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Ontheffing van het bepaalde in artikel 3.2 van de Regionale 
Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 

 
 
Besluitnummer: 2022/10 
 
De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied 
 
Gelet op:  
- Artikel 3.2 in verband met artikel 9.1 van de Regionale Havenverordening 2019 dat bepaalt dat het 

verboden is om af te meren in afwijking met ter plaatse aangebrachte verkeerstekens; 
- Artikel 1.9  van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019, in samenhang met het 

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van 3 december 2019, gepubliceerd op 3 januari 2020 op 
basis waarvan de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) in mandaat 
namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam ontheffing kan 
verlenen; 

- Verkeersbesluit Revisie “ instelling ligplaatsverbod en plaatsing verkeerstekens” in het Amsterdam 
Noordzeekanaalgebied (besluit van 29 maart 2016, nummer: 2016/CNB /007), waarin voor het 
havengebied van Amsterdam een nieuw ligplaatsregime is vastgesteld op basis waarvan 
verkeersborden in het havengebied zijn geplaatst. 
 

Overwegingen:  
- In februari 2022 Rusland Oekraïne militair is binnengevallen, waarna een grote vluchtelingenstroom 

vanuit de Oekraïne op gang is gekomen naar Europese landen; 
- Een deel van de vluchtelingen naar Nederland is gekomen; 
- Amsterdam, samen met andere gemeenten, tot taak heeft een opvangplek te regelen voor deze 

vluchtelingen; 
- Havenbedrijf Amsterdam en de gemeente Amsterdam hebben afgesproken een aantal 

opvangplekken op vaartuigen te realiseren die ligplaats nemen aan de Javakade op de kop van het 
Java-eiland; 

- Op een van de locaties een afmeerverbod geldt dat is aangegeven met een verkeersbord; 

- De directeur CNB bereid is voor deze maatschappelijke functie (opvang vluchtelingen Oekraïne) 

tijdelijk, voor de duur ervan, ontheffing te verlenen van het afmeerverbod aan elke partij die op de 

desbetreffende locatie voor die functie met een vaartuig ligplaats neemt; 

- De vaartuigen een ligplaatsvergunning krijgen; 

- Na het einde van het ligplaats nemen met vaartuigen voor die functie het afmeerverbod weer in 

werking treedt.  

 
Besluit:  

I. Ontheffing te verlenen van het afmeerverbod op de locatie die is aangegeven op de kaart met nr. 
N0652_v01, behorende bij dit besluit. 

II. De volgende voorschriften aan de ontheffing te verbinden: 
- de ontheffing geldt voor elk vaartuig waarop vluchtelingen uit de Oekraïne worden 

opgevangen; 
- de ontheffing geldt voor de periode dat de desbetreffende locatie in gebruik is voor de 

opvang van Oekraïnse vluchtelingen; 
- geen vaartuigen langszij het vaartuig ligplaats hebben of nemen zonder toestemming van 

de Directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied met uitzondering van 
bunker- en dienstverlenende schepen; 

- het vaartuig te allen tijde kan verhalen op eerste aanwijzing van de Directeur Centraal 
Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied; 



- de Directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied behoudt zich het recht 
voor de ontheffing te schorsen of in te trekken dan wel voorschriften van deze ontheffing 
aan te vullen of aan te passen, indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven; 

- de voorschriften in deze ontheffing gelden naast overige wettelijke verplichtingen; 
- het niet voldoen aan één of meerdere voorschriften van deze ontheffing geldt als een 

overtreding van hetgeen bij of krachtens de Regionale Havenverordening 
Noordzeekanaalgebied 2019 is bepaald. 

 
Deze ontheffing is geldig van 10 maart 2022 tot de datum dat de maatschappelijke functie op die locatie 
eindigt. 
 
 
Datum:  
10 maart 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
namens deze, de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, 

 
J.H.M. Mateyo 
 
 
Mededeling 
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 
 
  



Kaart locatie (nr. N0652_v01) 
 

 


