
Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden grote vissersschepen 

(vriestrawlers) 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen; 

  

Gelet op de artikelen 1.7, 1.9 en 4.5, eerste lid, aanhef en onder b en vijfde lid van de Regionale Haven- 

verordening Noordzeekanaalgebied 2019; 

  

Overwegende dat: 

• in het havengebied van de gemeente Velsen enkele reders voor de grote zee- of diepzeevisserij een 

vestiging hebben; 

• het havengebied van de gemeente Velsen een regelmatige aanloophaven is voor grote vissersschepen, 

type vriestrawler, voor de grote zeevisserij; 

• er gedurende het verblijf in de haven naast loswerkzaamheden altijd onderhouds-, reparatie- of ver- 

beteringswerkzaamheden aan deze vriestrawlers worden verricht; 

• deze werkzaamheden aan vriestrawlers meestal langer dan 7x24 uur duren; 

• er jaarlijks een groot aantal ontheffingen verleend zou moeten worden vanwege het feit dat de werk- 

zaamheden langer dan 7x24 uur in beslag nemen; 

• het een aanzienlijke lastenverlichting oplevert als vriestrawlers worden vrijgesteld van de maximale 

termijn van 7x24 uur waarbinnen werkzaamheden zonder ontheffing kunnen worden uitgevoerd; 

• in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of hinder de Regionale Havenverordening 

Noordzeekanaalgebied 2019 overigens van kracht blijven op de werkzaamheden aan vriestrawlers; 

• de vriestrawlers binnen vier weken na aankomst in de meeste gevallen weer naar zee zijn vertrokken. 

BESLUITEN het volgende vrijstellingsbesluit vast te stellen: 

Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden grote vissersschepen (vriestrawlers) 

Artikel 1   
De bepaling als bedoeld in artikel 4.5, eerste lid, aanhef en onder b van de Regionale havenverordening 

Noordzee-kanaalgebied 2019, voor zover het betreft de tijdsduur van ten hoogste 7x24 uur, niet geldt 

voor grote vissersschepen (vriestrawlers). 

Artikel 2   
1. Aan deze vrijstelling worden de volgende beperkingen en voorschriften verbonden: 

a. Voor vriestrawlers die onder deze vrijstelling vallen en de in artikel 4.5, eerste lid, bedoelde werk- 

zaamheden uitvoeren geldt een maximale tijdsduur van vier weken. 

b. De vrijstelling als bedoeld in artikel 1 laat onverlet hetgeen overigens bij of krachtens de Regionale 

Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 is bepaald. 

Artikel 3   
Dit vrijstellingsbesluit treedt in werking op 1 januari 2021. 

Artikel 4   
Dit vrijstellingsbesluit geldt tot en met 31 december 2025. 

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020. 
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