
 

 

 

 
Besluit nr. 031/ADN /2020 

Aanwijzing ligplaats ontgassen 

 

De Havenmeester van Amsterdam 

Gelet op: 

• De verordening tot wijziging van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 

(Gemeenteblad van de gemeente Amsterdam, nr. 33026, 12 februari 2019); 

• Artikel 7.2.3.7.2.1 van de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke 

goederen over de binnenwateren (ADN) waarin is bepaald dat lege of geloste ladingtanks alleen 

mogen worden ontgast op locaties toegelaten door de bevoegde autoriteit; 

• Bijlage 4 van de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen die de 

Havenmeester voor de uitvoering van artikel 7.2.3.7.2.1. als bevoegde autoriteit aanwijst; 

• besluit aanwijzen operationele ruimte Amerikahaven LNG Kade Oceanenweg, terrein C , 1047 BB 

Amsterdam d.d. 27 augustus 2020, nr. 2020/028. 

 

Overwegende dat: 

 

• In de haven van Amsterdam proefnemingen gaan plaatsvinden met mobiele ontgassingsinstallaties in 

de Amerikahaven op de LNG Kade Oceanenweg, terrein C; 

• Voor de activiteiten die met die installaties gaan plaatsvinden, een ontheffing is vereist van artikel 

10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer alsmede een vergunning op grond van artikel 4.10 van de 

Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied; 

• De ontheffing resp. vergunning als hiervoor bedoeld binnenkort zullen worden verleend door 

ODNZKG namens Provincie NH en de directeur van het Centraal Nautisch Beheer 

Noordzeekanaalgebied; 

• Voor het water voor de locatie een besluit aanwijzing operationele ruimte is vastgesteld; 

• Het ADN het ontgassen alleen toelaat op locaties die door de bevoegde autoriteit zijn aangewezen; 

• Dit besluit het doel heeft een zodanige locatie aan te wijzen. 

 

 

Besluit: 

 

I.  

Als locatie waar lege of geloste ladingtanks mogen worden ontgast, aan te wijzen de locatie zoals binnen 

de blauwe lijn ‘BAOR LNG-kade’ aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage. 

 

II. 

Op de locatie mogen uitsluitend schepen worden ontgast als voor het ontgassen de vereiste 

vergunningen en/of ontheffingen zijn verleend. 

 

III. 

Het besluit wordt gepubliceerd en tevens als basijn en treedt in werking de dag na publicatie.  

 

Bijlage: plattegrond locatie ontgassing behorende bij besluit  031/ADN/2020 

 

Havenbedrijf Amsterdam NV 

Divisie Havenmeester 

Postbus 19406 

1000 GK Amsterdam 
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Datum 7 september 2020 

 

De Havenmeester, 

 

 

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 de Havenmeester van Amsterdam, 

p.a. Havenbedrijf Amsterdam N.V, Divisie Havenmeester, 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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Bijlage: plattegrond locatie ontgassen 

 


