
Rijkswaterstaat 
Ministerie van Infrastructuur en Mil pu 

Datum 24 april 2017 
ZaaknummerRWSZ2017-00005225 
Onderwerp Toestemming voor het neerleggen van een drijvend 

tropisch eiland in het Gouwzee 

Op 29 maart 2017 heeft u een verzoek voor een toestemming op grond van het 
Binnenvaartpolitiereglement ingediend. Uw verzoek is geregistreerd onder 
zaaknummer RWSZ2017-00005225. Uw verzoek heeft betrekking op het afmeren 
van een tropisch eiland in de Gouwzee. 

Op 24 april 2017 heb ik besloten een toestemming voor de activiteiten in de 
Gouwzee te verlenen. U treft het besluit in de bijlage van deze brief. 

Tenslotte wijs ik u erop dat de in te zetten vaartuigen dienen te zijn voorzien van 
optische tekens conform Hoofdstuk 3 van het Binnenvaartpolitiereglement. 

Zorgplicht 
Ik wijs u daarnaast op de zorgplicht die u hebt op grond van de Waterwet, 
genoemd in artikel 6.15 Waterbesluit, artikelen 6.8 en 6.9 Waterregeling en artikel 
2.1 van het Bibi. U hebt onder andere de verplichting om: 

Na beëindiging van de tijdelijke activiteiten het gebruikte deel van het 
waterstaatswerk weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen; 

• Ervoor te zorgen dat bestaand gebruik op de desbetreffende locatie 
redelijkerwijs zo min mogelijk hinder ondervindt; 

• Ervoor te zorgen dat tijdens de activiteit het waterstaatswerk bereikbaar blijft 
voor de beheerder en voor hulpdiensten. 
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Ik vertrouwerop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog 
vragen heeft, kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. 

Hoogachtend, 

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR, 
namens deze, 
hoofd Vergunningverlening, Rijkswaterstaat Midden-Nederland 

drs. R.M. Kok 
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beschikking 
Datum 

Kenmerk 

Onderwerp 

24 april 2017 
RWS-2017j18050 
Toestemming voor het neerleggen van een drijvend 
tropisch eiland in het Gouwzee 
RWSZ2017-00005225 Zaaknummer 

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR VAN RIJKSWATERSTAAT MIDDEN 
·NEDEr' ••. - 

Op 29 I 
Genera 
een tOE 
Binnem 
in de Guuwzee. De aanvraag betreft het neerleggen van een drijvend eiland, 
bestaande uit pontons met een ringsysteem verankerd aan palen in de Gouwzee. 
Op het eiland zullen maximaal 6 persenen. gedurende 1 dag en dat 3 dagen per 
week aanwezig zijn. Het eiland zal in mei worden geplaatst en in de maanden juni, 
juli en augustus worden gebruikt. 

Uw verzoek is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2017-00005225. 

Begripsbepalingen 

In deze beschikkinq wordt verstaan onder: 
• "de hoofdingenieur-directeur": de hoofdingenieur-directeur van de 

Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht; 
• "Het hoofd afdeling vergunningverlening": het hoofd afdeling 

vergunningverlening, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht; 
• "De waterbeheerder": de minister van Infrastructuur en Milieu, per adres 

Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht; 
• "Verkeer- en Watermanagement afdeling Noord-Oost ": het hoofd van de 

afdeling Noord-Oost van Verkeer- en Watermanagement van Rijkswaterstaat, 
tel. 088-7973300, per email NautischLoket.VWM-NO@rws.nl; 

• "District Noord, Midden Nederland": het hoofd van het district Midden 
Nederland Noord Postbus 2232, 3500 GE Utrecht; 

• "scheepvaartverkeer", verkeer van schepen en andere vaartuigen, 
overeenkomstig de bepalingen in de Scheepvaartverkeerswet; 

• "CMIJ", de Centrale Meldpost IJsselmeergebied van de Rijkswaterstaat te 
Lelystad telefoonnummer 088-7973300, email cmij@rws.nl. bereikbaar per 
VHF op kanaal!. 
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OVERWEGINGEN 

Vereiste van ontheffing 

Op grond van het bepaalde in artikel 1.23, lid 1 van het 
Binnenvaartpolitiereglement (Bpr) is het verboden een evenement op de vaarweg 
uit te voeren zonder dit tijdig bij het bevoegd gezag te melden. Het is verboden op 
grond van artikel 1.23, lid 3 zonder toestemming een evenement te doen plaats 
hebben waarbij zich personen anders dan op een schip te water water bevinden 
waardoor hinder of gevaar voor het scheepvaartverkeer kan ontstaan. 

Op grond van artikel 9.03, lid 1 i,s het verboden om ligplaats te nemen binnen het 
betonde vaarwater van het IJsselmeer. Op grond van lid 2 van datzelfde artikel is 
het verboden om op de locaties waar wel ligplaats genomen mag worden zonder 
toestemming te laden of te lossen. 

Belangenafweging en motiverina 

om in mei 2017 een drijvend tropisch eiland neer te leggen in de Gouwzee eli 
deze in de maanden juni, juli en augustus te gebruiken voor een winactie. 
Personen kunnen een dag op het tropisch eiland winnen. Het eiland zal 3 keer per 
week een dag bewoond worden. Het eiland bestaat uit aan elkaar gekoppelde 
pontons met een totale maximale oppervlakte van 21 meter lang en 16,8 meter 
breed. De pontons worden middels palen in de bodem op zijn positie gehouden, 
zodat deze niet afdrijft. 

De locatie is buiten de vaargeul maar wel in een luwtegebied tussen de kust van 
Noord- Holland en de noordelijke strekdam van Marken. 

Betrokken belangen 

Bij de gevraagde toestemming spelen in dit verband de volgende belangen een 
rol: 

• De kerntaak van Rijkswaterstaat, te weten: 
)- Het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het 

scheepvaartverkeer; 
)- Het instandhouden van de vaarweg en het waarborgen van de 

bruikbaarheid daarvan en; 
» Het voorkomen en/of beperken van schade door het 

scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers en 
waterkeringen of werken, gelegen in of over scheepvaartwegen 
en; 

• Het belang van de aanvrager, te weten het houden van een winactie. 

De activiteiten zijn niet passend in het nautisch verkeersbeeld ter plaatse en 
derhalve alleen toegestaan onder voorschriften. Ter bescherming van het belang 
van het vlotte verloop van de scheepvaart en de nautische veiligheid worden aan 
deze beschikking voorschriften verbonden voor het tijdelijk hebben van een 
tropisch eiland in de Gouwzee. 
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Naast de voorschriften opgenomen in deze toestemming blijven de bepalingen uit 
het Bpr onverminderd van kracht. De assisterende schepen moeten tevens zijn 
uitgerust conform de voorschriften zoals gesteld in de Binnenvaartwet. Het 
scheepvaartverkeer zal middels een bericht aan de scheepvaart op de hoogte 
worden gesteld van het tropisch eiland. U dient te zorgen voor inzet van een 
interventie vaartuig en een evacuatie en calamiteitenplan. 

BESLUIT 

Gelet op de bepalingen van het Binnenvaartpolitiereglement, de Algemene wet 
bestuursrecht' en de hieronder vermelde overwegingen besluit ik als volgt: 

I. De gevraagde toestemming te verlenen op grond van het bepaalde in artikel 
1.23, eerste en derde lid en artikel 9.03, tweede lid, van het 
Rinnon\/~~rtn(\litiprpn_' - '- .......... 

II. Aan de toestemming onaer 'voor~LllI11LC:1I VjJyCIIVlI'''''' v~~. __ ••..• _ 

verbinden. 

VOORSCHRIFTEN 

Voorschrift 1 
Locatie 

1.1 Het drijvend eiland mag neergelegd worden in het door Rijkswaterstaat 
aangewezen gebied op de positie 52 28.743 N en 5 05.509 E, opgenomen 
in bijlage 2. 

Voorschrift 2 
Aanvang en beëindiging activiteiten 

2.1 De start van de werkzaamheden dient 24 uur voor aanvang bij de CMIJ en 
handhavinq-middennederland@rws.nl te worden gemeld. Hierbij wordt 
aangegeven wie de contactpersoon ter plaatse is en op welk 
telefoonnummer deze contactpersoon bereikbaar is. 

2.2 Zodra het eiland ligt dient de exacte positie gemeld te worden aan de 
CMD. 

2.3 24 uur per dag dienen personen aanwezig te zijn op het eiland. De 
contactgegevens dienen bekend te zijn bij de CMIJ. 

2.4 De toestemminghouder dient onmiddellijk na het verwijderen van het 
eiland dit te melden bij de CMIJ. 
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Voorschrift 3 
Aanwijzingen en communicatie 

3.1 De organisatie is zelf verantwoordelijk voor het op afstand houden van 
ongewenste bezoekers die per vaartuig op locatie komen. 

3.2 Het geven van eventuele verkeersaanwijzingen aan overige scheepvaart 
mag alleen worden uitgevoerd door een Mobiel Verkeersleider van 
Rijkswaterstaat. 

3.3 De toezichthoudende ambtenaren van Rijkswaterstaat of de Politie te water 
kunnen in het belang van de veiligheid of de goede afwikkeling van het 
scheepvaartverkeer aanwijzingen geven, die onmiddellijk dienen te worden 
opgevolgd. 

3.4 De toestemminghouder zorgt ervoor dat personen op het eiland middels 
doelmatige communicatiemiddelen contact mogelijk is met de CMD, 
Mobiel Verkeersleider van Rijkswaterstaat ter plaatse, de KNRM of de 
Politie te water. 

Voorschrift 4 
Veiligheid 

4.1 Het eiland mag niet onbewaakt zijn. De bewaker dient 24 uur per dag 
bereikbaar te zijn. De contactgegevens moeten bekend zijn bij de CMIJ. 

4.2 Indien het eiland bewoond wordt door prijswinnaars dient hun veiligheid 
vanaf het water bewaakt te worden. 

4.3 Indien het eiland niet bewoont wordt dient een bewaker op het eiland 
aanwezig te zijn om de veiligheid te waarborgen. 

4.4 Tijdens bewoning van het eiland dient een snel interventievaartuig 
aanwezig te zijn. 

4.5 Een calamiteiten en evacuatieplan dient bekend te zijn op het eiland. Dit 
plan dient ook bij de CMIJ worden aangeleverd. 

4.6 Organisatie dient te zorgen voor voldoende veiligheidsmiddelen zoals 
brandblusser en reddingsvesten. 

4.7 Pontons met eiland deugdelijk afmeren zodat bij harde wind en 
waterstandsverschillen het niet op drift kan geraken. 

4.8 Op het eiland mag geen voor scheepvaart hinderlijke verlichting worden 
gevoerd. 

4.9 Indien lichten of vuren (kampvuur of barbecue) wordt ontstoken op het 
eiland dient dit gemeld te worden bij de CMIJ. 

4.9 Het eiland dient verlicht te zijn conform artikel 3.23 van het 
Binnenvaartpolitiereglement en 's-nachts de volgende verlichting te 
voeren: 
- witte gewone rondom schijnende lichten, in voldoend aantal om hun 
omtrek aan de zijde van het vaarwater aan te duiden, op een zodanige 
hoogte dat zij van het vaarwater af goed zichtbaar zijn. 
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Voorschrift 5 
Calamiteiten 

5.1 Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen 
onmiddellijk maatregelen te worden getroffen dieredelijkerwijs kunnen 
worden verlangd, om een nadelige beïnvloeding van scheepvaartveiligheid 
te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, 
zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. 

5.2. Een ongewoon voorval dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de 
Centrale Meldpost IJsselmeergebied telefoon: 088-7973300. 

PROCEDURE 

Er kan redelijkerwijs van worden uitgegaan dat andere belanghebbenden door het 
verlenen van deze toestemming/ontheffing niet in hun rechten worden aangetast. 
Derhalve is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht achterwege gelaten en is de procedure als bedoeld in artikel 4.1 van 
dezelfde wet gevolgd. 

CONCLUSIE 

De in deze beschikking opgenomen voorschriften waarborgen dat de belangen van 
de houder van deze toestemming en de doelstellingen vall het nautische beheer 
voldoende worden beschermd. Op grond van de bovenstaande overwegingen 
bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde 
toestemming. 

ONDERTEKENING 

DE HOOFDINGENIEUR_DIRECTEUR, 
namens deze, 
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland 

drs. R.M. Kok 
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MEDEDELINGEN Datum 
24 april 20 17 

RWS INFORMATIE Rijkswaterstaat Midden 
Nederland 
Vergunningverlening 

1. Bezwaar 
Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes 
weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden 
ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de hoofdingenieur 
directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht. 

Nummer 
RWS-20 17/18050 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te 
bevatten: 
a. naam en adres van de indiener; 
b. de daçtekerunç: 
c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit 

waartegen het bezwaarschrift zich richt; 
d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan 

verenigen. 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek 
dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector 
bestuursrecht binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het bezwaarschrift 
zijn woonplaats heeft. 
Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: 
a. de naam en het adres van de verzoeker; 
b. de dagtekening; 
c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en 

nummer of kenmerk van het besluit; 
d. de gronden van het verzoek (motivering). 
Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden 
overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft overgelegd. 

Naar aanleiding van het verzoek kan de Voorzieningenrechter een voorlopige 
voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. 

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een 
bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken Rechtbank wijst de 
verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het 
griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het 
verschuldigde griffierecht moet worden voldaan. 

2. Privaatrechtelijke toestemming 
Het verlenen van toestemming tot het privaatrechtelijke gebruik van 
staatseigendom, alsmede het aangaan van een overeenkomst omtrent dat 
gebruik, is voorbehouden aan het Rijksvastgoedbedrijf. 
In verband daarmede is een afschrift van deze beschikking gezonden aan het 
bevoegde Rijksvastgoedbedrijf, die zich met betrekking tot het bedoelde gebruik 
van de betrokken staatseigendommen schriftelijk tot de aanvrager zal wenden. 
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3. Inzage ontheffing 
Deze toestemming moet steeds aan boord van het vaartuig aanwezig zijn en aan 
de ambtenaren van Rijkswaterstaat op hun verzoek onmiddellijk worden getoond. 

4. Inspanningsverplichting 
Het hebben van deze toestemming ontslaat de houder niet van de verplichting om 
de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat 
derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van deze ontheffing schade 
lijden. 

5. Vrije doorgang scheepvaart 
Bij 'gebruik maken van deze toestemming mag geen belemmering of hinder 
worden veroorzaakt aan de scheepvaart en moeten alle door of namens de 
waterbeheerder, het districtshoofd c.q. het hoofd van de Verkeersdienst, in 
verband met de veiligheid van de scheepvaart gegeven aanwijzingen nauwgezet 
worden opgevolgd. 

6. Maatregelen in geval van te water raken van vaartuigen, voorwerpen 
en dergelijke 
De aanvrager van deze toestemming moet van het zinken of verloren gaan in 
rijkswateren van vaartuigen, ankers of ander toebehoren, gebezigd bij het gebruik 
maken van de beschikking, onmiddellijk kennis geven aan het districtshoofd. 
Gezonken vaartuigen en/of ander toebehoren moeten door de aanvrager worden 
opgeruimd. 

7. Expeditie 
Afschrift van deze beschikking gezonden aan: 
1. Gemeente Waterland, Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam; 
2. KNRM Marken, Havenbuurt lA, 1156 AL Marken; 
3. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Postbus 150, 1500 EO Zaandam; 
4. Kustwacht, postbus 10000, 1780 CA Den Helder; 
5. KLPD lelystad, Oostvaardersdijk Ba, B243 PA Lelystad; 
6. Regiopolitie Zaanstreek-waterland, De Deimpt 7, 1132 JV Volendam; 
7. Provincie Noord-holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. 
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BIllAGE 1. SITUATIETEKENING EN CONSTRUCTIE 

Behorende bij de ontheffing van de minister van Infrastructuur en Milieu van 
heden 
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Bijlage 

Waterbesluit 

Artikel 6.15 

1. Degene die gebruik maakt van een oppervlaktewaterlichaam of een 
bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk door, anders dan in 
overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of 
daaronder werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of 
voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of 
liggen, waarvoor geen vergunning krachtens artikel 6.12 of artikel 6.13 vereist 
is, draagt zorg voor: 

a. een zodanige situering en uitvoering van de handelingen dat geen nadelige 
gevolgen optreden voor het veilig en doelmatig gebruik van het 
oppervlaktewaterlichaam of het bijbehorende kunstwerk overeenkomstig 
de daaraan toegekende functies, voor de ecologische toestand van het 
oppervlaktewaterlichaam en voor het kustfundament; 

b. het voorkomen van een feitelijke belemmering voor vergroting van de 
afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam; en 

c. een zo gering mogelijke waterstandsverhoging of afname van het bergend 
vermogen van het oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van het gebruik, 
alsmede het compenseren van resterende onvermijdbare 
waterstandseffecten . 

Waterregeling 

Artikel6.8 

Het gebruik, bedoeld in art 6.15, eerste lid, van het besluit, wordt in ieder geval 
zodanig uitgevoerd dat: 

a. de tot stand gebrachte werken door de gebruiker in goede staat worden 
onderhouden; 

b. van calamiteiten of gebreken en andere onvolkomenheden door de 
gebruiker onmiddellijk mededeling wordt gedaan aan de minister; 

c. de gebruiker alle maatregelen treft die, zowel in het belang van een vlotte 
en veilige verkeersregulering als in het belang van de instandhouding van 
het betreffende oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk 
noodzakelijk zijn; 

d. de stabiliteit van oeverconstructies niet in gevaar wordt gebracht; 
e. na beëindiging van tijdelijke activiteiten het gebruikte deel van het 

oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk, wanneer dat 
redelijkerwijs mogelijk is, weer in de oorspronkelijke staat wordt 
teruggebracht; 

f. tijdens de activiteit of werkzaamheden het oppervlaktewaterlichaam of 
bijbehorend kunstwerk bereikbaar blijft voor de beheerder en voor 
hulpdiensten; 

g. bestaand gebruik op de desbetreffende locatie redelijkerwijs zo min 
mogelijk hinder ondervindt, en 

h. het gebruikte materiaal en materieel tijdig wordt verwijderd bij zodanig 
hoog water dat overstroming of wegslag hiervan dreigt. 



Waterregeling 

Artikel6.9 

Het gebruik, bedoeld in art 6.15, eerste lid, van het besluit, wordt wanneer het 
vaarwegen betreft onverminderd het bepaalde in artikel 6.8, zodanig uitgevoerd 
dat: 

a. de doorvaart van de scheepvaart, zowel in de breedte als in de hoogte, 
niet wordt belemmerd; 

b. de zichtlijnen voor de scheepvaart niet worden gehinderd; 
c. de zichtlijnen voor de bedienings- en begeleidingsobjecten niet worden 

gehinderd; 
d. geen hinder voor radar wordt veroorzaakt; 
e. geen hinderlijke uitstraling van verlichting voor het scheepvaartverkeer 

wordt veroorzaakt; 
f. geen open vuur of vuurwerk boven de vaarweg wordt aangestoken, en 
g. geen werken of onderdelen daarvan, materiaal of materieel uit de 

damwand steken. 




