
Maximale snelheid op Amsterdam-Rijn-
kanaal en Lekkanaal

19 juli 1999/Nr. UT-99/14
Rijkswaterstaat/Directie Utrecht

De Minister van Verkeer en Water-
staat,
overwegende,
dat het in het belang van een veilige en
vlotte scheepvaart noodzakelijk is een
maximale snelheid voor schepen op het
Amsterdam-Rijnkanaal en Lekkanaal
in te stellen;
dat het in het belang van de verkeers-
veiligheid is om voor alle schepen een
zelfde maximale snelheid in te stellen;
dat de maximale snelheid met borden
wordt aangegeven;
dat met betrekking tot hinderlijke
waterbeweging nadere regels zijn
gesteld in artikel 6.20 van het Binnen-
vaartpolitiereglement;
dat met betrekking tot de invoering
overleg is gevoerd met KSV Schutte-
vaer en de Politie te Water;
dat het Amsterdam-Rijnkanaal en het
Lekkanaal in het beheer zijn bij het
Rijk;
Gelet op artikel 3 van de Scheepvaart-
verkeerswet en de artikelen 1 en 5 van
het Besluit administratieve bepalingen
scheepvaartverkeer;

Besluit:

Op grond van vorenstaande overwegin-
gen besluit ik:
I. de maximale snelheid voor alle sche-
pen op het Amsterdam-Rijnkanaal en
op het Lekkanaal te stellen op 18 km
per uur;
II. het besluit van 3 december 1992/Nr.
12102 RFR (maximale snelheid geba-
seerd op natte doorsnede) in te trekken.

Dit besluit treedt in werking door
plaatsing van verkeersborden B.6 van 
Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiere-
glement.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de hoofdingenieur-directeur van de Rijks-
waterstaat in de directie Utrecht,
voor deze,
het hoofd van de scheepvaartdienst
Amsterdam-Rijnkanaal c.a.,
W.J. Wouters.

Mededeling

Bezwaar
Ingevolge de Algemene wet bestuurs-
recht kan tegen dit besluit een bezwaar-
schrift worden ingediend. Het bezwaar-
schrift moet worden gericht aan de
Minister van Verkeer en Waterstaat en
ingediend bij de hoofdingenieur-direc-
teur in de directie Utrecht van het
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat,
Postbus 650, 3430 AR Nieuwegein.
Het bezwaarschrift moet worden inge-
diend binnen zes weken na de dag
waarop dit besluit is bekendgemaakt.
Voor de behandeling van het bezwaar-
schrift wordt geen griffierecht geheven.
Het bezwaarschrift moet worden onder-
tekend en dient ten minste te bevatten:
– de naam en het adres van de indie-
ner;
– de dagtekening;
– een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht;
– de gronden van het bezwaar.
Indien een bezwaarschrift is ingediend
is het mogelijk om daarnaast een ver-
zoekschrift tot het treffen van een voor-
lopige voorziening in te dienen bij de
president van de arrondissementsrecht-
bank binnen het rechtsgebied waarvan
de indiener van het verzoekschrift zijn
woonplaats heeft.
Van de indiener van een verzoekschrift
voor het treffen van een voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven.
Omtrent de hoogte van het verschul-
digde bedrag, de wijze waarop en de
termijn waarbinnen u dient te betalen,
kunt u zich in verbinding stellen met de
griffier van bovenbedoelde rechtbank.
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