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Aanwijzing Javakade ten westen van Jan Schaeferbrug tot gebied waar het gebruik
van generator en of hoofd- en of hulpmotor verboden is

Tekst van openbare besluiten Het college van burgemeester en wethouders besluit
wordt gepubliceerd

I. op grond van de artikelen 4.3 lid 1 en 4.4 lid 1 van de Regionale Havenverordening
2012 aan te wijzen als gebied waar het verboden is een generator en/of hulpmotoren
te gebruiken door afgemeerde schepen, het gebied voor de Javakade ten westen van
de Jan Schaeferbrug zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde plattegrond.
Het verbod wordt ingesteld om het gebruik van geluidproducerende motoren en
generatoren op schepen in de omgeving van woongebieden te verbieden, welk
verbod ook de luchtkwaliteit ten goede komt. In plaats daarvan kunnen de schepen
gebruik maken van aangebrachte walstroomvoorzieningen.
II. in te trekken het besluit van de havenmeester, namens het college van
burgemeester en wethouders, van 14 januari 2000, nr. VHB 03/2000, Gem.blad 2000,
afd.3. nr.14, betreffende het verbod tot het gebruik van motoren aan boord van
vaartuigen die gemeerd liggen aan de voor scheepvaart ingerichte locaties in het
oostelijk havengebied. In dit besluit was een beperkt gebied aangewezen.
Bestuurlijke achtergrond

Sinds 2000 is op de Surinamekade, Sumatrakade en Javakade een aantal
walstroomkasten geplaatst ten behoeve van de stroomvoorziening voor de daar af te
meren en gemeerde scheepvaart. Vervolgens werd in dit gebied, op basis van de
oude Verordening op de Haven en het Binnenwater door middel van het besluit van
de havenmeester van 14 januari 2000, Gemeenteblad 2000, nr.14, een
generatorverbod afgekondigd. Dit verbod is echter voor een (te) beperkt gebied van
kracht.
Bovendien is door de raad op 25 april 2012 een nieuwe havenverordening
vastgesteld, te weten de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012
(RHV 2012). Deze verordening trad op 1 juli 2012 in werking. In deze verordening is
het oude artikel 2.2 (overlast) vervangen door de artikelen 4.3 (generatorverbod) en
4.4 (verbod gebruik hoofd- of hulpmotor).
Ingevolge artikel 4.3 RHV 2012 kan het college gebieden aanwijzen waar het
verboden is om aan boord van een afgemeerd binnenschip een generator te
gebruiken.
Ingevolge artikel 4.4 RHV 2012 kan het college gebieden aanwijzen waar het
verboden is om aan boord van een afgemeerd schip de hoofd-of hulpmotor te
gebruiken. Van het verbod is uitgezonderd het gebruik direct voorafgaand aan het
vertrek van het schip.
Op grond van artikel 26 lid 2 en lid 5 van de Verordening op de stadsdelen en artikel
XV sub 11 van Lijst A behorende bij de Verordening van de stadsdelen kan het
dagelijks bestuur van het stadsdeel gebieden aanwijzen zoals bedoeld in artikel 4.3
lid 1 (generatorverbod) en artikel 4.4. lid 1 (verbod hoofd- of hulpmotor) van de RHN
2012.
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Omdat de kop Javakade, inclusief de Javakade ten westen van de Jan Schaeferbrug,
is aangewezen als grootstedelijk gebied bij raadsbesluit van 25 april 1990,
Gem.blad 1990, nr.450, gewijzigd bij raadsbesluit van 7 juli 2004, Gem.blad 2004,
180 afd. 3A, waarbij ook voormelde bevoegdheid aan de bestuursorganen van de
centrale stad zijn voorbehouden, is niet het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost,
maar uw college bevoegd dit gebied aan te wijzen.
Reden besluit

In het gebied wonen veel mensen. Verder werden en worden de kades gebruikt door
binnenvaartschepen. Deze schepen worden hier afgemeerd onder andere in het
kader van de vaar-en rusttijden. Voor de energievoorziening op deze schepen wordt
gebruik gemaakt van generatoren. Deze motoren produceren echter lawaai en stank.
In 2000 is om die reden een generatorverbod in dat gebied uitgevaardigd.
Haven Amsterdam heeft walstroomkasten geplaatst om de energievoorziening via
deze geluidloze en schone walstroomkasten te laten plaatsvinden als alternatief voor
het gebruik van de generatoren.
In 2010 en 2011 is door Haven Amsterdam een aantal (nieuwe) walstroomkasten
geplaatst in de IJ-haven, de Sumatrakade en de Surinamekade ten behoeve van de
daar af te meren en gemeerde scheepvaart. Het gaat hier om zowel
vrachtbinnenvaartschepen als riviercruiseschepen.
Er zijn momenteel aldus walstroomkasten geplaatst en operationeel op de kades in
de IJ-haven, Sumatrakade, Surinamekade en Javakade.
Ook op de Javakade ten westen van de Jan Schaeferbrug zijn speciaal voor de
riviercruiseschepen twee walstroomkasten geplaatst en operationeel en uitgevoerd
met 400A 400V vermogen. Dit sterke vermogen is nodig voor het laten werken van
koelkasten, diepvriesinstallatie, airconditioner en keukenapparatuur. Ook wordt dit
vermogen aangewend voor de verlichting van de restaurants, salon en hutten in de
cruiseschepen.
Gebleken is dat niet alle riviercruiseschepen van deze nutsvoorzieningen gebruik
maakten. Zij beleven gebruik maken van de generatoren aan boord van het schip.
Daardoor ondervonden omwonenden veel geluidsklachten en hinder. Bij Haven
Amsterdam zijn vele klachten hieromtrent binnengekomen.
Om te voorkomen dat er nog steeds overlast ondervonden zal worden door andere
motoren dan generatoren is in dit aanwijzingsbesluit ook een verbod opgenomen om
met hulpmotoren te draaien (het draaien valt onder het gebruik van de motor). Men
moet dan denken aan ankermotoren, motoren voor het leegpompen van ruimen of
een motor voor een las-trafo of voor het aandrijven van een pomp voor
schoonmaakwerkzaamheden met een slang.
De schepen die liggen in het gebied dat onder het verbod valt, zijn niet verplicht van
de walstroomkasten gebruik te maken. De kasten zijn geplaatst om deze schepen
een alternatieve stroomvoorziening te bieden, nu het verboden is de motoren aan
boord van het schip te gebruiken.
Uitkomsten advies

Bin

dJZ, Bestuursdienst. Akkoord.
Stadsdeel Oost. Akkoord

Buiten de gemeente

N.v.t.

Binnen de gemeente
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Uitkomsten inspraak en/of maatschappelijk overleg

N.v.t.
Behandeling in raadscommissie

N.v.t.
Datum van behandeling in gemeenteraad

N.v.t.
Financiële paragraaf

In de financiering van de walstroomkasten en de exploitatie is al voorzien. Haven
Amsterdam heeft de walstroomkasten vanuit haar begroting betaald.
Toelichting

N.v.t.
Geheimhouding

N.v.t.
Voorlichting en communicatie

Bin

- Opnemen in Gemeenteblad afdeling 3B
- Bewonersbrief t.b.v. bewoners nabij Javakade in stadsdeel Oost

Buiten de gemeente

- Informatiebrief t.b.v. vertegenwoordigers riviercruiserederijen

Binnen de gemeente

Stukken
Meegestuurd
Ter inzage gelegd

1. Overzichtskaart gebiedsaanwijzing Javakade ten westen Jan Schaeferbrug.pdf
N.v.t.
Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Haven Amsterdam, J.C. Nab, 020-5234877, jaap.nab@portofamsterdam.nl
Haven Amsterdam, T.Kattouw, 020-5234854, thijs.kattouw@portofamsterdam.nl
Besluit college van burgemeester en wethouders

Akkoord
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