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Registratienummer: 
 

RVO12.0299 Portefeuillehouder: J.K. Visser 

Van afdeling: Havendienst Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Havenbeheersverordening NV Port of Den 
Helder 2013 (ID12.04389)  Toelichting Havenbeheersverordening NV Port of 
Den Helder 2013 (ID12.04390)     

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

A.D. Smit 
(0223) 61 3955 
a.smit@denhelder.nl 

Onderwerp:  Vaststellen Havenbeheersverordening NV Port of Den Helder 2013 + toelichting 

 
Gevraagd besluit: 
Vast te stellen de Havenbeheersverordening NV Port of Den Helder 2013  en de toelichting op deze 
verordening.  
De verordening op 1 januari 2013 in werking te laten treden. 
 
Publiekssamenvatting 
In verband met het operationeel worden van de NV Port of Den Helder per 1 januari 2013 is er een nieuwe, aan 
de huidige wetgeving aangepaste, havenbeheersverordening opgesteld. De vorige verordening is in 1996 
opgesteld en derhalve niet meer geheel actueel.  
 
Inleiding 
De huidige Havenverordening Den Helder is in 1996 vastgesteld en sindsdien niet meer gewijzigd.  
Op 1 januari 2013 wordt NV Port of Den Helder operationeel. Er is voor gekozen om per 1 januari 2013 ook een 
nieuwe geactualiseerde havenbeheersverordening op te stellen. Deze beheersverordening regelt de 
publiekrechtelijke taken die door de NV Port of Den Helder (moeten) worden uitgevoerd. 
Voor deze verordening is aansluiting gezocht bij de verordeningen zoals die door Havenbedrijf Rotterdam, 
Havenbedrijf Amsterdam en Groningen Seaports wordt gehanteerd. 
Een van de wijzigingen is dat er een bepaling is opgenomen dat de gevraagde gegevens van de schepen 
moeten worden aangeleverd in het havenmanagement “Portaal” van het havenbedrijf. In verband met het 
inwerking treden van Safe Sea Net moeten een aantal deze gegevens door de havenbedrijven electronisch 
worden doorgegeven aan de Rijksoverheid. Op 7 november 2011 was de haven van Den Helder als eerste 
haven in Nederland die deze beheerssituatie op orde had (paragraaf 7, artikel 7.4).  
Voorts is de verordening aangepast aan de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wvvs) betreffende 
het in ontvangstnemen van scheepsafvalstoffen en het uitgeven van aanwijzingen aan inzamelaars van deze 
stoffen (paragraaf 10). 
Tevens is er een koppeling gemaakt met de milieuvergunningen voor de diverse kades van het havenbedrijf, 
zodat gebruikers van de kades op deze voorschriften kunnen worden gewezen en naleving van deze 
voorschriften kan worden afgedwongen (paragraaf 3, artikel 3.9; paragraaf 8, artikel 8.1). 
Ook zijn artikelen aangepast naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State. 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Adequate regelgeving voor het havengebied. 
 
Kader 
Het kader voor deze verordening komt voort uit de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement en 
de Wet voorkoming verontreiniging door schepen. 
 
Argumenten 
De huidige verordening stamt uit 1996 en is niet meer up-to-date. De nieuwe verordening sluit beter aan de 
huidige wetgeving. 
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Maatschappelijk draagvlak 
De nieuwe verordening sluit beter aan op de huidige wetgeving, waardoor er voor de havengebruikers ook meer 
duidelijkheid is. 
 
Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties. 
 
Communicatie 
Na vaststelling van de Havenbeheersverordening NV Port of Den Helder 2013 zal deze worden afgekondigd en 
gepubliceerd. Tevens zal de verordening via de website www.havendenhelder.nl in te zien en te downloaden 
zijn. 
 
Realisatie 
De verordening treedt op 1 januari 2013 in werking. 
 
Den Helder,  6 november 2012. 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling  
 
 
secretaris 
J.E. Diepeveen  
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