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Besluit dagelijks bestuur
Nummer

5417-B

Onderwerp

Generatorverbod IJ plein

Bestuurlijke
verantwoordeiijktieid

Portefeuille Openbare Ruimte

Bestuurlijk verantwoordelijke

W.G.H. Paquay
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam besluit:

het U-plein ten oosten van de Pontsteiger als gebied aan te wijzen waar het verboden
is om aan boord van een afgemeerd zeilcharterschip een generator te gebruilcen
alsmede de hoofd- en of hulpmotor in werking te hebben.

Ondertekening
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Bestuurlijke context
Op 25 april 2012 is een nieuwe verordening vastgesteld, te weten de Regionale
Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012. Deze verordening is op 1 juli 2012 in
werking getreden. In deze verordening is het oude artikel 2.2 ( overlast) vervangen door de
artikelen 4.3 ( Generatorverbod) en artikel 4.4 ( verbod gebruik hoofd- of hulpmotor).
Volgens artikel 4.3 en 4.4 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied
2012 kan het dagelijks bestuur gebieden aanwijzen waar het verboden is om aan boord van
een afgemeerd binnenschip een generator te gebruiken of de hoofd- en of hulpmotor in
werking te hebben.
De kade bij het U-plein is aangewezen om zeilcharterschepen de gelegenheid te geven om
af te meren. Dit omdat deze schepen vanwege hun mast niet overal in de Amsterdamse
haven kunnen liggen. De zeilcharterschepen meren daar af in het kader van het op-en
afstappen van passagiers, het bevoorraden en het voorbereiden op een vaartocht of om
andere reden. Daar een groot aantal woningen in de nabijheid van deze meergelegenheid
is gebouwd, heeft Haven Amsterdam besloten op de kade van het U-plein
walstroomvoorzieningen te realiseren ten behoeve van de daar af te meren en gemeerde
zeilcharterschepen.
Omdat een aantal zeilcharterschepen, ondanks de aanwezigheid van de
walstroomvoorziening, toch een generator laat draaien, ondervinden omwonenden
geluidsklachten en hinder. Om overlast te voorkomen omdat motoren worden gebruikt,
zoals een scheepsmotor losse lasgenerator of pompmotor, wordt het verboden om een
hoofdmotor of hulpmotor te gebruiken.

Financiële toelichting

NVT

Ingewonnen adviezen

Er is juridisch advies ingewonnen op 3 juli 2012.
Strekking advies:
Juridisch akkoord
Er is geen financieel advies ingewonnen.
Er is geen extern advies ingewonnen.
Risico's / Neveneffecten

nvt
Publieke acties

Publicatie en communicatie door de Haven Amsterdam.
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Participatie / lnspraal<

nvt
IVIeegezonden stukl<en

Kabinet
Registratienummer

Naam

Waar op te vragen / in te zien

Openbaar

Paraaf ambtelijk eindverantwoordelijke

Oldenkamp,ï|J.

