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Aanwijzingsbesluit
Verbod gebruik generator en/of hoofd en/of hulpmotor
duwbakken locatie Het Slik
Besluitnummer: 2017/034
De havenmeester van Amsterdam
Gelet op:
- het Mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Amsterdam van 1 april 2013 waarin de havenmeester van Amsterdam bevoegd is tot het nemen
van aanwijzingsbesluiten in het kader van artikel 4.3 en 4.4 van de Regionale Havenverordening
Noordzeekanaalgebied 2012;
- 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.
Overwegende dat:
 Een deel van Het Slik gelegen in het Afgesloten-IJ geschikt is voor het ligplaats nemen van
schepen;
 In de nabijheid van Het Slik met name aan de Surinamekade en Sumatrakade een groot
aantal woningen zijn gebouwd;
 Schepen die ligplaats hebben genomen gebruik maken van zich aan boord bevindende
generatoren alsmede 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 door de bewoners kan worden ondervonden.
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 schepen die ligplaats hebben genomen om een generator,
hoofd en/of hulpmotoren in werking te hebben.

II.

dat deze aanwijzing geldt binnen het gearceerde gebied (conform overzichtskaart
tekeningnummer N0328-v08) op Het Slik tussen twee gele palen en vier gele boeien voorzien
van het verkeersteken A1;

III.

te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit in werking zal treden op de dag na publicatie in het
Gemeentelijke publicatieblad van Amsterdam.
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Datum:
1 augustus 2017
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens deze, de havenmeester,

M.F. van de Kerkhof

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking
bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden
gericht aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Postbus 202, 1011 PN Amsterdam. Het
bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het
bezwaar. Indien u er voor kiest om u te laten vertegenwoordigen, verzoeken wij u om een machtiging te (laten)
overleggen. Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijlde spoed dit vereist
kan, hangende de bezwaarschriftenprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd van
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Parnassusweg 226,
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn griffiekosten verbonden.
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