, 

K. Radstake       F.C. Dales 

 

 

Rechtsmiddelen 

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u binnen zes weken na bekendmaking bezwaar 

maken tegen dit besluit door het indienen van een (afzonderlijk) bezwaarschrift bij het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht 

aan Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de 

indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, 

alsmede de gronden van het bezwaar. Indien u er voor kiest om u te laten vertegenwoordigen, 

verzoeken wij u om een machtiging te (laten) overleggen. 

Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijlde spoed dit vereist 

kan, hangende de bezwaarschriftprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening worden 

gevraagd van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, Sector bestuursrecht, Postbus 

1621, 2003 BR Haarlem. 

Hieraan zijn griffiekosten verbonden 


