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Onderwerp 

 
Aanwijzing (plaatsvervangend) havenmeester, mandaat havenmeester en aanwijzing 

toezichthouders ingevolge de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 

2012 en het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012 

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam 

 
Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 26 juni 2012 hebben 
besloten: 

I. Het hoofd Nautische sector van Haven Amsterdam aan te wijzen als 
havenmeester in het kader van de Regionale Havenverordening 
Noordzeekanaalgebied 2012 (RhN 2012) en het Havenreglement 
Noordzeekanaalgebied 2012 (HrN 2012); de havenmeester heeft op grond 
van de RhN 2012 en het HrN 2012 bepaalde bevoegdheden dan wel krijgt 
deze van het college op basis van het mandaat; 

 
II. Het plaatsvervangend hoofd Nautische sector van Haven Amsterdam aan te 

wijzen als plaatsvervangend havenmeester in het kader van de Regionale 
Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 en het Havenreglement 
Noordzeekanaalgebied 2012; 

 
III. Per 1 juli 2012 in te trekken het besluit van uw college inzake mandatering 

van bevoegdheden aan de havenmeester en aanwijzing medewerkers Haven 
Amsterdam als toezichthouders ingevolge de Regionale Havenverordening 
Noordzeekanaalgebied 2010 (Gemeenteblad 2010, Afd. 3B, nr. 17);  

 
IV. a) Aan de havenmeester en diens plaatsvervanger mandaat te verlenen voor 

de uitoefening van de volgende taken en bevoegdheden; 

 

het nemen van handhavingsbesluiten, te weten het opleggen van een 

last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 125 van de 

Gemeentewet alsmede het opleggen van een last onder dwangsom 

als bedoeld in de artikelen 5:32 e.v. van de Algemene wet 

bestuursrecht, en het innen van een verbeurde dwangsom als bedoeld 

in artikel 5:37 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 
Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 
Het geven van aanwijzingen, het verlenen van ontheffingen, vrijstellingen, 
erkenningen en vergunningen, niet zijnde het vaststellen van nadere 
regels, te weten: 

 artikel 3.1: Het plaatsen van verkeerstekens; 
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 artikel 3.1: Ontheffing om te handelen in strijd met verkeersteken of de 
daarbij behorende nadere aanduiding; 

 artikel 3.2: Ontheffing om ligplaats te nemen; 

 artikel 3.3: Aanwijzing operationele ruimte bij een ligplaats als bedoeld 
in art. 3.2, eerste lid, onder c; 

 artikel 3.3: Ontheffing verbod buiten de operationele ruimte te treden; 

 artikel 3.4: Opdracht schip te verhalen; 

 artikel 3.5: Ontheffing om boorinstallatie, werkeiland of soortgelijke 
object op te vijzelen; 

 artikel 3.5: Aanwijzing gebieden waar gebod artikel 3.5, eerste lid, niet 
van toepassing is; 

 artikel 3.6: Ontheffing gebruik voorstuwers, boegschroeven of 
hekschroeven; 

 artikel 3.8: Aanwijzing havenbekkens met een invaarverbod of om zich 
daarin te bevinden; 

 artikel 3.8: Ontheffing van het in het tweede lid bepaalde invaarverbod; 

 artikel 3.8: Vrijstelling van het in het tweede lid bepaalde invaarverbod; 

 artikel 3.8: Ontheffing van het in het derde lid bepaalde invaarverbod 
met zeilschepen; 

 artikel 3.9: Maatregelen In het kader van veiligheids- of milieubelangen 
opleggen aan schepen die aan economisch verkeer zijn onttrokken; 

 artikel 3.10: Aanwijzing openbare ligplaatsen voor tankschepen 
geladen met of leeg van vloeibare, onverpakte, gevaarlijke of 
schadelijke stoffen; 

 artikel 3.11: Aanwijzing oliehavengebied; 

 artikel 3.12: Erkenning bootliedenorganisatie; 

 artikel 4.1: Ontheffing om door te blazen, waardoor roet uit het schip 
ontsnapt; 

 artikel 4.3: Aanwijzing gebieden waar generatorgebod geldt; 

 artikel 4.3: Ontheffing om generator te gebruiken in een gebied dat is 
aangewezen op grond van het eerste lid; 

 artikel 4.4: Aanwijzing gebieden waar gebruik hoofd- en hulpmotor 
verboden is direct na het afmeren; 

 artikel 4.4: Ontheffing gebruik hoofd- en hulpmotor in aangewezen 
gebieden; 

 artikel 4.5: Ontheffing om gevaarlijke of schadelijke vloeistoffen over te 
slaan tussen een schip en een tank op de wal; 

 artikel 4.6: Vergunning om scheepsafval e.d. in ontvangst te nemen 
van zeeschepen; 

 artikel 4.7: Opleggen verbod schip om haven binnen te komen, daar te 
verblijven of ligplaats te nemen; 

 artikel 4.7: Opleggen maatregelen schip dat in haven verblijft of 
ligplaats neemt; 

 artikel 4.8: Vrijstelling gebruik bunkercontrolelijst; 

 artikel 4.8: Vrijstelling melding bunkeren; 

 artikel 4.9: Ontheffing terugpompen brandstofolie of smeerolie van een 
zeeschip in een bunkerschip; 

 artikel 4.11: Het plaatsen van verkeerstekens ten behoeve van het 
gebruik van ankers; 

 artikel 4.11: Ontheffing gebruik ankers; 

 artikel 4.12: Het plaatsen van verkeerstekens ten behoeve van het 
gebruik van spudpalen; 

 artikel 4.12: Ontheffing gebruik van spudpalen; 

 artikel 4.14: Ontheffing verrichten sloopwerkzaamheden; 

 artikel 4.14: Ontheffing verrichten werkzaamheden; 
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 artikel 4.14: Vrijstelling verrichten werkzaamheden; 

 artikel 4.14: Vrijstelling melding werkzaamheden; 

 artikel 4.15: Ontheffing om met een schip ligplaats te nemen om het 
schip of de lading te ontsmetten; 

 artikel 6.1: Aanwijzingen in het belang van de ordening en de 
veiligheid in de haven. 

 
Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012 
Het geven van ontheffingen op grond van het Havenreglement 
Noordzeekanaalgebied 2012, te weten: 

 artikel 2.1: Ontheffing schepen van verbod om zich in een oliehaven-
gebied te bevinden; 

 artikel 2.2: Ontheffing bouw- en uitrustingsvoorschriften schepen om 
zich in een oliehaven-gebied te bevinden; 

 artikel 2.3: Ontheffing om met een niet-bedrijfsgereed schip in het 
oliehavengebied ligplaats te nemen; 

 artikel 2.4: Ontheffing om anders af te meren; 

 artikel 2.5: Ontheffing om vuur of activiteiten te ondernemen ten 
gevolge waarvan vonkvorming naar de buitenlucht optreedt of kan 
treden; 

 artikel 3.1: Ontheffing van het ligplaats nemen buiten het 
oliehavengebied van binnen-, zee- en combinatietankschepen; 

 artikel 4.1: Ontheffing gebruik dampretourleiding bij bepaalde stoffen; 

 artikel 4.1: Ontheffing inert zijn van ladingtanks ladende schip; 

 artikel 4.1: Ontheffing overslag van een gas als bedoeld in de IGC-
Code of het ADN; 

 artikel 4.1: Ontheffing gebruik vaste scheepsladingleiding bij 
behandeling van een gevaarlijke stof; 

 artikel 4.1: Ontheffing gebruik vaste scheepslospomp bij lossen van 
een gevaarlijke stof; 

 artikel 4.1: Ontheffing niet-gesloten behandelen van een gevaarlijke 
stof; 

 artikel 5.1: Opleggen verbod schoonmaken tankschepen of beperken 
ervan; 

 artikel 5.1: Ontheffing om de tanken te openen of te drogen na afloop 
van het gesloten schoonmaken als bedoeld in het eerste lid, wanneer 
er schepen langszij liggen; 

 artikel 5.1: Ontheffing om te wassen met ruwe olie; 

 artikel 6.1: Ontheffing langszij meren bij zeetankschepen met 
gevaarlijke stoffen; 

 artikel 6.2: Ontheffing bouw- en uitrustingsvoorschriften langszij meren 
van tankschepen; 

 artikel 10.1: Ontheffing ligplaats nemen of zich op een ligplaats te 
bevinden indien de lading met ontsmettingsmiddelen behandeld is; 

 artikel 12.1: Ontheffing verbod ligplaats inname van een schip geladen 
met gevaarlijke stoffen in verpakking. 

 
b) Te bepalen dat het mandaat wordt uitgeoefend met inachtneming van de 
volgende voorschriften: 
- De havenmeester neemt de aanwijzingen, richtlijnen, instructies en het 
vastgestelde beleid van het college in acht; 
- In de ondertekening van besluiten die onder dit mandaat vallen, wordt tot 
uitdrukking gebracht dat het besluit wordt genomen namens het college; 
- Indien het uitoefenen van het mandaat dan wel het uitvoeren van de taak 
concrete aangelegenheden of besluiten betreft die van bijzondere politiek-
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bestuurlijke betekenis zijn, of anderszins van bijzonder belang zijn, voert de 
havenmeester vooraf met het college overleg; 
- Elke 2 jaar, voor het eerst na twee jaar na vaststelling van dit besluit, vindt 
een evaluatie van het besluit plaats. 
 
c) Te bepalen dat het verlenen van ondermandaat aan onder hun 
verantwoordelijkheid werkzame personen is toegestaan. 
d) Te bepalen dat het mandaat de bevoegdheid omvat voorschriften en 
beperkingen te verbinden aan de onder IVa bedoelde besluiten, en deze te 
wijzigen en in te trekken, voor zover de toepasselijke regelingen in deze 
bevoegdheid voorzien en de aard van de bevoegdheid zich daartegen niet 
verzet. 

 
V. Aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 6.3 Regionale 

Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012, in het kader van de 
uitoefening van de bevoegdheden zoals vermeld onder IV, de medewerkers 
van de Nautische Sector van Haven Amsterdam, met uitzondering van hen 
die meer in het bijzonder administratieve werkzaamheden uitoefenen. 
 

VI. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2012. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
 
A.H.P van Gils, secretaris   E.E. van der Laan, burgemeester 


