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Voorgesteld raadsbesluit

In te stemmen met de begroting CNB 2015 en dit als zienswijze in te dienen
Samenvatting

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.
Inleiding

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. Het
beheergebied van het CNB loopt daarmee vanaf 12 mijl voor de koppen van de havenhoofden in
IJmuiden tot aan de Oranjesluizen in Amsterdam
De uitvoering van de taken van het CNB valt 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 door de genoemde gemeenten benoemd als Port Security Officer: en is daarmee
hét contactpunt voor kwesties die verband houden met havenveiligheid.
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.
Beoogd doel en effect van het besluit

Het indienen van een zienswijze op de begroting 2015 van het CNB
Argumenten

De begroting 2015 geeft inhoudelijk geen aanleiding voor opmerkingen.
De belangrijkste aandachtspunten in 2015 zijn:

1

Harmonisatie regelgeving; implementatie Havenmeester Management Informatie Systeem (HaMIS)
In samenwerking met de DHM van Havenbedrijf Rotterdam NV wordt gewerkt aan harmonisatie van de
regelgeving mede om gezamenlijk gebruik maken van het Havenmeester Management Informatie
Systeem (HaMIS). In 2015 zal de focus liggen op het aanpassen van de meldprocedure voor
zeeschepen.
Vormgeven regionale nautische autoriteit
In afstemming met de CNB partijen zullen in 2015 de kaders bepaald worden voor de vormgeving van
de regionale nautische autoriteit. Het uitgangsprincipe hierbij is regionaal wat regionaal uitgevoerd kan
worden. Dit heeft een nauwe samenhang met de nieuwe gemeenschappelijke regeling CNB.
Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling CNB
De huidige gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaal is uit 1994.
Na 1994 heeft de samenwerking in de praktijk vorm gekregen, nu is het moment om de regeling te
actualiseren en de mogelijke overdracht van bevoegdheden vast te leggen. Het bestuur CNB heeft
hiervoor in 2014 opdracht gegeven en dit zal in 2015 worden afgerond.
Veiligheidsketen Noordzeekanaal
Het toekomstbeeld voor het Noordzeekanaalgebied is één veiligheidszone, zoals geschetst in de Visie
2030. Met alle betrokken partijen zal in 2015 gekeken worden naar de doelen en de strategie om dit
toekomstbeeld te bereiken
Ontwikkeling Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s )
Om de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren wordt in 2015 verder gewerkt aan het ontwikkelen van
Kritische Prestatie Indicatoren, om beter grip op en inzicht in het resultaat te hebben en hierop te
kunnen sturen.
Haven afvalstoffenplan (HAP)
Met ingang van 2014 is in gezamenlijk overleg met de andere Nederlandse en Belgische zeehavens
een nieuwe systematiek van prijsberekening ingevoerd. De begroting voor 2015 en verder is aangepast
op basis van de ervaring in de eerste acht maanden van 2014.
Begin 2015 zal een nieuw Havenafvalstoffenplan worden vastgesteld door de 4 colleges van B&W.
Ook de tarieven, zowel de milieuheffingen als de vergoedingen aan de afvalinzamelaars, zullen per 1
januari 2015 opnieuw door de Colleges worden vastgesteld.
De voorbereiding om het HAP bestuurlijk onder te brengen bij het CNB zal in 2015 worden afgerond.
In 2015 wordt gewerkt aan de operationele invulling van de op 10 september 2014 landelijk afgesloten
Green Deal Scheepsafvalketen. Concreet betreft dit:
- het stimuleren van gescheiden inzameling van plastic middels afspraken met inzamelaars;
- voorlichting aan boord over afvalstoffenscheiding;
- meer risico-gestuurde invulling van het toezicht op de afvalafgifte van zeeschepen, gezamenlijk met de
landelijke inspectie.
Daarnaast wordt in 2015 onderzocht op welke wijze het proces qua administratieve taken van het HAP
efficiënter kan worden ingericht door middel van automatisering.
Tevens wordt het overleg met andere Europese havens gecontinueerd met als doel afspraken over
uniforme procedures en tariefsystemen, teneinde de drempel voor afgifte van afval in de havens nog
verder te verlagen.
Alternatieven

n.v.t.
Risico’s

n.v.t.
Programma

1
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Kader

Gemeenschappelijke Regeling CNB.
Inspraak, participatie etc.

Nvt
Financiële consequenties

Het huidige takenpakket van het CNB heeft geen financiële implicaties voor de gemeente.
De gemeente participeert niet financieel in het CNB en loopt daarmee ook geen financiële risico’s
Uitvoering van besluit

Na besluitvorming van de raad wordt het dagelijks bestuur van het CNB geïnformeerd.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Begroting 2015
Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

Aanbiedingsbrief CNB
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

F.A.M. Beijk
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De burgemeester,

F.M. Weerwind

