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Onderwerp:

IJmuiden, 05 januari 2021

Aanwijzing Pontsteiger in de Oude Houthaven als zijnde een gebied waar het voor
afgemeerde schepen is verboden een generator te gebruiken en/of een hoofd- en/of
hulpmotor in werking te hebben

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, maakt het volgende bekend:
Gelet op
• artikel 4.2 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019, waarin is bepaald
dat het college gebieden kan aanwijzen waar het verboden is om aan boord van een binnenschip
een generator of een hoofd-of hulpmotor te gebruiken;
•

Het Besluit mandaatverlening nautische bevoegdheden van het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Amsterdam van 3 december 2019, gepubliceerd 3 januari 2020 op
basis waarvan de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied bevoegd is
namens het college deze gebieden kan aanwijzen;

Overwegende dat
• De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, namens het college, bevoegd is
gebieden kan aanwijzen waar het verboden is om aan boord van een binnenschip een generator
te gebruiken;
•

De Pontsteiger gelegen aan de westzijde van de Oude Houthaven geschikt is gemaakt en
gebruikt kan worden voor (zeil)passagiersvaart;

•

In de nabijheid van de Pontsteiger een groot aantal woningen is gebouwd;

•

De Pontsteiger regelmatig wordt gebruikt voor de actieve beroepsmatige (zeil)passagiersvaart en
daar gelegenheid moet zijn voor bedrijfsgebonden activiteiten, zoals laden/lossen, op- en
afstappen, wachten op lading/passagiers en het kortstondig overnachten met passagiers;

•

De (zeil)passagiersvaart gebruik maakt van zich aan boord bevindende generatoren alsmede van
de hoofd- en hulpmotoren voor de energievoorziening aan boord;

•

Door het gebruik van deze generatoren en/of hulp- en hoofdmotoren geluidhinder ontstaat
alsmede verslechtering van de luchtkwaliteit en daarmee overlast en/of hinder voor de
omwonenden;
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•
•

Hierdoor overlast en/of hinder door de bewoners wordt ondervonden;
Door deze overlast en/of hinder meerdere klachten bij het Havenbedrijf Amsterdam zijn
ingediend;

•

Op de Pontsteiger walstroomvoorzieningen (walstroomkasten uitgevoerd als elektrakast) zijn
geplaatst ten behoeve van de daar af te meren en afgemeerde (zeil)passagiersvaart;

•

Afgemeerde (zeil)passagiersvaart als alternatief voor de eigen energievoorziening (accu) gebruik
kan maken van deze aangebrachte walstroomvoorziening;

•

Voorliggend besluit ertoe dient een gebied aan te wijzen waar een generatorverbod geldt waarin
het voor afgemeerde schepen verboden is een generator, hoofd- en/of hulpmotor te gebruiken.

Besluit
I.
Aan te wijzen de Pontsteiger gelegen aan de westzijde van de Oude Houthaven waar het voor
afgemeerde schepen verboden is een generator, hoofd en/of hulpmotoren te gebruiken.
II.

Dit aanwijzingsbesluit betrekking heeft op het op de bijlage bij dit besluit aangeduide gebied
nummer N0589_v01 d.d.10 december 2020. Deze bijlage maakt onderdeel uit van deze Basijn.

III.

Dit aanwijzingsbesluit op 14 december 2020 door de directeur Centraal Nautisch Beheer
Noordzeekanaalgebied namens het college van burgemeester en wethouder is vastgesteld

III.

Dit aanwijzingsbesluit op 22 december 2020 in het Gemeenteblad is gepubliceerd (GB 22
december 2020, 341864) en daarmee in werking getreden.

IV.

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit verbod gebruik generator en/of
hoofd en/of hulpmotor Pontsteiger.

De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied

J.H.M. Mateyo

