
 
 

 
 
 

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART 
IJmond Noordzeekanaalgebied 

Centraal Nautisch Beheer 
 
 
Basijn nr: 18/2021 IJmuiden, 13 april 2021 
 
 
Onderwerp: Basic Safety Trainingen van het NOVA College in het water bij het 

Zuiderbinnentoeleidingskanaal  
 
 
De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester, 
maakt het volgende bekend: 
 
Aan de afdeling Scheepvaart van het NOVA College is voor de periode 15 april 2021 – 14 april 2022 
toestemming verleend voor het uitvoeren van Basic Safety Trainingen alsmede herhalingstrainingen in het 
water bij het Zuiderbinnentoeleidingskanaal. De trainingen zullen op verschillende momenten in het jaar 
worden gehouden op nader te bepalen data.  
Gevolgen voor de scheepvaart  
De trainingen brengen een veilige vlotte doorgang van de scheepvaart niet in gevaar. De trainingen vinden 
bij daglicht en goed zicht plaats aan de binnenzijde van de wachtpalen sluis oost (noordzijde, zo dicht 
mogelijk bij de wal). Zie rood omlijnd rechthoek hieronder:   

 
De scheepvaart zal door de sluiswachter Zuider-/Kleinesluis worden geïnformeerd op de momenten dat 
de trainingen plaatsvinden.  
De verleende toestemming met de daaraan verbonden voorwaarden is beschikbaar op de site van Port of 
Amsterdam via: https://www.portofamsterdam.com/nl/aankondiging/ontheffing-nova-college  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.portofamsterdam.com/nl/aankondiging/ontheffing-nova-college


 
 

 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking door een belanghebbende een 
bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Directeur-Generaal 
Rijkswaterstaat, postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen 
zes weken na de dag waarop de beschikking is bekendgemaakt (door toezending of uitreiking). Voor de 
behandeling van het bezwaarschrift wordt geen recht geheven. Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en dient ten minste te bevatten: 

− de naam en het adres van de indiener; 

− de dagtekening; 

− een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht (inclusief datum en 
nummer of kenmerk); 

− een opgave van redenen waarom men zich met de beslissing niet kan verenigen; 

− zo mogelijk een afschrift van de beschikking waartegen het bezwaar zich richt. 
 
Indien tegen de beschikking een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een 
verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats in 
Nederland heeft. De verzoeker dient zich te kunnen beroepen op een spoedeisend belang. Aan de 
verzoeker wordt een griffierecht geheven. Omtrent de hoogte van het verschuldigde bedrag, de wijze 
waarop en de termijn waarbinnen dat dient te worden betaald, kan contact worden opgenomen met de 
griffier van de bevoegde rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden 
aangevraagd. Dat kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD).  
 
Heeft u vragen over deze basijn, dan kunt u contact opnemen met dienstdoende Manager Operatie op 
telefoonnummer +31(0)20-5234692. 
 
De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester, 
 
 
J.H.M. Mateyo 



 
 

 


