
 
 

 

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART  

IJmond Noordzeekanaalgebied  

Centraal Nautisch Beheer  

 

Basijn nr 23/2022                IJmuiden , 20 april 2022  

 

 

  
Onderwerp: Aanwijzingsbesluit Ligplaatsen voor bunkeren van schepen, gemeente Velsen 2022 
 
 
De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens 
(Rijks-)havenmeester, maakt het volgende bekend:  
 

Gelet op:  

• artikel 1.1 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019; 

• artikel 8.1, lid 2 onder b van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019; 

• artikel 8.5, lid 2 onder b van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019, 
en; 

 

Overwegende dat: 
•  het college van de gemeente Velsen bevoegd is gebieden of ligplaatsen aan te wijzen 

waar het bunkeren van brandstoffen of energiebronnen is toegestaan; 
• het college van de gemeente Velsen bevoegd is gebieden of ligplaatsen aan te wijzen 

waar het aan boord brengen van hulpstoffen is toegestaan; 
• het bunkeren van brandstoffen of energiebronnen risico’s met zich mee kan brengen, 

welke verlaagd kunnen worden door het bunkeren in aangewezen gebieden of 
ligplaatsen te laten plaats vinden;  

• het aan boord brengen van hulpstoffen risico’s met zich mee kan brengen, welke 
verlaagd kunnen worden door het aan boord brengen van hulpstoffen in aangewezen 
gebieden of ligplaatsen te laten plaats vinden, en;  

• het motief voor het gebruik van deze bevoegdheid de veiligheid en het milieu in de haven 
en haar directe omgeving is. 

 
Besluit: 
 

I. In het bepaalde bij of krachtens dit besluit wordt verstaan onder: 
a. bunkeren: het leveren van stookolie, gasolie en dieselolie of blends daarvan die wordt 

gebruikt voor de aandrijving van schepen of voor de algemene of specifieke 
energievoorziening aan boord van schepen; 

b. bunkerschip: schip gebruikt voor het bunkeren;  
c. hulpbedrijf: machines, apparaten of installaties op een schip die de voortstuwing 

ondersteunen of de energievoorziening verzorgen; 
d. hulpstof: stoffen, die aan boord van een zeeschip nodig zijn voor de werking van de 

aandrijving of het hulpbedrijf, en;  
e. zeeschip: schip dat volgens zijn constructie uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor 

de vaart op zee. 
 

II. Alle ligplaatsen in de havens van Velsen (zie artikel 1.1 van de Regionale 
Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019) die geschikt en bestemd zijn voor 
het afmeren van zeeschepen aan te wijzen als ligplaats voor het bunkeren door een  

 



 
 

 

 

bunkerschip van stookolie, gasolie en dieselolie of blends daarvan of voor het aan boord 

brengen van de hulpstof smeeroliedoor een schip. 

 
III. Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking. 
 

Heeft u vragen over deze basijn, dan kunt u contact opnemen met dienstdoende Manager 
Operatie op telefoonnummer +31(0)20-5234692.  
 

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied / havenmeester van 

Amsterdam,  

 

 

 

J.H.M. Mateyo 

 


