
Verkeersbesluit met betrekking tot de

naamgeving en regulering gebruik

passantensteigers in de provincie

Flevoland

 

 

Gelet op:

 

artikel 5 van de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve

bepalingen scheepvaartverkeer en de Nadere regels voor ligplaatsen en afmeervoorzieningen in

provinciale vaarwegen van Flevoland;

 

Overwegende,

dat de provincie Flevoland beheerder is van de Lemstervaart, Urkervaart, Zwolse Vaart,

Vollenhoverkanaal, Kadoelermeer, Lage Vaart, Hoge Vaart, Oostervaart en de Lage Dwarsvaart;

 

dat de provincie Flevoland nautisch toezicht houdt op de Larservaart en de Hoge Dwarsvaart;

 

dat op 24 februari 2009 door het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland een verkeersbesluit

is genomen inzake de naamgeving en regulering van het gebruik van de passantensteigers in de

provincie Flevoland;

 

dat dit verkeersbesluit toeziet op het verbod voor het innemen van een ligplaats aan deze

passantensteigers behalve als de duur ervan een aaneengesloten periode is van maximaal drie volledige

dagen (3 x 24 uur);

 

dat op grond daarvan bij de aanlegsteigers het bord E7 van bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement

is geplaatst en bijkomende aanduiding max 3 x 24 uur conform bijlage 7, F3 van het

Binnenvaartpolitiereglement;

 

dat toezichthouders van de afdeling Infrastructuur hebben geconstateerd dat er in het vaarseizoen

veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de passantensteigers;

 

dat tevens is geconstateerd dat de lijst met passantensteigers niet meer actueel is vanwege een aantal

nieuwe passantensteigers en een aantal vervallen passantensteigers;
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dat er daarom voor is gekozen om het verkeersbesluit van 24 februari 2009 te actualiseren naar de

huidige stand van zaken;

 

dat er tevens voor wordt gekozen om de bebording langs de passantensteigers te wijzigen zodat het

bord E7 (toestemming te meren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst) separaat wordt

geplaatst van het informatiebord (informatie over de herkomst van de naamgeving).

 

dat onder het bord E7 het bord wordt geplaatst met een maximale ligduur van 3 x 24 uur;

 

dat genoemde maatregelen worden genomen in het kader van het verzekeren van de veiligheid en het

vlotte verloop van het scheepvaartverkeer en de instandhouding van scheepvaartwegen en het

waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 

dat ter voorbereiding op het onderhavige besluit uitvoering is gegeven aan het bepaalde in artikel 6

van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

 

gelet op de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement en het Besluit administratieve

bepalingen scheepvaartverkeer;

 

BESLUITEN

 

I. het verkeersbesluit van 24 februari 2009 in te trekken

II. het volgende verkeersbesluit te nemen inzake de naamgeving en het reguleren van het gebruik

van de passantensteigers in de provincie Flevoland;

 

1. dat er een ligplaatsverbod geldt op de provinciale vaarwegen;

 

2. te bepalen dat het in sub 1 bedoelde verbod niet van toepassing is op de met een ontheffing

(verleend door of namens Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland) aanwezige

ligplaatsen voor recreatievaartuigen;

a.

b. te bepalen dat het in sub 1 bedoelde verbod ook niet van toepassing is op de, door

Gedeputeerde Staten aangewezen bedrijventerreinen en hier tevens een door Gedeputeerde

Staten verleende ontheffing voor is afgegeven welke betrekking heeft op de aan dat bedrijf

gekoppelde werkzaamheden;  

c. dat het in sub 1 bedoelde verbod niet van toepassing is op de wachtvoorzieningen van de

bruggen en sluizen voor schepen die wachten op de volgende bediening;

d. dat het in sub 1 bedoelde verbod niet van toepassing is voor de hierna genoemde

passantensteigers. Dat langs deze passantensteigers een informatiebord is of wordt geplaatst

waarop de herkomst van de naam wordt aangegeven. Separaat aan het informatiebord

staat een bord E.7 (toestemming te meren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is

geplaatst) met daaronder de tekst ‘max 3 x 24 uur’;

 

- Vollenhover stenen, gelegen aan het Vollenhoverkanaal tegen over het

uitwateringskanaal
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- Rode Zand, gelegen aan de Lemstervaart, hmp 12.5, tegenover het benzinestation van

de A6

 

- Lemsterhoek, gelegen aan de Lemstervaart, hmp. 11

 

- Binnenweek, gelegen aan de Lemstervaart, hmp. 8.5

 

- Buitenweek, gelegen aan de Lemstervaart, hmp. 5

 

- Gat van Ens, gelegen aan de Zwolse vaart, hmp 2.5, tegenover het benzinestation aan

de Marknesserweg

 

- Bank van de Ketel, gelegen aan de Hoge Vaart, hmp 61, nabij Ketelhaven

 

- De Nabbert, gelegen aan de Hoge Vaart, hmp 53.2, nabij Elburgerweg

 

- De Hoop, gelegen aan de Hoge Vaart, hmp 39, nabij Nonnetjesweg

 

- Spiek, gelegen aan de Hoge Vaart, hmp 23.3, nabij Bosruiterweg

 

- Maaserhard, gelegen aan de Hoge Vaart, hmp 19.5, nabij Adelaarsweg

 

- De Binnenzee, gelegen aan de Hoge Vaart, hmp 12.5, nabij de Groene Kathedraal

 

- Gooierhard, gelegen aan de Hoge Vaart, hmp 9.2, nabij golfbaan Almere

 

- Staart van de Barg, gelegen aan de Lage Vaart, hmp 3.5, nabij de Faunabuurt in Almere

 

- Brede Hard, gelegen aan de Lage Vaart, hmp. 5.5, nabij de Bloemenbuurt in Almere

 

- ’t Diep, gelegen aan de Lage Vaart, hmp 10, nabij de Buitenring in Almere

 

- Kamperveert, gelegen aan de Lage Vaart, hmp 16.5, nabij Haje restaurant, A6

 

- Knar, gelegen aan de Lage Vaart, hmp 17.8, nabij Lage Knarsluis

 

- De Kant, gelegen aan de Lage Vaart, hmp 30.9, nabij Dronterweg/Zeeasterpad

 

- Biesel, gelegen aan de Lage Vaart, hmp 35.5, nabij Mechanisch Erfgoed Centrum

 

- ’t Gat van Doornspiek, gelegen aan de Lage Vaart, hmp 38.7, nabij Wisentbos in Dronten

 

- Brejenbarg, gelegen aan de Lage vaart, hmp 39, nabij Gildepenningdreef in Dronten

 

- Lemmerse veert, gelegen aan de Larservaart, nabij Natuurpark in Lelystad

 

- Het Harde, gelegen aan de Larservaart, nabij Aviodrome in Lelystad

 

- De Geldersman, gelegen aan de Larservaart, nabij Larserbos in Dronten

 

- De Olst, gelegen aan de Hoge Dwarsvaart, nabij Karekietwet in Dronten

 

- Het Allingsgat, gelegen aan de Hoge Vaart, nabij Biddinghuizen

 

  

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking van dit besluit en ligt gedurende 6

weken ter inzage bij het provinciehuis, Visarenddreef 1, Lelystad.

 

 

Staatscourant 2018 nr. 73380 24 december 20183



Aldus besloten op grond van de door Gedeputeerde Staten van Flevoland d.d. 10 september 2013 met

kenmerk 1529235 vastgesteld Algemeen mandaat, volmacht en machtigingenbesluit Flevoland 2013

en in mandaat besloten door het hoofd van de afdeling Infrastructuur, R. van der Werff.

 

   

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van publicatie schriftelijk bij ons bezwaar maken.

Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

 

Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

 

  

Dit besluit is genomen op 17 december 2018

 

 

 

 

 

Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

 

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes

weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient

ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit

waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een

voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de

Voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige

voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in

behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het

griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

 

 

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven

dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de

bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een
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dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het

niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander

bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de

zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde

rechter.

 

 

Proceskostenvergoeding Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van

de Algemene wet bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift

– een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw

bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand,

kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers,

telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven

en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat

wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek

om vergoeding van de kosten.
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