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Toestemming tot het houden van een evenement/andere 
gebeurtenis 
 
 
Besluitnummer: 2021/JA001  
 
De Directeur Centraal Nautische Beheer Noordzeekanaalgebied, gezien de aanvraag van het Nova 
College, afdeling scheepvaart op 25 november 2020, 
 
Gelet op: 
- Artikel 1.23 lid 1 en 2 van het Binnenvaartpolitiereglement waarin is bepaald dat een 

sportevenement, een festival of een ander evenement dat de veiligheid van de scheepvaart in 
gevaar kan brengen, niet mag plaatsvinden zonder toestemming van de bevoegde autoriteit. 
Aan een toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 

- De Directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied kan namens de Directeur-Generaal 
van Rijkswaterstaat, op basis van het mandaatbesluit van 19 maart 2013 met nummer RWS-
2013/15400/NW136582 deze toestemming verlenen. 

 
Overwegingen: 
- Op 25 november 2020 is een verzoek tot toestemming tot het houden van een evenement/andere 

gebeurtenis ingediend, waarbij de volgende gegevens van belang zijn: 
-  

Naam aanvrager : Nova College, afdeling scheepvaart 
 

Locatie : Zuiderbinnentoeleidingskanaal, binnenzijde wachtpalen sluis 
oost (noordzijde) 
 

Periode : 15-04-2021 tot en met 14-04-2022 
Omschrijving van het evenement : Het houden van natte oefeningen ten behoeve van de Basic 

Safety Trainingen alsmede Refresher Trainingen 
(herhalingstrainingen). 
De natte oefeningen omvatten: 
a) ervaren hoe het is om met een overlevingspak te water te 
gaan en daarin te moeten zwemmen; 
b) ervaren hoe het is om een vlot te activeren, erin te moeten 
klimmen en om hem te keren in het water; 
c) oefeningen doen om bij elkaar te blijven in verschillende 
formaties te water; 
d) reddend zwemmen; 
e) in het water springen vanaf de Zaandam (schip van de 
zeeverkenners); 
f) afsteken van pyrotechnische middelen zoals een 
handstakellicht (fakkel) en een rookpot.   
De inhoud van de trainingen zijn internationaal via het STCW 
vastgesteld en het uitvoeren van de trainingen staat onder 
toezicht van ILenT. 

   

- De gevraagde activiteiten brengen een veilige en vlotte doorgang van de scheepvaart niet in 
gevaar.  
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Besluit: 
I. De aanvrager toestemming te verlenen. 
II. De volgende voorschriften te verbinden aan de toestemming: 

- de aanvraag maakt onderdeel uit van de toestemming; 
- de doorgaande scheepvaart mag geen hinder ondervinden; 
- de organisatie en de deelnemers houden zich aan het Binnenvaartpolitiereglement; 
- in totaal vinden er niet meer dan 15 trainingsdagen per jaar plaats (Basic Safety Training en 

Refresher training); 
- de natte trainingen worden gegeven in een middagdeel en duren niet langer dan 3 uur per 

dag; 
- het maximum deelnemers (cursisten) per training is gesteld op 15; 
- elke training wordt gegeven door 2 ervaren gecertificeerde instructeurs waarvan er 1 in het 

water aanwezig is; 
- de trainingen vinden alleen plaats binnen het, rood omlijnde, aangewezen gebied dat is 

weergegeven in de bijlage; 
- de trainingen vinden zo dicht mogelijk bij de wal plaats; 
- wanneer er tijdens de training gebruik gemaakt wordt van een vlot is dit ten alle tijden door 

middel van een touw verbonden aan de steiger om te voorkomen dat het vlot buiten het 
aangewezen gebied terecht kan komen; 

- Het is verboden om zogenoemde rode flares (vuurpijlen) af te steken welke van ver 
waarneembaar zijn; 

- er zijn voldoende reddingsmiddelen met voldoende drijfvermogen voor onmiddellijk gebruik 
beschikbaar voor elk cursist; 

- er is ten minste één (1) reddingsboei met een voor het doel geschikte lijn van minimaal 20 
meter voor onmiddellijk gebruik gereed; 

- tijdens het evenement wordt er actief uitgeluisterd, met een goedgekeurde en werkende 
marifoon, op VHF-kanaal 22, meldpunt sluis; 

- diegene die uitluistert met een marifoon is in het bezit van een marifoonbedieningscertificaat; 
- het evenement vindt geen doorgang wanneer de tijdelijk pompinstallatie (ter ondersteuning 

aan het gemaal) in werking is. Het betreft hier pompinstallatie TPI-A en TPI-B zoals 
weergegeven in de bijlage. De aanvrager is zelf onderzoek plichtig in deze en dient zich aan 
te melden voor de pushmelding welke RWS verzorgt 5 uur voorafgaande de inwerkingstelling 
van de tijdelijke pompinstallatie. Ook dient u voorafgaande aan het te water gaan proactief bij 
RWS te informeren of zij voornemens zijn de pompinstallatie te gaan starten; 

- het evenement vindt alleen bij daglicht plaats; 
- het evenement wordt gestaakt wanneer de windkracht groter is dan Bft 6; 
- het evenement wordt gestaakt als het zicht minder dan 1000 meter bedraagt; 
- uiterlijk 3 werkdagen voordat de training plaats vindt wordt dit gemeld aan de Afdeling Port 

Office via: portoffice@portofamsterdam.com; 
- de aanvrager meldt zich bij de het meldpunt Haven op telefoonnummer: 020-523 4600 

keuze 2, bij de start en einde van de training; 
- tijdens het evenement kan contact worden opgenomen door vergunningverlener met de heer 

M. Renique, opleidingsmanager Nova Contract Scheepvaart op: 06-53216337; 
- de Directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied behoudt zich te allen tijde het 

recht voor het evenement te stoppen dan wel de voorschriften aan te vullen of aan te passen, 
indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven; 

- de voorschriften in deze toestemming gelden naast overige wettelijke verplichtingen; 
- deze toestemming dient door de aanvrager op verzoek van de toezichthouder getoond te 

kunnen worden; 
- het niet voldoen aan één of meerdere voorschriften van deze ontheffing geldt als een 

overtreding van hetgeen bij of krachtens de Binnenvaartpolitiereglement is bepaald. 
 
Deze toestemming is geldig op 15-04-2021 tot en met 14-04-2022. 
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Datum: 
15 april 2021 
 
De Directeur-Generaal Rijkswaterstaat, 
namens deze, de Directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, 
 

 
J.H.M. Mateyo 
 
 
 
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).  
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Bijlage 1: Aangewezen gebied natte oefening Zuiderbinnentoeleidingskanaal 
 
 
 

 


