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Verkeersbesluit Scheepvaartverkeerswet boeien Zaan nabij Olam
Namens het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zaanstad maakt,
overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Scheepvaartverkeerswet en het
Besluit administratieve bepalingen inzake het scheepvaartverkeer, bekend dat bij besluit op hierboven
genoemde datum en zaaknummer (zie BARcode) is besloten om:
Besluit
I.
Een gedeelte van de vaarweg af te sluiten voor de scheepvaart vanaf de oever Veerdijk tot
aan een denkbeeldige lijn parallel hieraan tot ongeveer 10m uit deze oever;
II.
Het gedeelte wordt gemarkeerd met drie gele boeien;
a. Boei 1: 52.48691 N 4.80904 E;
b. Boei 2: 52.48710 N 4.80871 E;
c. Boei 3: 52.48725 N 4.80843 E.
III.
De boeien moet voorzien van het verbodsteken A.1 (In-, uit- of doorvaren verboden).
Juridisch kader
 het feit dat in de Scheepvaartverkeerswet in hoofdstuk 2 de bepalingen met betrekking tot de
ordening van het scheepvaartverkeer op scheepvaartwegen is opgenomen. In het bijzonder is in
artikel 3 van de Scheepsvaartverkeerswet de belangen voor onder andere het verzekeren van de
veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer opgenomen;
 het feit dat in artikel 2 van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement (Bpr) is bepaald
dat het Bpr op alle openbare wateren in het Rijk geldt die voor de scheepvaart openstaan
behoudens de uitzonderingen die opgenomen zijn in het Vastellingsbesluit;
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de bijlage 7 van het Bpr;
Richtlijnen Scheepvaarttekens 2008;
Het feit dat de Provincie Noord-Holland in haar Omgevingsverordening NH2020 van 22 oktober
2020 de Gemeente Zaanstad heeft aangewezen als nautisch bevoegd gezag voor de gehele
Zaan zoals bedoeld in de Scheepvaartverkeerswet;
het besluit administratieve bepalingen inzake het scheepvaartverkeer (BABS);
het geldende Ondermandaatbesluit Dienstverlening en Bedrijfsvoering 2021

Motivatie
Door de slechte staat van het Pakhuis Wormerveer aan de Veerdijk bestaat er een risico waarbij de
veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaartverkeer op de Achterzaan in gevaar kan worden
gebracht doordat vallende delen van het gebouw in het water terecht kunnen komen. Met name kleine
schepen die dicht onder de oever varen kunnen hierdoor geraakt worden. Ter voorkoming hiervan zijn
drie gele boeien (bijzondere markering) voorzien van toptekens A.1 (in, uit, of doorvaren verboden)
aangebracht.
Dit besluit wordt aangehaald als: Verkeersbesluit boeien in de Zaan.
Belangenafweging
Dit besluit is voor een zienswijze naar de belangenorganisaties voor de pleziervaart en beroepsvaart
verstuurd.
 Watersportverbond;
 Noord-Holland Watersportverbond;
 VNM motorbootsport;
 KBN; en
 ASV.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het gemeenteblad.

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders,
Teamleider afdeling Havens & Vaarwegen,
de heer L. van den Bergh

Terinzagelegging verkeersbesluit
Inzage: Het besluit met bijlagen is gedurende 6 weken vanaf de publicatiedatum op te vragen bij de
afdeling Havens & Vaarwegen via havens@zaanstad.nl.
Stukken inzien: wilt u stukken in papieren vorm inzien, vult u dan het contactformulier op
www.zaanstad.nl in. Wij nemen dan contact met u op.

ONDERWERP

PAGINA

Verkeersbesluit boeien Olam

3/4

gemeente Zaanstad
Havens & Vaarwegen

U kunt bezwaar maken
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Zaanstad. Dat doet u binnen 6 weken vanaf de datum waarop deze brief is
verstuurd.
U kunt digitaal bezwaar maken. Ga naar www.zaanstad.nl en tik als zoekterm in ‘bezwaar tegen besluit indienen’.
U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.
Schrijft u liever een brief? Stuur uw brief dan naar:
Gemeente Zaanstad
College van burgemeester en wethouders
Postbus 2000
1500 GA Zaandam
Zet in uw bezwaar in ieder geval:
de datum van uw bezwaar
uw naam
uw adres
de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
het kenmerk van deze brief
Vergeet niet het bezwaar te ondertekenen. Stuur ook een kopie van deze brief mee, dan kunnen wij u sneller
helpen.
Wij kunnen u eerst bellen over uw bezwaar
Vaak kan een telefoongesprek veel duidelijk maken. Uw bezwaar verder behandelen is dan misschien niet meer
nodig. Wilt u daarom ook uw telefoonnummer noemen waarop wij u overdag kunnen bereiken?
Lees meer in de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’
Deze kunt u gratis downloaden op www.rijksoverheid.nl.
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