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Besluit aanwijzing personen bevoegd tot het geven van 
verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen 
scheepvaartverkeer t.b.v.  
werkzaamheden Ruyterkade. 
 
 
Besluitnummer: 2022/A34 
 
 
De havenmeester van Amsterdam  
 
Gelet op: 

- Het Mandaatbesluit van 3 december 2019 (gepubliceerd in het Gemeenteblad 2020-7080) waarin 
de directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaal door het college van 
burgemeester en wethouders van Amsterdam is gemandateerd voor het nemen van besluiten op 
grond van onder meer de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 en het 
Binnenvaartpolitiereglement; 

- Besluit Mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013, (Stb. 2013, nr. 9184) van 19 
maart 2013, houdende de verlening van mandaat voor het uitvoeren van de nautische rijkstaken 
op het rijkswater aan de directeur van het openbaar lichaam CNB; 

- Het besluit van 11 december 2013, houdende regels voor o.a. VTS operators en de bij die 
functies behorende bevoegdheden en verplichtingen (Besluit opleidingen en bevoegdheden 
nautische beroepsbeoefenaren); 

- Artikel 5.1 van het Besluit van 11 december 2013 waar in opdracht van het bevoegd gezag tot het 
aan de scheepvaart geven van verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen personen kunnen 
worden aangesteld die de scheepvaart instrueert vanaf een post, meldpost, vuurtoren of 
patrouillevaartuig, in verband met de bediening van bruggen, sluizen, waterkeringen en gemalen 
of in verband met de uitvoering van andere operationele taken.  

 
Overwegende dat: 

▪ Er op donderdag 14 april 2022 van 07:00 tot 19:00 uur of zoveel langer of korter als noodzakelijk 
werkzaamheden worden uitgevoerd voor het aanbrengen van een vakwerkligger over de tunnel 
van de Noordzuidlijn achter het centraal station aan de Ruyterkade; 

▪ Om de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer te waarborgen ter plaatse een 
vaartuig zal worden ingezet;   

▪ Voorliggend besluit ertoe dient personen die zich aan boord van dat vaartuig bevinden en het 
scheepvaartverkeer regelen bevoegdheden toe te kennen tot het geven van verkeersinformatie 
dan wel verkeersaanwijzingen; 

▪ Deze personen gekwalificeerde VTS-operatoren zijn. 
 
Besluit: 
 
Artikel 1 
 
De volgende personen zijn bevoegd tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen 
voor de scheepvaartwegen in het beheer van de gemeente Amsterdam vanaf een andere locatie dan een 
verkeerscentrale of een verkeerspost in een verkeer begeleidend systeem in verband met de uitvoering 
van operationele taken: 

 
  



 
 

 Pagina 1 van 2 

2019/A015 

 

M. Akkerman (scheepvaartbegeleider) 
 

 

 
Artikel 2 
 
De in artikel 1 genoemde personen geven verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen binnen het 
kader van een door of vanwege het bevoegde gezag vastgestelde taakomschrijving ten behoeve van de 
verkeersregeling en scheepvaartbegeleiding in het kader van de werkzaamheden ter plaatse van de 
Ruyterkade achter het centraal ter hoogte van de tunnel van de Noordzuidlijn (zie onderstaand kaartje). 
 
Artikel 3.  
Verkeersregeling en scheepvaartbegeleiding wordt gegeven vanaf een vaartuig ter plaatse met als 
aanroep “Houtvliet” op het Marifoonblokkanaal VHF 4 van de verkeersleiding Amsterdam in het gebied 
zoals aangegeven op het kaartje bij dit besluit. 
 
Artikel 4  
Dit besluit is geldig op 14 april 2022 . 
 
Artikel 5  
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het is gepubliceerd als bekendmaking aan de 
scheepvaart (Basijn) alsmede op de internetsite van Port of Amsterdam. 
 
 
 
Datum: 
08 april 2022 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
namens deze, de directeur Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied, 
 

 
 
J.H.M. Mateyo 
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