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Onderwerp

Vaststellen uitvoeringsbesluiten Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied
2012 en Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012
De havenmeester van Amsterdam

Brengt ter algemene kennis dat zij op 26 juni 2013 het volgende besluit heeft
genomen in het kader van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied
2012 en het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012:

Besluit: Aanwijzing steiger C in de Oude Houthaven als zijnde een gebied waar het
voor afgemeerde schepen is verboden een generator te gebruiken en/of een hoofden/of hulpmotor in werking te hebben op grond van artikel 4.3 en artikel 4.4 van de
Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 (RHV 2012).
Burgemeester en wethouders
van de Gemeente Amsterdam
namens deze
de havenmeester,

A.M.C. van Oosten
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Besluit nr. 075 /RHV 2013
Onderwerp:

Aanwijzing steiger C in de Oude Houthaven als zijnde een gebied waar het voor
afgemeerde schepen is verboden een generator te gebruiken en/of een hoofd- en/of
hulpmotor in werking te hebben op grond van artikel 4.3 en artikel 4.4 van de
Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 (RHV 2012).

De Havenmeester van Amsterdam
Gelet op:
 artikel 4.3, lid 1 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012, waarin is
bepaald dat het college gebieden kan aanwijzen waar het verboden is om aan boord van een
afgemeerd binnenschip een generator te gebruiken;
 Artikel 4.4, lid 1 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012, waarin is
bepaald dat het college gebieden kan aanwijzen waar het verboden is om aan boord van een
afgemeerd schip de hoofd- en of hulpmotor in werking te hebben;
 Artikel 26, lid 2 van de Verordening op de Stadsdelen jo artikel 26, lid 5 van de Verordening
op de Stadsdelen jo. Artikel XV sub 11 van de A lijst behorende bij de Verordening op de
Stadsdelen;
 Het besluit van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West van 26 februari 2013,
besluitnummer BV/JZ 2013/1410, waarbij de havenmeester namens het dagelijks bestuur
van stadsdeel West is gemandateerd om gebieden aan te wijzen waar het is verboden om
aan boord van een afgemeerd binnenschip een generator en/of de hoofd- en of hulpmotor in
werking te hebben.
Overwegende dat










In de Oude Houthaven direct ten oosten van Steiger C een aantal woonboten ligt afgemeerd
en deze woonboten actief worden bewoond;
Steiger C regelmatig wordt gebruikt door binnenvaartschepen als overnachtingsplaats in het
kader van de voorgeschreven rusttijden zoals bepaald in de Binnenvaartregeling of om
redenen betrekking hebbend op actieve binnenvaart;
Deze binnenvaartschepen gebruik maken van zich aan boord bevindende generatoren van
binnenvaartschepen alsmede door het in werking hebben van de hoofd- en hulpmotoren
voor de energievoorziening aan boord;
Door het gebruik van deze generatoren en/of hulp- en hoofdmotoren geluidshinder ontstaat
alsmede verslechtering van de luchtkwaliteit;
Hierdoor overlast en/of hinder van de woonboot bewoners wordt ondervonden;
Door deze overlast en/of hinder meerdere klachten bij het Stadsdeel West zijn ingediend;
Door op grond van de artikelen 4.3 lid 1 en artikel 4.4 lid 1 van de Regionale
Havenverordening Noorzeekanaalgebied 2012 beide zijden van Steiger C aan te wijzen waar
het verboden is een generator en/of hulpmotoren te gebruiken door afgemeerde schepen,
de luchtkwaliteit ten goede komt en lawaai wordt vermeden;
Op Steiger C een aantal walstroomkasten (elektrakasten) zijn geplaatst ten behoeve van de
daar af te meren en afgemeerde binnenvaartschepen;
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Afgemeerde binnenvaartschepen als alternatief voor de eigen energievoorziening gebruik
kunnen maken van deze aangebrachte walstroomvoorzieningen.

Besluit:
I.

vast te stellen de gebiedsaanwijzing als bedoeld in artikel 4.3 lid 1 en artikel 4.4 lid 1 RHV
2012 voor het verbieden voor afgemeerde schepen van het in werking hebben van een
generator, hoofd en/of hulpmotoren.

II. dat deze aanwijzing geldt voor beide zijden van steiger C gelegen in de Oude Houthaven.
III. te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit in werking zal treden op de dag na publicatie in afdeling
3B van het Gemeenteblad.

Bijlage:

plattegrond Oude Houthaven met gearceerde gebied waarop deze aanwijzing
betrekking heeft.

Datum: 26 juni 2013
Namens het Dagelijks bestuur van stadsdeel West
De havenmeester van Amsterdam,

A.M.C. van Oosten
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