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Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen
van 23 juni 2009, nr. 2009-187822, afd. KB, tot bekendmaking van hun besluit van 23 juni 2009, nr. B.7, tot vaststelling van het verkeersbesluit Karakteristiek Blauwediep,
Oostereinderplas en Reiderdiep.
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Gedeputeerde Staten
der provincie Groningen;
maken bekend dat in hun vergadering van 23 juni 2009, nr. B.7, is vastgesteld hetgeen volgt:

Gedeputeerde Staten
der provincie Groningen
Overwegende dat,
krachtens de Scheepvaartverkeerswet als bevoegd gezag wordt aangemerkt diegene bij wie een
scheepvaartweg in (feitelijk) beheer is;
de provincie de beheersdaden op het Blauwediep, de Oostereinderplas en het Reiderdiep verricht
waardoor zij is aan te merken als feitelijk beheerder;
het nautisch beheer het feitelijk beheer volgt waardoor Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag
zijn ingevolge de Scheepvaartverkeerswet;
op het Blauwediep, de Oostereinderplas en het Reiderdiep:
a. in verband met de orde, het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het
scheepvaartverkeer,
b. het in stand houden van de scheepvaartweg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, en
c. het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers en waterkeringen, of werken gelegen in of over scheepvaartwegen;
gewenst is de maximale toegelaten scheepsafmetingen vast te stellen;
op het Blauwediep, de Oostereinderplas en het Reiderdiep:
a. een schip of een samenstel niet mag deelnemen aan de scheepvaart, indien de lengte, de
breedte, de hoogte boven water, de diepgang, de manoeuvreerbaarheid en de snelheid van
dit schip of dit samenstel niet verenigbaar zijn met de karakteristiek en met de afmetingen van
de vaarweg en van de kunstwerken, en
b. gelet op de maatgevende waterstand, gelet op afmetingen van de in de vaarweg liggende en
nieuw aan te leggen kunstwerken en gelet op de streefdiepte of nautische diepte (hetgeen de
som is van de maximaal toegestane diepgang voor de scheepvaart (1,10 meter) en de
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minimum kielspeling (0,20 meter) is voorgesteld de maximaal toegelaten scheepsafmetingen
te bepalen de in lid 1 genoemde afmetingen;

er bij de bepaling van de maximale toegelaten scheepsafmetingen tevens rekening is gehouden
met de kunstwerken die mede van invloed zijn op de vaststelling van de maximale scheepsafmetingen;

Gelezen het advies van de Inspecteur Scheepvaart van de provincie Groningen
Gelezen de zienswijze van waterschap Hunze en Aa's waarin zij aanraden ook een maximale
hoogte te noemen;
Gelet op het feit dat bij de voorbereiding van dit verkeersbesluit overleg gevoerd is met de gemeenten Reiderland, Winschoten en Scheemda, waterschap Hunze en Aa’s en de regiopolitie te
Winschoten;
Gelet op het feit dat bij de voorbereiding het verkeersbesluit in concept ter inzage heeft gelegen
van 24 november 2008 tot en met 22 december 2008 en er één zienswijze door Hunze en Aa's is
ingediend en dat deze zienswijze een instemming was met het voorgenomen besluit en een advies bevatte om ook een maximale hoogte op te nemen in het besluit;
Gelet op artikel 1.06 van het Binnenvaartpolitiereglement;
Gelet op de overige bepalingen van de Scheepvaartverkeerswet, van het Binnenvaartpolitiereglement, van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer en van de Algemene wet
bestuursrecht;

Besluiten:

Vast te stellen hetgeen volgt:
Verkeersbesluit met betrekking tot de karakteristiek van het Blauwediep, de Oostereinderplas en het Reiderdiep.
Artikel 1 Maximale toegestane afmetingen
1. De maximale toegelaten scheepsafmetingen op het Blauwediep zijn:
a. diepgang: 1,10 meter;
b. breedte: 5,50 meter;
c. hoogte: 3,5 meter;
d. lengte: over alles 30,0 meter.
2. De maximale toegelaten scheepsafmetingen op de Oostereinderplas
a. diepgang: 1,10 meter;
b. breedte: 5,50 meter;
c. hoogte: geen maximum;
d. lengte: over alles 15,0 meter.
3. De maximale toegelaten scheepsafmetingen op het Reiderdiep zijn:
a. diepgang: 1,10 meter;
b. breedte: 5,50 meter;
c. hoogte: variabel tussen 1,50 meter en 2,50 meter;
d. lengte: over alles 15,0 meter.
Artikel 2 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.
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Artikel 3 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Karakteristiek Blauwediep, Oostereinderplas en Reiderdiep.

Groningen, 23 juni 2009.
Gedeputeerde Staten voornoemd:
M.J. van den Berg, voorzitter.
H.J. Bolding, secretaris.

Groningen, 23 juni 2009.
Gedeputeerde Staten voornoemd:
M.J. van den Berg, voorzitter.
H.J. Bolding, secretaris.
Uitgegeven, 26 juni 2009.
De secretaris:
H.J. Bolding.
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