Besluit nr. CNB/135/2005
Amsterdam, 19 december 2005
Tijdelijk verkeersbesluit tot het terugbrengen van de maximale snelheid van 18
kilometer naar 12 kilometer per uur.
De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied,
gelet op artikel 3 en de artikelen 5 en 6 van de Scheepvaartverkeerswet en artikel 5.01 van
het Binnenvaartpolitiereglement met betrekking tot de vaarsnelheden in het havengebied van
Amsterdam, bij besluit van 20 november 1992, Nr. 92/9550 EZ/ABJZ.
Overwegende dat:
- er vanuit de binnenvaartorganisaties en andere diensten op is aangedrongen om naar
aanleiding van de grootschalige bouw activiteiten in en nabij het Afgesloten IJ ter hoogte van
het Centraal Station, een verkeersmaatregel te nemen ten aanzien van de maximale
vaarsnelheid op dit deel van het Afgesloten IJ.
- deze grootschalige bouw activiteiten aan beide zijde van Afgesloten IJ plaatsvinden en dat
hierbij gebruik van drijvende werktuigen wordt gemaakt.
- na onderzoek besloten is om de maximale snelheid van 18 kilometer per uur terug te
brengen naar 12 kilometer per uur tussen het Stenen Hoofd en de Kop van het Java Eiland
gelegen in het Afgesloten IJ te Amsterdam.
Besluit:
De snelheid in het Afgesloten IJ te Amsterdam tussen het Stenen Hoofd en de Kop Java
eiland te beperken naar 12 kilometer per uur.
Te plaatsen op de noordwest hoek van het Stenen Hoofd, aan de noordoever ter hoogte van
de Pontsteiger, Noord-Hollandschkanaal, uitvaart Westerdok, uitvaart Westertoegang en de
uitvaart Oostertoegang het bord B.6 “Verplichting de vaarsnelheid te beperken zoals is
aangegeven (in km/u) met het cijfer 12”, zoals genoemd in bijlage 7 (verkeerstekens) van het
Binnenvaartpolitiereglement;

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de
Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst.
Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant en weekblad Schuttevaer
Amsterdam, 19 december 2005
Dagelijks bestuur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied,
namens deze,

A. Kee
Havenmeester van Amsterdam
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Schuttevaer afd. Amsterdam
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende, binnen zes weken na bekendmaking, tegen
een besluit een bezwaarschrift indienen bij de directeur Centraal Nautisch beheer Noordzeekanaalgebied,
postbus19406, 1000 GK Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste de
naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht, alsmede de gronden van het bezwaar.
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 aan de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn
griffiekosten verbonden.

