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Betreft: jaarrekening 2013 Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB)
Geachte leden van de Raad,
Bij deze doe ik u de jaarrekening 2013 van het CNB toekomen.
Deze aanbiedingsbrief is een toelichting op de volgende documenten:
-

Jaarverslag Haven 2013 van Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Jaarrapportage publieke taken 2013 Divisie Havenmeester (DHM)

Om bovenstaande documenten in het juiste perspectief te kunnen lezen geef ik allereerst een
toelichting op de relatie tussen de Divisie Havenmeester en de mandaatgevers.
Havenbedrijf Amsterdam N.V. en het Havenmeestersconvenant (HMC)
Het Havenmeesterconvenant is een afspraak tussen verschillende partijen over de uitoefening en
verantwoording van de publieke taken binnen de private onderneming Havenbedrijf Amsterdam
N.V.
Het Havenmeesterconvenant bevat bindende en afdwingbare afspraken tussen de Staat der
Nederlanden, de directeur-generaal Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, het openbaar
lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB), het Havenbedrijf Amsterdam
NV en de Havenmeester van Amsterdam, met als doel de continuïteit te waarborgen van de
havenmeestertaken, de verantwoording van de daarvoor bestemde publieke middelen en de
transparantie op het gebied van de bedrijfsvoering binnen Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Het Havenmeesterconvenant geeft mandaatgevers (de partijen in het HMC) de beschikking over
een kader voor sturing en toezicht, op bevoegdheidsuitoefening en bedrijfsvoering.
Jaarverslag Haven 2013 van Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Het Jaarverslag Haven 2013 is de primaire verantwoordingslijn. Het jaarverslag geeft een beeld
van de verrichtingen van de N.V. gedurende het verslagjaar. Aan de verrichtingen door Divisie
Havenmeester ten behoeve van de publieke taakuitoefening is een aparte paragraaf gewijd. In
het jaarverslag van de N.V. is geen expliciet onderscheid gemaakt tussen de kosten voor publieke
en private taakuitoefening. Ten behoeve van deze verantwoording is in de Jaarrapportage
publieke taken 2013 DHM een paragraaf opgenomen met een toelichting op hoofdlijnen van de
ingezette financiële middelen conform de afspraken in het HMC.
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Deze financiële verantwoording van de publieke taakuitoefening is aanvullend op het jaarverslag
van de N.V, maar niet gedetailleerder. Op 19 mei jl. is het Jaarverslag Haven 2013 van
Havenbedrijf Amsterdam N.V. door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld.
Jaarrapportage publieke taken 2013 DHM
In de Jaarrapportage publieke taken 2013 DHM zijn de in 2013 gerealiseerde resultaten
weergegeven, inclusief een overzicht van de hiervoor gebruikte financiële middelen in de vorm
van een verkort exploitatieoverzicht en een overzicht van het verloop van de bij DHM in beheer
zijnde activa (staat van kapitaalgoederen inclusief afschrijvingen en investeringen).
Omdat de jaarcijfers op basis van andere toepasselijke regelgeving zijn samengesteld
(Titel 9 Boek 2 BW i.p.v. BBV) zijn de cijfers van 2013 niet vergelijkbaar met de cijfers van 2012.
Vanaf volgend jaar is dit weer het geval.
De in de jaarrapportage opgenomen streefwaarden en prestatie-indicatoren zijn, conform artikel
10 van het Havenmeesterconvenant, in ontwikkeling.
Toelichting Havenafvalstoffenplan
Het Havenbedrijf Amsterdam N.V. is namens de CNB gemeenten verantwoordelijk voor de
uitvoering van de financiële kant van het Havenafvalstoffenplan (HAP).
In 2013 is € 1.966.200 aan directe opbrengsten en € 1.832.920 aan kosten gerealiseerd.
Het resultaat op het HAP in 2013 is positief.
Het aantal heffingsplichtige schepen bedroeg in 6.151 in 2013, in 2012 was dit 6.206.
Met deze informatie hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd over de financiële stand van
zaken van het Centraal Nautisch Beheer en ik zie uw reactie graag binnen 8 weken tegemoet.
Hoogachtend,

Janine van Oosten
directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied

