
 
 

Besluitnummer 2020/01 

 

 

Aanwijzingsbesluit tijdelijk oliehavengebied 

 

de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied 

 

Gelet op: 

• artikel 5.1 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019; 

• het Besluit mandaat, volmacht en machtiging van 3 december 2019 met nummer 
ZD2019-004323 op basis waarvan door de directeur Centraal Nautisch Beheer 
Noordzeekanaalgebied in mandaat besluiten kunnen worden genomen, namens het 
college van burgemeester en wethouders. 

 

Overwegende dat: 

 

• de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, namens het college,  

bevoegd is oliehavengebieden aan te wijzen; 

• de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, namens het college,  

de oliehavengebieden aanwijst, omdat binnen die gebieden vanuit het oogpunt van 

milieu en veiligheid extra regels dienen te gelden voor de scheepvaart, bijvoorbeeld 

dat niet alle schepen in het gebied zijn toegelaten, dan wel dat schepen aan 

bepaalde uitrustingsvereisten moeten voldoen; 

• deze regels zijn opgenomen in paragraaf 5 van de Regionale Havenverordening 

Noordzeekanaalgebied 2019, 

• een van de oliehavengebieden in de Amerikahaven uitgebreid dient te worden in 

verband met het ligplaats nemen van een tankschip aan de Groene Kade voor 

bijzondere operaties (ontgassen) geladen met of leeg van een gevaarlijke stof, met 

uitzondering van een brandbare vloeistof met een vlampunt van 55 graden Celsius of 

hoger, kaliumhydroxide, natriumhydroxide, fosforzuur, of alleen schadelijke stoffen of 

residuen daarvan bevatten of leeg daarvan zijn; 

• het bestaande oliehavengebied uitgebreid dient te worden om zo één 

oliehavengebied te maken, dit in verband met de mogelijkheid die aldaar is 

gecreëerd om aldaar LNG en andere zogenaamde low flash point fuels te bunkeren; 

• de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, namens het college,  

besloten heeft om de hiervoor genoemde redenen het hierna vermelde gebied als 

oliehavengebied aan te wijzen, 

 

Besluit: 

 

I. 

In de Amerikahaven het water dat grenst aan de westelijke zijde van het oliehavengebied 

en aan de oostelijke zijde van de Groene Kade en dat omsloten wordt door een contour 

van een denkbeeldige lijn getrokken tussen de posities:  

I. 52⁰24’41” Noorderbreedte en 004⁰46’20” Oosterlengte (ter hoogte van 

bolder 16); 

II. 52⁰24’39” Noorderbreedte en 004⁰46’22” Oosterlengte; 

III. 52⁰24’32” Noorderbreedte en 004⁰46’21” Oosterlengte, en; 

IV. 52⁰24’32” Noorderbreedte en 004⁰46’20” Oosterlengte. 

aan te wijzen als oliehavengebied indien aan de Groene Kade, een tankschip is 

afgemeerd dat geladen is met of leeg van een gevaarlijke stof, met uitzondering van een 
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brandbare vloeistof met een vlampunt van 55 graden Celsius of hoger, kaliumhydroxide, 

natriumhydroxide, fosforzuur, of alleen schadelijke stoffen of residuen daarvan bevatten of 

leeg daarvan zijn. Dit gebied is aangegeven op de gewaarmerkte kaart die als bijlage is 

opgenomen bij dit besluit. 

 

II 

De aanwijzing als oliehavengebied geldt alleen dan als in het oliehavengebied een schip 

met onverpakte vloeibare ontvlambare ladingen vaart of afgemeerd ligt en/of een 

bunkering van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) of een andere zogenaamde low flash 

point fuel plaatsvindt dan wel een schip met gevaarlijke stoffen dan wel leeg daarvan, 

wordt ontgast. 

 

III. 

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in een Bekendmaking aan de scheepvaart 
IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer (BASIJN). 
 

III. 

In te trekken het besluit van de havenmeester van Amsterdam met nummer 001 / RHN / 

2019. 

 

Bijlage: plattegrond oliehavengebied bij besluitnummer 2020/01 

 

Aldus vastgesteld namens het college van burgemeester en wethouder op 8 januari 2020. 

De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied   

 

J.H.M. Mateyo 

 
Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking 

bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden 

gericht aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Postbus 202, 1011 PN Amsterdam. 

 

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de 

dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het 

bezwaar. Indien u er voor kiest om u te laten vertegenwoordigen, verzoeken wij u om een machtiging te (laten) 

overleggen. 

 

Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan, 

hangende de bezwaarschriftenprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd van de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Parnassusweg 226, 

Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn griffiekosten verbonden. 
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Toelichting 

Het oliehavengebied dient tijdelijk te worden uitgebreid in verband met het tijdelijk uit 

kunnen voeren van bijzondere operaties door tankschepen geladen met of leeg van licht 

ontvlambare vloeistoffen aan de Groene kade. Bij bijzondere operaties kan o.a. gedacht 

worden aan het bunkeren van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) of een andere 

zogenaamde low flash point fuel. Door deze ontwikkeling is aanpassing per genoemde 

datum van het vastgestelde oliehavengebied noodzakelijk



 

 

 

 

 

Bijlage plattegrond oliehavengebied 
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In  de Amerikahaven, het gearceerde gebied indien hier-een tankschip is afgemeerd dat geladen is 
met of leeg van een gevaarlijke stof, met uitzondering van een brandbare vloeistof met een 
vlampunt van 55 graden Celsius of hoger, kaliumhydroxide, natriumhydroxide, fosforzuur, of 
alleen schadelijke stoffen of residuen daarvan bevatten of leeg daarvan zijn. 
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