Besluit 2017/CNB/036

Amsterdam 1 augustus 2017

Verkeersbesluit tot het instellen van een voor vaarverkeer gestremd
gebied gelegen in de Hornhaven en de Moezelhaven te Amsterdam
De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer
Noordzeekanaalgebied maakt het volgende bekend:
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;
 Bijlage 8 van het Binnenvaartpolitiereglement;
 De gemeenschappelijke regeling van het openbaar lichaam Centraal
Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied.
Overwegende dat:
 Dat er vanaf 1 augustus 2017 tot ca. 31 december 2018
werkzaamheden gaan plaatsvinden voor de bouw van een kade en
droogdok in de Hornhaven en de Moezelhaven te Amsterdam;
 Dat tijdens deze periode de bouwwerkzaamheden vanaf het water zijn begrensd
d.m.v. het vaststellen van een werkgebied conform tekening N0348_v01;
 Dat het voor een veilige uitvoering het wenselijk is het werkgebied af te sluiten voor
het overige scheepvaartverkeer.
Besluit:
 Het gebied aangemerkt als werkgebied (zie tekening N0348_v01),zowel in de
Hornhaven als in de Moezelhaven, met ingang van 1 augustus 2017 aan te wijzen als
een gebied dat is gestremd voor de scheepvaart
 Dat dit gebied is gemarkeerd door zes gele markeringsboeien met het A1 teken uit
bijlage 7 van het BPR en met een afwisselend karakter van FL(5) geel en FL(3) geel.
Een tekening van dit werkgebied maakt deel uit van dit besluit.
Amsterdam, 1 augustus 2017
Het dagelijks bestuur van het Centraal Nautisch Beheer
Noordzeekanaalgebied,
namens deze, de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied,

M.F. van de Kerkhof

cc. Port Office DHM
Politie Team Water Havens
Politie landelijke eenheid afdeling IJmond.
Sector Schellingwoude
Provincie Noord Holland
Stichting Waternet
Koninklijke Schuttevaer

Mededelingen
Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan tegen dit besluit schriftelijk een bezwaarschrift
worden ingediend. Het bezwaarschrift moet bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam
Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaal, postbus 19406, 1000 GK Amsterdam.
Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekend gemaakt (verzonden of uitgereikt). Het bezwaar moet worden ondertekend en dient ten
minste te bevatten:
-de naam en het adres van de indiener;
-de dagtekening;
-een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht; -de gronden van het bezwaar.
Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoekschrift tot het
treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de presidenten van de
arrondissementsrechtbanken te Haarlem (voor wat betreft rijkswater) of te Amsterdam (voor wat
betreft het overige watergebied).

