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Overzicht (te mandateren) taken en bevoegdheden aan Havenmeester NV Port of Harlingen 

Blauwe achtergrond  = Scheepvaart gerelateerd 
Groene achtergrond   = Milieu gerelateerd 
Oranje achtergrond   = Gevaarlijke stoffen 
Rode achtegrond   = ISPS - Havenbeveiliging 

 GEBIED DOMEIN WET- & REGELGEVING ACTIVITEIT OMSCHRIJVING BEVOEGD  MANDAAT TOEZICHT & HANDHAVING & overige 
opmerkingen 

1 Haven  
 

Publiek Havenverordening Harlingen 
2020 (HVH’20) 

- aanwijzing 
- ontheffing 
- vergunning 
- toezicht 

1.4 te hanteren beslistermijn bij een aanvraag 
1.5 voorschriften en beperkingen verbinden aan toestemming 
1.7 weigerings-, wijzigings-, intrekkingsgronden 
1.8 ontheffing en vrijstelling verlenen van geboden en  verboden 
3.1 het plaatsen van verkeerstekens 
3.3 verlenen ligplaatsvergunning, toestemming, ontheffing  
3.8 aanwijzen van gebieden waar gebruik anker of spudpaal  is 
 toegestaan 
3.9 opdracht geven te verhalen of voor rekening exploitant 
 laten verhalen 
3.16 vaststellen van meldingsplichtige categorieën zeeschepen  en 
 te melden gegevens 
3.17 het aanwijzen van operationele ruimte voor ligplaatsen en  het 
 stellen van nadere regels tot nautisch gebruik hiervan 
3.18 het opleggen van maatregelen aan een schip dat vrijwillig of 
 onvrijwillig is onttrokken aan het nautische of economische 
 verkeer (zie ook 3.5) 
3.20 verplichting opleggen tot gebruik maken van 
 sleepbootassistentie 
3.21 verplichting opleggen tot gebruik maken van bootlieden 
3.22 het verlenen van vergunning aan bootliedenorganisaties 
4.4 het opleggen van verbod binnenkomen of verblijf in de 
 haven of het opleggen van nadere maatregelen aan  schepen die 
 ernstig gevaar, schade of hinder op kunnen  leveren (o.a. 
 averijschepen en verwaarloosde schepen) 
4.7 aanwijzen ligplaats voor ontsmetten van schip of lading 
4.8 vaststellen van plan van aanpak wanneer lading 
 onvoldoende vrij is van ontsmettingsmiddelen. 
4.9 het verlenen van een vergunning voor het inzamelen van 
 scheepsafval en ladingresiduen en het stellen van 
 minimumeisen aan de vergunninghouder 
4.10 het verlenen van een vergunning mobiele  ontvangstvoorziening 
 van ladingdampen 
4.11 het stellen van regels omtrent het beperken of verbieden  van 
 schoonmaken of ventileren van ladingtanks buiten  inrichtingen 
4.13 het aanwijzen van gebieden of ligplaatsen buiten een 
 inrichting waar het inzamelen van gevaarlijke of schadelijke 
 vloeistoffen als scheepsafval of ladingresidu is toegestaan 
5.1 het aanwijzen van oliehavens 
6.1 het aanwijzen van ligplaatsen voor tankschepen met 
 vloeibare gevaarlijke of schadelijke stoffen en het  stellen van 
 voorwaarden aan de aard en hoeveelheid lading  en de uit te 
 voeren activiteiten 
8.1 het aanwijzen van brandstoffen of energiebronnen  waarvoor 
 een vergunning nodig is voor het bunkeren of  debunkeren 
8.2 het stellen van minimumeisen aan een bunkervergunning  en 
 vergunninghouder 
8.3 het laten overleggen van aanvullende gegevens met 

B&W Havenmeester, muv 
vaststellen ligplaatsenbeleid 
gemeentelijk gebied. 
 
 

Havenbeambten aangewezen als 
toezichthouder (B&W) 
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 betrekking tot brandstoffen en energiebronnen 
8.4 het stellen van beperking aan het aantal, de locatie en 
 schepen die langszij een schip mogen komen dat  gebunkerd 
 of gedebunkerd wordt 
8.5 het aanwijzen van hulpstoffen die alleen met een  vergunning 
 aan boord van een schip mogen worden  gebracht, het 
 aanwijzen van gebieden waar dit wel of niet  mag 
 gebeuren 
8.6  het laten overleggen van aanvullende gegevens met 
 betrekking tot hulpstoffen 
8.7 het aanwijzen van brandstoffen, energiebronnen en 
 hulpstoffen, het vaststellen van de te gebruiken controlelijst  en 
 het aanwijzen van categorieën van schepen waarvoor  dit 
 geldt 
8.8 het vaststellen voorschriften voor de seinvoering voor het 
 bunkeren van andere brandstoffen en energiebronnen (dan  LNG 
 aan zeeschepen, red.) 
9.1 het geven van mondelinge en schriftelijke aanwijzingen 
 

1a Haven Publiek HvH’20 - regelgevend Het opstellen, aanpassen en wijzigen van de verordening gebeurt door 
NV Port of Harlingen i.s.m. de jurist van de afdeling AJZ van de gemeente.  
 

Raad n.v.t. n.v.t. 

2 Haven 
 

Publiek Wrakkenwet - handhaving 
- toezicht 

1 besluiten tot opruiming wrakken 
2 aankondiging opruiming aan belanghebbenden 
3 kennisgevingen in nieuwsblad(en) 
6 verkopen geborgen wrakken 
 

B&W Havenmeester 
 
 

 

4a Haven Publiek Regeling vervoer over de 
binnenwateren van 
gevaarlijke stoffen en het 
ADN 

 Havenmeester is in bijlage 4 van de regeling aangewezen als bevoegde 
instantie in de haven voor toepassing van de volgende artikelen uit het 
ADN: 
1.8.1.3   aanwijzen ligplaats vasthouden bij overtreding 
3.2.3.1   (kolom 20, onder 28b) melden te hoge concentratie 
  zwavelwaterstof 
7.1.4.7   aanwijzen laad en losplaatsen 
7.1.4.8   toestemming laden en lossen 3-kegellading 
7.1.5.4.2 aanwezigheid deskundige aan boord 
7.1.5.4.3 aanwijzen ligplaatsen 
7.1.5.4.4 toestaan geringere afstanden 
7.1.5.5  melden gevaar, stilleggen schip 
7.1.6.14   voor HA03, toestaan laden/lossen nadere   
  laadruimen en brandstoftanks tijdens laden/lossen 
7.2.3.7.1 aanwijzen locaties toestaan ontgassen 
7.2.3.7.2 aanwijzen locaties ventileren ladingtanks 
7.2.4.2.4 toestaan overname vloeibaar scheepsafval 
7.2.4.7.1 aanwijzing laad-, los- en ontgaslocatie tankschepen 
7.2.4.24  toestaan gelijktijdig laden/lossen andere lading 
7.2.5.1  beperkingen t.a.v. duwstellen 
7.2.5.4.2 ontheffing deskundige aan boord 
7.2.5.4.3 aanwijzen ligplaats 
7.2.5.4.4 toestaan geringere afstanden 
  

Havenmeester   

4b Haven  Regeling vervoer gevaarlijke 
stoffen met zeeschepen 

 7  toestemming lossen verpakking die niet aan de  
  eisen voldoet 
10 (ond. 4&5)  toestemming werkzaamheden / onderhoud motor 
11 lid 4  maximale explosieve massa 
12 lid 1 & 3  toestemming ankeren, ligplaatsnemen,   

Havenmeester 
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  werkzaamheden 
15 lid 3  toestemming vervoer VN 1017, 1032, 1079 
17 lid 1  toestemming schoonmaken 
 

5 Haven Publiek - Wet voorkoming 
verontreiniging door 
schepen (Wvvs) 
- Regeling havenont-
vangstvoorzieningen 

- regelgevend 
- toezicht 
- handhaving 

• artikel 6, eerste lid (zorg voor haven ontvangstvoorziening) 
• artikel 6, derde lid (vaststellen havenafvalstoffenplan, conform 
 het Besluit en Regeling haven ontvangstvoorzieningen) 
• artikel 6, zesde lid (registreren afgegeven hoeveelheden 
 scheepsafval) 
• artikel 6, negende lid (verplichting opleggen voldoende haven 
 ontvangstvoorziening)  
• artikel 6a, eerste lid (heffen bijdrage in de kosten ontvangen 
 havenafvalstoffen) 
• artikel 6a, tweede lid (vaststellen bijdrage in de heffing van 
 havenafvalstoffen) 
• artikel 6a, derde lid (bepalen hoeveelheid/eigenschappen/wijze 
 afgifte van scheepsafval) 
• artikel 6a, vierde lid (sluiten overeenkomst met houder 
 voorziening) 
• artikel 6a, vijfde lid (bepalen kosten verwerking scheepsafval) 
• artikel 12, eerste en tweede lid (melding ontvangen voorval, 
 incident, situatie die tot verontreiniging kan leiden en schadelijke 
 stoffen van een schip met een bruto-tonnage van 300 of meer) 
• artikel 12a, eerste lid (ontvangen gegevens afvalstoffen 24 uur 
 voor aankomst) 
• artikel 12a, tweede lid (ontvangen gegevens afvalstoffen indien 
 gegevens bekend zijn/bij vertrek) 
• artikel 12a, vijfde lid (bewaren gegevens en informatieplicht aan 
 Minister ingeval kapitein geen gegevens verstrekt) 
• artikel 22, derde lid (ontvangen melding van ambtenaar IVW  
 over aanhouding van een schip) 
• artikel 23, eerste lid ( aanwijzen ligplaats aangehouden schip in 
 overeenstemming met IVW ). 

B&W 
 

havenmeester 
 
 

 

5a Haven  - Besluit havenontvangst-
voorzieningen 
 

 • artikel 4 (actualiseren havenafvalplan) 
• artikel 6 (vaststelling en goedkeuring havenafvalplan) 
• artikel 7 (bekendmaking goedgekeurd havenafvalplan) 
• artikel 8 (meldingen tekortkomingen en klachtenprocedure 

   

6 Gemeente publiek Havenbeveiligingswet,  - toezicht Houden van toezicht op de naleving van de Havenbeveiligingswet (Hbw) 
op de havenfaciliteiten 

Burgemeester  (Plv.) Port Security Officer 
Coordineert toezicht 
 
Havenbeambten voeren 
toezicht uit 

Havenbeambten aangewezen als 
toezichthouder (door B&W) 

7 Gemeente Publiek Havenbeveiligingswet - advies alle taken en bevoegdheden van de burgemeester op grond van deze 
wet, EG-verordening 725/2004 en de ISPS-code, met uitzondering van: 

• Het vaststellen van de havenveiligheidsbeoordeling (PSA) 

• Het vaststellen van het havenveiligheidsplan (PSP) 

• Het wijzigen van veiligheidsniveaus (Security Levels) 

• Het intrekken van een beveiligingscertificaat 
 

Burgemeester (Plv) Port Security Officer  
 

8 Haven Publiek Scheepvaartverkeerswet  5, 6, 7,8  beslissing aanbrengen/verwijderen verkeerstekens 
14  vergoeding verkeerstekens bij werkzaamheden 
 

College  Havenmeester  

9 Haven Publiek Besluit opleidingen en 
bevoegdheden nautische 
beroepsbeoefenaren 

- regelgevend / 
aanwijzende 
bevoegdheid 

Regels m.b.t. bevoegdheid tot het geven van verkeersaanwijzingen en de 
daartoe aan de bevoegde personen te stellen opleidingseisen 
5.1.b   Personen bevoegd tot geven verkeersinformatie en  
  verkeersaanwijzingen, niet VTS 

B&W Havenmeester Van toepassing op personen die in dienst zijn 
gekomen na inwerkingtreding van dit besluit op 
11-12-2013. Daarvoor geldt aanwijzing van tot 
het geven van verkeersinformatie en 
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5.6  Opleidingseisen verkeersaanwijzingen (Besluit B&W 4-8-2010) 

10 Haven Publiek Loodsplichtbesluit 2021  
 
 

Regelgevend/ 
beleid, 
vergunningverle
nend 

Bevoegdheden van bevoegde autoriteit m.b.t.: 
3.f   opleggen loodsplicht i.v.m. onvoldoende   
  bekendheid met plaatselijke omstandigheden /  
  communicatieprocedures 
5.1  Verlenen van een PEC (vrijstelling loodsplicht) 
5.2  Bepalen vereiste kennisniveau  
5.4  Vaststellen eindtermen examen PEC 
6.1  Bepalen opleidingsinstituut PEC 
7.1  Samenwerking met loodsencorporatie bij   
  opleidingen en examens PEC 
8.d  Aanwijzen ligplaatsen en besluit aanvullende  
  loodsreizen 
10.1  Ontvangen melding aanvang reis PEC-houder 
10.3  Ontvangen wijzigingen door PEC-houder 
10.4  Ontvangen jaarlijkse opgave informatie PEC- 
  houder 
11.1  Toezicht houden op naleving door PEC-houder 
11.2  Intrekken PEC bij niet voldoen aan eisen 
13  Ontheffing verlenen van loodsplicht werkschepen 
14  Ontheffing verlenen van loodsplicht overige  
  gevallen 
15  Opleggen van Ad-hoc loodsplicht 
16  Opleggen van meer dan één loods of loods op  
  afstand 
17  Het in kennis stellen van loodsencorporatie bij  
  opleggen ad-hoc loodsplicht 
20  Het verlenen van een PEC o.b.v. eerder verkregen  
  vrijstelling of ontheffing 
21  Het verlenen van een tijdelijke PEC o.b.v.   
  inschrijving Register Kleine Zeeschepen 
22  Het verlenen van een tijdelijke PEC o.b.v. eerdere  
  vrijstelling werkschepen 
 
 

B&W havenmeester 
 
 

In het besluit is geregeld dat de regionale 
bevoegde autoriteit (RWS NN) het proces 
rondom PEC-houders coördineert in nauwe 
samenwerking met de bevoegde (haven-) 
autoriteiten en de Regionale 
Loodsencorporatie.  
 
Dit besluit treedt in werking op 1-1-2021 

11 Haven Publiek Besluit administratieve 
bepalingen 
scheepvaartverkeer (BABS) 

- regelgevend Voorschriften m.b.t. de besluitvorming en publicatie bij het aanbrengen 
en verwijderen van verkeerstekens. 
• artikel 2 (aanbrengen verkeerstekens) 
• artikel 6 (voorbereiden verkeersbesluit; overleg) 
• artikel 7 (aanbrengen, verwijderen, kosten verkeerstekens) 
• artikel 8 (uitvoering bekendmaking) 
• artikel 10 (tijdelijk aanbrengen verkeerstekens) 
• artikel 13 (bekendmakingen met dezelfde strekking als een 
 verkeersteken) 
• artikel 14 (vrijstellingen; overleg). 

B&W Havenmeester Publicaties in gemeenteblad via de afd 
voorlichting en communicatie van de gemeente 

12 Haven Publiek Binnenvaartpolitie- 
reglement (Bpr) 

- ontheffing 
- regelgevend 

Verkeersregels op het water ter voorkoming van aanvaringen. 
Ontvangst nemen meldingen, verlenen toestemming activiteiten, 
evenementen, geven verkeersaanwijzingen, verlenen vrijstellingen, 
bevoegdheden met betrekking tot schepen en gevaarlijke stoffen. 
 
De bevoegdheden als bevoegde autoriteit m.b.t.:  
1.01.A.8  Aanwijzen categorie “bovenmaats schip” 
1.01.A.14 Aanmerken “veerpont” 
1.09  Verlenen ontheffing minimum leeftijd 
1.10.4  Vorderen bescheiden ter controle 
1.12.3  Ontvangen kennisgeving verloren voorwerp 

B&W Havenmeester 
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1.12.4  Ontvangen kennisgeving hindernis vaarweg 
1.13.2 en 3 Ontvangen kennisgeving m.b.t. verkeersteken 
1.14  Ontvangen kennisgeving m.b.t. kunstwerken 
1.15  Ontvangen kennisgeving te water geraakte   
  voorwerpen en stoffen 
1.17  Ontvangen kennisgeving vastgevaren of gezonken  
  en toestemming verwijderen van plaats ongeval 
1.20  Vorderen medewerking verlenen 
1.21  Verlenen vergunning bijzonder transport 
1.23  Ontvangen melding en verlenen toestemming  
  evenementen / gebeurtenissen 
3.15  Aanwijzen vaarweg vrijstelling van het voeren van  
  “gele ruit” op kleine passagiersschepen 
3.20.5  Aanwijzen vaarweg / ligplaats met vrijstelling van  
  tekens voor stilliggende schepen 
3.25  Ontheffing verlenen verplichte tekens bij   
  werkzaamheden in het vaarwater 
3.27  Toestemming verlenen “blauw flikkerlicht” 
3.28  Toestemming verlenen “geel flikkerlicht” 
3.29  Toestemming verlenen voeren van bijkomende  
  tekens hinderlijke waterbeweging voorkomen 
4.05  Ontheffing verplichtingen gebruik marifoon  
4.06  Ontheffing radarpatent niet-vrijvarende veerpont 
4.07  Ontheffing gebruik Inland-AIS 
6.19  Ontvangen melding “blijf weg sein” 
6.21a.1  Voorschrijven assistentie duwstel en gekoppeld  
  samenstel  
6.21a.4  Ontheffing verbod zeeschipbak aan kop 
6.26.1  Aanwijzing geven m.b.t. doorvaren brug 
6.26.2  Toestemming ligplaats nemen op wachtplaats brug 
6.26.3.c  Aanwijzing geven voorbijlopen bij brug 
6.26.3.e  Toestemming verlenen innemen brandstof bij brug 
6.28.2  Toestemming ligplaats nemen op wachtplaats sluis 
6.28.10  Toestemming verlenen inname brandstof bij sluis 
6.28.15  Aanwijzing geven m.b.t. afmeren / doorvaren sluis 
6.28b.1.b Verlenen van recht op voorschutting 
6.29.4  Vaststellen beleidsregels vrijstelling radar bij  
  diensten aan zeeschip 
6.32  Ontheffing voorschriften radar varen niet-  
  vrijvarende veerpont 
7.01.4  Toestemming veroorzaken waterbeweging   
  door stilliggend schip 
7.01.5  Aanwijzen ligplaats niet-vrijvarende veerpont buiten 
  dienst 
7.02.3  Ontvangen kennisgeving noodgedwongen ligplaats 
7.05.4  Onderscheid maken categorieën kegelschepen  
  duwvaart 
7.07.3  Toestaan kleinere afstanden ligplaatsnemen bij  
  schip met gevaarlijke stoffen 
7.08  Vrijstelling/ontheffing aan boord zijn van ter zake  
  deskundige wachtsman 
8.06  Aanwijzen vaarweg snelvaren en waterskiën 
8.08.2.g  Aanwijzen gebieden verboden te zwemmen /  
  duiken 
8.08.3  Vrijstelling/ontheffing zwem- of duikverbod 
10.10.2  Toestaan afwijkingen ligplaats nemen nabij schip  
  met gevaarlijke stoffen 
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13 Haven  Besluit Gegevensverwerking 
en Meldingsformaliteiten 
Scheepvaart, en 
Regeling Melding en 
Communicatie Scheepvaart 

 Ontvangst en doorzending van elektronische meldingen (bezoek, security, 
afval, gevaarlijke stoffen)  van zeeschepen die een NL haven bezoeken. 
Vaststellen tijdstip aankomst / vertrek 

Havenmeester  Havenmeesters van grotere zeehavens, waar 
onder Harlingen, zijn direct aangewezen als 
lokale meldautoriteit (Plaatselijke Bevoegde 
Autoriteit), ook voor achterliggende kleinere 
regionale zeehavens. 
 
 

14 Haven  Wet bestrijding maritieme 
ongevallen 

 14  wrakken in binnenwateren 
21  informeren van/overleggen met burgemeester inzake 
 schadelijke gevolgen van een maritiem ongeval op de 
 Noordzee 
22  toelaten schip in haven na ongeval – Port of Refuge 
24 vergoeding kosten in verband met maatregelen als Port of 
 Refuge 
36  toezicht op naleving 

B&W Havenmeester 
 

Minister is verplicht voorafgaande aan 
besluit/aanwijzing overleg te voeren met de 
havenmeester over geschiktheid 
ontvangsthaven. 
(deze wet heeft de Wet bestrijding Ongevallen 
Noordzee vervangen) 

15 Haven  Wet havenstaatcontrole  11, 11a, 11b, 11c,11d Het weigeren of toelaten van de toegang tot de 
haven van een zeeschip op grond van een besluit van de Minister. 

B&W Havenmeester 
 
 

Genoemd wordt de Havenbeheerder, dit is de 
nautisch beheerder die bevoegdheden heeft 
voor het weigeren of toestaan van deelname 
aan het scheepvaartverkeer.  
 
Bevoegdheden van de Minister is 
gemandateerd aan IL enT. 

 
 
 
 
NB 
In het geval van een crisis of ramp kunnen reguliere bevoegdheden worden overruled door een andere / hogere autoriteit. Deze verdergaande bevoegdheden staan beschreven in  de “Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing”. De netwerkkaarten met 

bijbehorende bevoegdhedenschema’s zijn te raadplegen/downloaden op de website van het Instituut Fysieke Veiligheid https://www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/bestuurlijke-netwerkkaarten-crisisbeheersing.aspx  
 
Voor de havenautoriteiten zijn met name van belang de volgende documenten: 

• Netwerkkaart 4 - Noordzee en zeescheepvaart 
o Bevoegdhedenschema 5 – Noordzee, scheepvaart, havens 

• Netwerkkaart 7 – Infectieziekte 
o Bevoegdhedenschema 3 – Geneeskundige hulpverlening en infectieziektenbestrijding 

• Netwerkkaart 18 – Binnenvaart 
o Bevoegdhedenschema 15 - Binnenvaart 

https://www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/bestuurlijke-netwerkkaarten-crisisbeheersing.aspx

