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Aan de Agendacommissie,
Wij verzoeken u het onderstaande onderwerp op de agenda te plaatsen:
Onderwerp

Begroting CNB
Korte toelichting

Het Dagelijks Bestuur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) heeft college en raad
de begroting 2015 om reactie voorgelegd.
De partners in de gemeenschappelijke regeling CNB kunnen hierop reageren.
Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen.
De organisatievorm van het CNB is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling, opgesteld op grond van
de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het CNB voert in mandaat de nautische rijkstaken uit.
De uitvoering van de taken van het CNB vallen organisatorisch binnen de organisatie van Haven Amsterdam
in een aparte divisie havenmeester (DHM)
De belangrijkste doelstelling van de Divisie Havenmeester is waarborgen van veilig, vlot en duurzaam
gebruik van de nautische ruimte in het Noordzeekanaalgebied.
Naast de nautische taken voert het CNB sinds 2003 taken uit die voortkomen uit de Havenbeveiligingswet.
Deze taken zijn onder andere toetsing en toezicht op havenbeveiligingsplannen.
De directeur CNB is vanaf juli 2012 gemandateerd voor de uitvoering van en het toezicht op de Regionale
Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 en het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012.
Tevens voert het CNB een aantal taken uit voor de Wet voorkoming verontreiniging door schepen
(Havenafvalstoffenplan).
Per 1 april 2013 is Haven Amsterdam verzelfstandigd en legt de Havenmeester voor de publieke taken
verantwoording af aan de mandaatgevers. Dit is vastgelegd in het Havenmeester-convenant Amsterdam en
zorgt voor de borging van het uitvoeren van de publieke taken. De middelen die nodig zijn om de publieke
taak uit te voeren worden beschikbaar gesteld vanuit de NV.

Doel van de agendering

Besluitvorming
Voorgestelde wijze van behandelen

Hamerstuk,
want:. Velsen betaalt niet mee aan de uitvoering van de taken van het CNB. De begroting heeft dan ook
geen financiële consequenties voor de gemeente.
De inhoud geeft geen aanleiding tot bespreking. Er is geen sprake van een beleidswijziging.
Voorkeursdatum:

Raad
Bijzonderheden:
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23 oktober 2014

op grond van Gemeenschappelijke regeling heeft de raad 8 weken de tijd om te reageren
Als achtergrondinformatie zijn de volgende stukken toegevoegd

begroting
Wij stellen voor om naast de portefeuillehouder(s) en behandelend ambtenaar bij de bespreking de volgende externe
belanghebbenden uit te nodigen
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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
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