
Besluit regels schepen langszij bij bunkeren

gelet op artikel 8.4 van de Havenverordening Harlingen 2020

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HARLINGEN;

 

overwegende dat:

 

• Het college bevoegd is beperkingen te stellen aan het aantal, de locatie en het type schepen dat mag

afmeren langszij een schip dat gebunkerd of gedebunkerd wordt met door het college aangewezen

brandstoffen of soorten energiebronnen;

• Het bunkeren van een brandstof of energiebron risico’s met zich mee kan brengen voor de omgeving

en langszij liggende schepen.

• de achterliggende gedachte voor deze bevoegdheid het milieu en de veiligheid in de haven is;

 

besluit:

 

I.

Tijdens het bunkeren van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) vanuit een bunkerschip mogen geen

schepen langszij het schip dat gebunkerd wordt, zijn afgemeerd anders dan het bunkerschip.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders in de vergadering van 26 mei

2020.
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Toelichting

Bunkeren is het leveren van vaste, vloeibare of gasvormige brandstoffen of van elke andere energiebron

die wordt gebruikt voor de aandrijving van schepen of voor de algemene of specifieke energievoorziening

aan boord van schepen. Het bunkeren van sommige van deze brandstoffen kan risico’s voor de externe

veiligheid, zoals brand en explosie, met zich meebrengen voor de omgeving of voor andere havenge-

bruikers. Het bunkeren van een schip met vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) vanuit een bunkerschip of

vanuit een mobiele voorziening op de wal kan risico’s met zich meebrengen voor de omgeving van het

te bunkeren schip en schepen die langszij het gebunkerde schip afgemeerd zijn of willen meren. Het

bunkerschip zelf van waaruit gebunkerd wordt is ingericht voor deze risico’s. In uitzonderlijke gevallen

kan ontheffing worden aangevraagd o.b.v. artikel 1.8 van de Havenverordening Harlingen 2020. Uit de

definitie van bunkeren volgt dat dit besluit enkel betrekking heeft op het aan boord brengen van vloeibaar

gemaakt aardgas (LNG) als brandstof en niet als lading
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