
 
 

 

Besluit nr. CNB/ 46 /2021 

Amsterdam, 17 november 2021 

 

 

Aanvullend verkeersbesluit tot het instellen van een voor vaarverkeer gestremd gebied 

alsmede overige verkeersmaatregelen in verband met werkzaamheden voor de bouw van 

een fietsenstalling aan de IJboulevard te Amsterdam  

 

De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied  

 

Gelet op:  

 

• De artikelen 3, 5 en 6 van de Scheepvaartverkeerswet; 

• Artikel 13 Besluit administratieve bepalingen scheepvaart; 

• Artikel 5.01 van het Binnenvaartpolitiereglement; 

• Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement, onder A1 Verbodstekens; 

• Het Besluit mandaatverlening nautische bevoegdheden van het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam van 3 december 2019, 

gepubliceerd 3 januari 2020; 

• Het verkeersbesluit inzake de werkzaamheden voor het aanleggen van een 

fietsenstalling en aanvaarbescherming, bekendgemaakt via Basijn 33/2020; 

• Het Besluit van de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat en de Minister van 

Infrastructuur en Milieu houdende de verlening van mandaat voor het uitvoeren van 

de nautische rijkstaken in het Noordzeekanaalgebied aan de directeur van het 

openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (Besluit mandaat 

nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013, van 11 april 2013, Stcrt 2013, nr. 

9184; 

 

Overwegende dat: 

 

• Ten behoeve van de realisatie van de fietsenstalling IJboulevard, in de periode tussen 
29-11-‘21 en 05-12-’21, 3 betonnen elementen worden getransporteerd van de 
Amerikahaven naar het Afgesloten IJ ter hoogte van het Centraal Station. Na aankomst 
bij het Centraal Station worden de elementen gepositioneerd en vervolgens gefixeerd; 

• De werkzaamheden onderdeel zijn van de werkzaamheden die duren van mei 2021 tot 
oktober 2022; 

• In verband met het verslepen van de elementen vanuit de Amerikahaven naar het 
“Afgesloten IJ “ de scheepvaart op bovengenoemde periodes enige hinder zal 
ondervinden tijdens het transport;  

• De planning is als volgt:  

Element west 
• Transport en invaren element West              Maandag 29-11 van 09.00 uur tot en met 

12.00 uur 

• Positioneren en ballasten                 Maandag 29-11 van 12.00 uur tot en met 
dinsdag 30-11 08.00 uur 



• Fixeren en afballasten   Dinsdag  30-11 08.00 uur tot en met 
20.00 uur  

 

Element N/Z lijn 

• Transport en invaren element NZ-lijn            Donderdag 2-12 van 09.00 uur tot en met 
12.00 uur 

• Positioneren en ballasten   donderdag 2-12 van 12.00 uur tot en met 
vrijdag 3-12 08.00 uur 

• Fixeren en afballasten   vrijdag 3-12 08.00 uur tot en met 20.00 
uur 

 

Element oost 

• Transport en invaren element Oost               Zondag 5-12 van 09.00 uur tot en met 
12.00 uur 

• Positioneren en ballasten    Zondag 5-12 van 12.00 uur tot en met 
maandag 6-12 08.00 uur 

• Fixeren en afballasten    Maandag 6-12 08.00 uur tot en met 
20.00 uur 

 

Met als reservedatum:  
• Reservedatum 1                 Woensdag 8-12-2021 

• Reservedatum 2                 Zaterdag 11-12-2021 

 

• In verband met de verkeersveiligheid gedurende de tijd die de werkzaamheden in 
beslag nemen, (aanvullende) verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn die worden 
toegevoegd aan de maatregelen die zijn opgenomen in Basijn 33/2020 en in Basijn 
66/2021; 

• Voorliggend besluit met dat doel is vastgesteld; 

• Reeds eerder een verkeersbesluit voor deze werkzaamheden is genomen, welk besluit 
is bekend gemaakt via Basijn 33/2020. Dit besluit blijft van kracht. 

 

Besluit:  

 

De volgende maatregelen worden ingesteld op de dagen, die in de overwegingen bij dit besluit 

zijn vermeld (op de geplande dagen en – indien van toepassing – op de reservedata), voor de 

werkzaamheden die daar zijn genoemd en in het gearceerde gebied, waarvan de tekening 

onderdeel uitmaakt van dit besluit (nr. N0629_v01):  

1. Tijdens het transport van de bouwelementen (elementen oost en west en N/Z-lijn) van 

de Amerikahaven naar het Afgesloten IJ CS op de aangegeven dagen tussen 09.00 uur 

– 12.00 uur geldt voor schepen met een diepgang groter dan 6 meter een oploop- en 

ontmoetingsverbod van het transport en voor schepen met een diepgang kleiner dan 6 

meter dienen deze schepen op veilige afstand en met aangepaste snelheid te 

passeren;  

2.  Tijdens het positioneren op bovengenoemde datums van alle elementen op de 

aangegeven dagen tussen 12.00 uur – volgende dag 08.00 uur geldt dat (in) het gebied: 

             - is gestremd voor zeecruiseschepen;  

- een max. snelheid overige schepen van 8 km/ uur in het gebied tussen steiger 14 en 

de Ruijterkade Oost  (zie bijlage tekening gearceerde  werkgebied).  

3. Tijdens het fixeren van de elementen op bovengenoemde data tussen 08.00 uur -20.00 

uur geldt dat (in) het gebied:   

 - een max snelheid zeecruiseschepen 9 km/ uur; 



 - max snelheid overige schepen 12 km/ uur in het gebied tussen steiger 14 en de 

Ruijterkade Oost (zie bijlage tekening gearceerde gebied).  

4. Tijdens het transport van de Amerikahaven naar het Afgesloten IJ zal de scheepvaart 

ter plaatse geregeld worden door het verkeersbegeleidingsvaartuig “ODV 1” en 

“Houtvliet” 

5. Gedurende het positioneren, ballasten, fixeren en afballasten zal de scheepvaart 

terplaatse worden geregeld door het verkeersbegeleidingsvaartuig “Houtvliet”. 

6. Aanwijzingen vanaf het verkeersbegeleidingsvaartuig en van de bevoegde autoriteit 

dienen onverwijld te worden opgevolgd. 

7. Basijn nr. 33/2020 en nr 66/2021  blijven onverminderd van kracht. 

 

 
 

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied, tevens  

(Rijks-)havenmeester, namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Amsterdam en de Directeur-Generaal-Rijkswaterstaat van het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat 

 

 
 

J.H.M. Mateyo 

 

 

 

 

 

Rechtsmiddelen 

 

Amsterdam 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende, binnen zes weken nadat 

het bekend is gemaakt, tegen een besluit bezwaar maken door het indienen van een 

bezwaarschrift. Dat bezwaarschrift dient gericht te worden aan het Burgemeester en 

Wethouders van Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. 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 zich laat vertegenwoordigen door een derde dan dient 

deze derde een machtiging te overleggen. 

 

U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb. Daarvoor hebt u een DigiD 

nodig. 

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

vereist kan, hangende de bezwaarschriftenprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening 

worden gevraagd aan de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling lopende 

voorzieningen, Parnassusweg 226, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.   

Heeft u vragen over deze basijn, dan kunt u contact opnemen met dienstdoende Manager Operatie 

op telefoonnummer +31(0)20-5234692. 

http://www.amsterdam.nl/bezwaar/jb


Dat kan ook via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. 

Op deze site vindt u alle informatie. 

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffiekosten 

verbonden.  

 

Rijkswaterstaat 

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).  

 

 

 

https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

