Besluit gebruik spudpalen in het Amsterdamse Havengebied
Besluit nr.048/2014/RHN
Amsterdam, 27 mei 2014
Tijdelijk aanwijzingsbesluit locaties gebruik spudpalen in het Havengebied van Amsterdam
en aangrenzende hoofdvaarwegen en vereisten ontheffing spudpalen verbod.
Overwegende dat:











de binnenvaart steeds vaker uitgerust is met spudpalen;
deze spudpalen kunnen worden gebruikt om op de bodem van de vaarweg af te
meren;
het gebruik van spudpalen schade tot gevolg kan hebben voor de waterbodem en
zich daarin bevindende objecten (infrastructurele voorzieningen, leidingen, bodem
beschermingsmatten e.d.);
artikel 4.12 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 een
verbod bevat om spudpalen te gebruiken, tenzij het geschiedt op door het bevoegd
gezag aangewezen locaties;
het gebruik van spudpalen op bepaalde locaties in het havengebied geen bezwaren
oplevert, omdat het geen schade op kan leveren in verband met de aanwezigheid
van objecten in de bodem;
op aangewezen locaties geen ontheffing vereist is voor het gebruik van spudpalen,
en de ontheffing op andere locaties nog steeds vereist en mogelijk is;
in het besluit tevens voorwaarden zijn opgenomen waar een ontheffingsaanvraag
voor het spudpalen verbod aan moet voldoen.

Gelet op:


Artikel 4.12 van de Regionale Haven Verordening (RHN)

Besluit vast te stellen:
Besluit gebruik spudpalen, inhoudende de aanwijzing van locaties om af te meren op
spudpalen in de havens van Amsterdam en de aangrenzende vaarwegen, het
Noordzeekanaal en het Afgesloten IJ alsmede de voorwaarden waaraan een
ontheffingsaanvraag (artikel 4.12, tweede lid, Regionale Havenverordening
Noordzeekanaalgebied 2012) moet voldoen en onder welke voorwaarden een
ontheffing mogelijk is.
Artikel 1: Intrekking tijdelijk Verkeersbesluit Besluit nr.039/2013/RHN
Het tijdelijk verkeersbesluit nr.039/2013/RHN wordt met ingang van de dag na publicatie van
dit besluit ingetrokken.
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Artikel 2: Gebruik spudpalen
Het is toegestaan zonder toestemming gebruik te maken van spudpalen op de volgende
locaties:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Het Slik;
IJ- haven, kade zuidzijde oostelijk van de Jan Schaeferbrug;
Houthaven wachtsteigers noordzijde;
Minervahaven wachtsteigers noordzijde;
Mercuriushaven wachtsteiger worteleinde;
Sonthaven steigers worteleinde;
Suezhaven palen zuidzijde;
Cacaohaven zuidzijde korte kades;
Zanzibarhaven wachtpalen zuidzijde.

Artikel 3: Voorwaarden gebruik
Aan het gebruik van de spudpalen zijn de volgende voorwaarden verbonden:
1. Het gebruik van spudpalen is uitsluitend geoorloofd aan een afmeervoorziening.
2. Met inachtneming van het bepaalde onder 1, gebeurt het afmeren langszij eventueel
andere afgemeerde schepen, direct langszij deze schepen.
3. Indien een schip op een binnenvaartlocatie op spudpalen ligt afgemeerd, moet de afloop
naar de wal voor de overige scheepvaart veilig zijn.
Artikel 4: Aanvraag ontheffing
1. Voor locaties die niet zijn genoemd in artikel 2, is het gebruik van spudpalen uitsluitend
toegestaan indien het bevoegd gezag daarvoor conform het bepaalde in artikel 4.12,
tweede lid, van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 een
ontheffing heeft verleend.
2. Bij het verzoek om ontheffing dient de aanvrager de locatie aan te geven waar hij wil
afmeren, de termijn van het afmeren ter plaatse te vermelden alsmede een clickmelding
toe te voegen van de desbetreffende locatie.
3. Aan het geven van ontheffing kan het bevoegd gezag voorschriften en beperkingen
verbinden.
4. Deze ontheffing geldt tevens voor vaartuigen ten behoeve van werkzaamheden
aannemer binnen de oliehavengebieden.
Artikel 5: Toepasselijkheid Regionale Havenverordening/Havenreglement
Noordzeekanaalgebied 2012:
Alle overige bepalingen uit de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012,
Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012 en overige wetgeving blijven van kracht.
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Artikel 6: Bijlagen
De bij dit besluit behorende bijlagen overzichtskaarten waar op gebieden zijn aangegeven
waar men zonder toestemming gebruik mag maken van spudpalen, maakt onderdeel uit van
het besluit.
Artikel: 6 Inwerkingtreding/werking
Dit besluit treedt in werking de dag na plaatsing in het Gemeenteblad.

Datum: 27 mei 2014
Namens Het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
De Havenmeester van Amsterdam,

A.M.C. van Oosten

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.

Bijlagen: 2 tekeningen
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Tekening 1:

Bijlage bij het besluit nr. 048/2014/RHN waar het gebruik van spudpalen zonder ontheffing is
toegestaan in het Havengebied van Amsterdam en aangrenzende hoofdvaarwegen

Tekening 2:
Bijlage bij het besluit nr.048/2014/RHN waar het gebruik van spudpalen zonder ontheffing is
toegestaan in het Havengebied van Amsterdam en aangrenzende hoofdvaarwegen
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