Besluit nr. CNB/047/2017
Amsterdam, 6 december 2017
Verkeersbesluit tot het instellen van een voor vaarverkeer gestremd gebied gelegen in
de Oude Houthaven en Houthaven te Amsterdam
De Havenmeester van Amsterdam,
Gelet op:
-artikel 3 alsmede de artikelen 5 en 6 van de Scheepvaartverkeerswet;
-artikel 6.22 lid 1 van het Binnenvaartpolitiereglement met betrekking tot stremming en beperking van
de scheepvaart, aangeduid door het teken A1 uit bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement.
Overwegingen:
Dat in het gebied dat is gelegen in de Oude Houthaven en Houthaven (aangewezen gebied) vanaf 15
december 2014 werkzaamheden plaatsvinden voor de bouw van een pier en een woonwijk. In
verband met deze werkzaamheden is er middels Besluit nr. CNB/116/2014 een voor vaarverkeer
gestremd gebied aangewezen. Dit besluit is geldig tot 31 december 2017. Omdat de werkzaamheden
langer duren dan tot 31 december 2017 wordt er middels dit besluit opnieuw een voor vaarverkeer
gestremd gebied aangewezen voor de periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2018. Het
aangewezen gebied, (zie tekening als bijlage) mag uitsluitend toegankelijk zijn voor schepen die ter
plaatse werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de aannemer. Dit gebied zal middels gele,
bijzondere markeringspalen, met het A1 teken uit bijlage 7 van het BPR worden afgebakend.
Besluit:
1. Het gebied aangemerkt als werkgebied (zie tekening bijlage) zowel in de Oude Houthaven als
de Houthaven, met ingang van 1 januari 2018 tot uiterlijk 31 december 2018 aan te wijzen als
gebied dat is gestremd voor de scheepvaart:
2. Te plaatsen een markeringslijn lijn bestaande uit 8 gele markeringspalen waarvan 8 verlicht
(bijzonder Markering) inclusief het A1 teken:
De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied,
Namens deze,
De Havenmeester van Amsterdam,

M.F. van de Kerkhof

Beroepsmogelijkheid:
Tegen dit verkeersbesluit kan door een belanghebbende, op grond van artikel 6 van de Scheepvaartverkeerswet en op grond
van de Algemene wet Bestuursrecht, binnen 6 weken na bekendmaking, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de rechtbank.
Het beroep moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
de naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
de gronden van beroep.
Het beroep kan gericht worden aan:
Rechtbank Amsterdam
Sector Bestuursrecht Algemeen
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam.

Bijlage: tekening van het gebied

