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Besluit aanwijzing bevoegde personen verkeersinformatie 
en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer t.b.v.  
Droneshow NYE Amsterdam toren. 
 
 
Besluitnummer: 2022/BPR047 
 
 
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 zaterdag 31 december 2022 tussen 23:00 uur en  01:00 uur een show plaats zal vinden 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van “Vuurwerk, Lichteffecten en een Drone 
kunstwerk” aan het afgesloten IJ tegenover het Centraal Station ter hoogte van de ADAM toren 
(zie bijlage)..   

▪ Omwille van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer ter plaatse een 
vaartuig ten behoeve van verkeersbegeleiding zal worden ingezet;   

▪ Voorliggend besluit ertoe dient om 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; 

▪ De persoon gekwalificeerd Mobiel verkeersleider is. 
 
 
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: 
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Gert Pronk (scheepvaartbegeleider) 
Sjaak Hoogenhout (schipper) 

 
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 Show op het IJ ter hoogte van de 
Amsterdam toren. 
 
Artikel 3.  
Verkeersregeling en scheepvaartbegeleiding wordt gegeven vanaf een vaartuig ter plaatse met als 
aanroep “De Zes” op het Marifoonblokkanaal VHF 4 van de verkeersleiding Amsterdam. 
 
Artikel 4  
Dit besluit eindigt op 1 januari 2023 01.00 uur of zoveel langer als nodig. 
 
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: 
23 december 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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Bijlage – locatie 
 
Tijdens de show is het gebied binnen de rode contour verboden gebied; innen de paarse 
contour mogen geen onoverdekte vaartuigen komen. 
 

 


