
 
 

 

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART  

IJmond Noordzeekanaalgebied  

Centraal Nautisch Beheer  

 

Basijn nr 77/2022      Amsterdam, 29 december 2022 

 

 

Onderwerp:  Aanwijzingsbesluit oliehavengebied 

 

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied maakt het volgende bekend:  

 

Het oliehavengebied zoals dat is vastgesteld bij het besluit van de directeur Centraal Nautisch Beheer 

Noordzeekanaalgebied op 18 augustus 2021 met nr. 2021/31, dient vanwege recente ontwikkelingen 

te worden aangepast. Deze aanpassing betreft het oliehavengebied in de Australiëhaven. In verband 

met de vestiging van een niet-oliehavengebied gebonden bedrijf dient het oliehavengebied verkleint 

te worden. Een andere aanpassing betreft de openbare kade in de Aziëhaven. Deze ligplaats is onder 

meer bedoeld voor het ligplaats nemen van tankschepen met gevaarlijke stoffen om te ontgassen 

naar een mobiele ontgasvoorziening op de wal. Gedurende de tijd dat hier een tankschip met 

gevaarlijke stoffen is afgemeerd is het water bij deze ligplaats oliehavengebied.  

Door het op deze wijze regelen van het oliehavengebied is een ontheffing voor het ligplaats nemen 

van een tankschip niet noodzakelijk. Dit voorkomt onnodige administratieve lasten voor zowel de klant 

als de directeur van het CNB. Deze aanpassingen van het oliehavengebied kunnen plaatsvinden 

zonder dat hierbij de ordening of de veiligheid in het geding komt. Om deze reden heeft de directeur 

Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied besloten om deze oliehavengebieden aan te 

passen. 

 

Een andere reden tot wijziging van het besluit is dat er reeds meer oliehavengebieden, zowel blijvend 

als tijdelijk zijn aangewezen in meerdere besluiten. Om versnippering van aanwijzingsbesluiten te 

voorkomen, is ervoor gekozen om alle oliehavengebieden in één besluit op te nemen. Het 

aangepaste besluit bevat nu alle aangewezen oliehavengebieden. 

 

De van kracht zijnde besluiten zijn op te vragen bij de directeur Centraal Nautisch Beheer 

Noordzeekanaalgebied of te vinden via een link op de internetsite van Port of Amsterdam, 

https://www.portofamsterdam.com/nl/view-decrees?term_node_tid_depth=73 

 

De BASIJNEN 2020/03 en 2021/48 komen hierbij te vervallen. 

 

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens Rijkshavenmeester 

 

 

 

 

J.H.M. Mateyo 
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