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Ligplaatsvergunning bedrijfsvaartuig  
 
 
Besluitnummer: 2022/A30 
 
De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, ambtshalve, 
 
Gelet op: 
- Artikel 1.1.2 van de Verordening op het Binnenwater 2010, waarin is bepaald dat de paragrafen 2 tot 

en met 5 van hoofdstuk 2 van de verordening tevens van toepassing zijn in de haven; 
- Artikel 2.3.6, eerste lid van de Verordening op het Binnenwater 2010, waarin is bepaald dat het 

verboden is om zonder of in afwijking van een vergunning van het college van burgemeester en 
wethouders van Amsterdam met een bedrijfsvaartuig ligplaats in te nemen; 

- De directeur van het CNB kan in mandaat namens het college van burgmeester en wethouders van 
Amsterdam, op basis van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging van 3 december 2019, 
gepubliceerd op 3 januari 2020 van 20 maart 2013, deze vergunning verlenen. 

 
Overwegingen: 
Van belang zijnde gegevens: 

Naam bedrijf (vergunninghouder) :  AmaVenita GmbH 
Adresgegevens bedrijf :  Uferstrasse 90 

 4019 Basel, Zwitserland 
Bedrijfsvoering :  Het bedrijfsvaartuig wordt ingezet voor 

maatschappelijke doeleinden, als tijdelijke 
opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen.   

Naam schip   :  ‘Amavenita’- lengte135,00m breedte11,45m          
hoogte7,00m, diepgang1,65m 

Plaats in de haven : Javakade, kop Java-eiland 
Duur ligplaatsvergunning : Ligplaatsvergunning is tijdelijk zolang het vaartuig wordt 

gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.   

  
Besluit: 
I. Vergunninghouder een tijdelijke ligplaatsvergunning te verlenen voor het bedrijfsvaartuig 

‘Amavenita’ op de kop van het Java-eiland aan de Javakade, om in het vaartuig Oekraïense 
vluchtelingen te huisvesten. 

 
II. De volgende voorschriften te verbinden aan deze vergunning: 
 
 

Ligplaats bedrijfsvaartuig 
1. deze vergunning is persoons-, ligplaats-,  bedrijfs- en vaartuiggebonden en derhalve 

niet  overdraagbaar dan wel geldig voor een andere locatie; 
2. de uit te oefenen werkzaamheden worden verricht voor de gemeente 

Amsterdam/Veiligheidsregio Amsterdam die de (maatschappelijke) zorg heeft voor de 
opvang van Oekraïense vluchtelingen. De exploitatie van het bedrijfsvaartuig is 
onlosmakelijk verbonden met de opvang van Oekraïense vluchtelingen; 

3. wijziging van de bedrijfsvoering in een andere functie dan genoemd onder 2 is niet 
toegestaan; 

4. vergunninghouder draagt zorg dat het bedrijfsvaartuig zodanig is gemeerd dat deze 
ongeacht weersomstandigheden, golfslag of zuiging, niet kan losslaan en/of schade 
kan veroorzaken aan de afmeervoorziening of eigendommen van anderen.  
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Wonen 
5. het is de vergunninghouder niet toegestaan om het bedrijfsvaartuig anders dan ten 

behoeve van de enkele opvang van Oekraïense vluchtelingen te laten bewonen; 
6. het is vergunninghouder niet toegestaan om het bedrijfsvaartuig te verhuren;  
7. Inschrijven van bedrijven of personen op deze locatie is niet toegestaan. 

 
Algemene bepalingen 

8. vergunninghouder draagt zorg voor een goede staat van onderhoud van het 
bedrijfsvaartuig; 

9. vergunninghouder draagt er zorg voor dat de toegangsvoorzieningen vrij en 
toegankelijk zijn;   

10. vergunninghouder draagt zorg voor het op correcte wijze (laten) afvoeren van 
(bedrijfs)afval; 

11. vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de veiligheid van de vluchtelingen is 
gewaarborgd: zo is er 24/7 een medewerker aanwezig die toezicht houdt op de 
veiligheid en rust aan boord en worden de voorschriften van de Brandweer in acht 
genomen; 

12. vergunninghouder draagt zorg voor dat de rust in de omgeving van het vaartuig is 
gewaarborgd, in elk geval na 10 uur ’s avonds, en neemt daartoe de nodige 
maatregelen; 

13. bevoorrading van het vaartuig vindt plaats tussen 07.00 uur en 18.00 uur;  
14. het is vergunninghouder niet toegestaan zonder toestemming van de gemeente aan 

of op de steiger/kade enige voorwerpen of voorzieningen aan te brengen anders dan 
voor de bedrijfsvoering noodzakelijk en gebruikelijk zijn; 

15. de voorschriften in deze vergunning gelden naast overige wettelijke verplichtingen 
alsmede eisen die de gemeente Amsterdam/het Rijk dan wel andere 
(overheids)organisaties stellen aan een verantwoorde opvang van vluchtelingen; 

16. vergunninghouder is verplicht op eerste aanwijzing van de directeur van het CNB de 
ligplaats  direct (tijdelijk) te ontruimen indien handhaving van de orde of indien 
nautische dan wel dringende andere redenen daartoe noodzaken, waarbij gedacht 
moet worden aan calamiteiten, of aan manifestaties op het water of aan de wal. De 
directeur van het CNB zal zich in dat geval inspannen om de ontruiming niet langer te 
laten duren dan naar zijn oordeel redelijkerwijs noodzakelijk is; 

17. vergunninghouder is verplicht wijzigingen welke van belang zijn voor en 
samenhangen met deze ligplaatsvergunning door te geven aan de directeur van het 
CNB; 

18. de gemeente, de directeur van het CNB of Havenbedrijf Amsterdam NV zijn niet 
aansprakelijk voor schade of het aanbieden van een andere ligplaats indien om 
redenen buiten haar schuld het genot van de ligplaats tijdelijk of blijvend niet kan 
worden uitgeoefend. Indien het college daartoe niettemin bereid is, zal het naar 
redelijkheid rekening houden met de belangen van vergunninghouder;  

19. vergunninghouder heeft geen recht op een andere dan de aangeboden ligplaats; 
20. vergunninghouder heeft na het einde van de vergunningperiode geen aanspraak op 

enige vergoeding of tegemoetkoming; 
21. indien om redenen die niet aan de directeur van het CNB kunnen worden 

toegerekend het genot van de ligplaats al dan niet tijdelijk niet kan worden 
uitgeoefend, is de directeur van het CNB niet gehouden voor een vervangende 
ligplaats zorg te dragen en is directeur van het CNB niet aansprakelijk voor eventuele 
schade; 

22. de directeur van het CNB behoudt zich te allen tijde het recht voor de voorschriften 
aan te vullen of aan te passen, indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven; 

23. De situatietekening NO652_vo2 d.d.15-03-2022 maakt onderdeel uit van deze 
ligplaatsvergunning. 
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Datum: 
15 maart 2022, 
 
Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, 
 
Directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied  
 
 
 
 
J.H.M. Mateyo 
 

 
 
 
Mededeling: 
 
 
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. 
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 bij de gemeente.  
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Postbus 
202, 1000AE 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 het bezwaar in de gemeente Amsterdam ook online bezwaar maken via 
www.amsterdam.nl/bezwaar/jb. Daarvoor heeft u een DigiD nodig.  
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 Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Parnassusweg 226, Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn griffiekosten verbonden. Dat kan ook via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer 
informatie 
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    Bijlage: Situatietekening NO652_vo2 d.d. 15-03-2022  
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