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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Aanwijzingsbesluit brandstoffen en energiebronnen die enkel met een
vergunning gebunkerd mogen worden 2021
De Havenmeester van Rotterdam,
gelet op:
– artikel 8.1 van de Havenverordening Rotterdam 2020, Havenverordening Vlaardingen 2019,
Havenverordening Schiedam 2020, Havenverordening Dordrecht 2020, Havenverordening
Papendrecht 2020 en Havenverordening gemeente Zwijndrecht;
– Rotterdam: artikel 11.7 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016
Rotterdam;
– Vlaardingen: artikel III van het Mandaatbesluit Havenmeester Rotterdam 2013;
– Schiedam: artikel 3 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester 2012;
– Dordrecht; artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester;
– Zwijndrecht: artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester 2011;
– Papendrecht: artikel 4 van het Mandaatbesluit, volmacht en machtiging havenmeester 2011;
overwegende dat:
– de Havenmeester, namens het college, bevoegd is brandstoffen of energiebronnen aan te wijzen
die alleen met een vergunning van het college gebunkerd of gedebunkerd mogen worden;
– de Havenmeester, namens het college, bevoegd is gebieden of ligplaatsen aan te wijzen waar het
voor bepaalde brandstoffen of energiebronnen verboden is, of toegestaan is, te bunkeren of te
debunkeren;
– de Havenmeester, namens het college, bevoegd is brandstoffen aan te wijzen die niet gedebunkerd
mogen worden;
– het bunkeren of debunkeren van een brandstof of energiebron risico’s met zich mee kunnen
brengen voor de omgeving en havengebruikers;
besluit vast te stellen:
Aanwijzingsbesluit brandstoffen en energiebronnen die enkel met een vergunning gebunkerd mogen
worden 2021
Artikel 1 Bunkeren of debunkeren met een schip
De volgende brandstoffen of energiebronnen mogen niet zonder een vergunning vanuit een schip
naar een ander schip worden gebunkerd of gedebunkerd:
a. residuale brandstoffen en destillaten (stookolie en diesel);
b. biodiesel;
c. LNG of vloeibaar gemaakt bio aardgas (BLG);
d. methanol of bio methanol;
e. ethanol of bio ethanol;
f. ammoniak;
g. waterstof of waterstof dragers;
h. elektriciteit;
i. brandstoffen of energiebronnen in een verpakking;
j. energie levering- of energie productie eenheden;
k. splijtstoffen.
Artikel 2 Bunkeren of debunkeren met een voertuig
De volgende brandstoffen of energiebronnen mogen niet zonder een vergunning vanaf, vanuit, of naar
een voertuig gebunkerd of gedebunkerd worden:
a. residual fuel en destilaten (stookolie en diesel);
b. biodiesel;
c. LNG of vloeibaar gemaakt bio aardgas (BLG);
d. methanol of bio methanol;
e. ethanol of bio ethanol;
f. ammoniak;
g. waterstof of waterstof dragers;
h. brandstoffen of energiebronnen in een verpakking;
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i.
j.

energie leverende of energie producerende eenheden;
splijtstoffen.

Artikel 3 Bunkeren van energiebron vanuit een energie productie eenheid
De volgende energiebronnen mogen niet zonder een vergunning vanuit een energie leverende of
energie productie eenheid gebunkerd worden:
a. elektriciteit, met uitzondering van het leveren van elektriciteit vanuit het elektriciteitsnet;
b. warmte.
Artikel 4 Intrekken
Het Aanwijzingsbesluit brandstoffen en energiebronnen die enkel met een vergunning gebunkerd
mogen worden (Staatscourant 2020, 5699) wordt ingetrokken.
Artikel 5 Inwerkingtreding
Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op 1 februari 2021, met
uitzondering van artikel 2, onder a en b, welke op een nader door de Havenmeester te bepalen datum
in werking treedt.
Artikel 6 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit brandstoffen en energiebronnen die enkel met
een vergunning gebunkerd mogen worden 2021.

Aldus vastgesteld op 28 september 2020
De colleges van burgemeester en wethouders van Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht,
Zwijndrecht en Papendrecht.
Namens dezen
de Havenmeester van Rotterdam,
R.J. de Vries
Bezwaarclausule
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift
dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende
gemeente waar dit besluit van toepassing is.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:
− naam en adres van de indiener;
− datum bezwaarschrift;
− de gronden van het bezwaar;
− een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij een college van burgemeester en wethouders heeft ingediend,
een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:
Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Correspondentieadres:
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Divisie Havenmeester
Haven Coördinatie Centrum
tel: 010-252 1000
fax: 010-252 1600
vhf: Kanaal 14
HCC@portofrotterdam.com
World Port Center
Bezoekadres: Wilhelminakade 909 / Havennummer 1247
Postadres: Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam
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TOELICHTING OP DEZE AANWIJZING:
Het bunkeren of debunkeren is een overslag van energie die risico’s met zich mee kan brengen voor
de omgeving of andere havengebruikers. Gebaseerd op veiligheidsstudies is er een veiligheidskader
ontworpen voor bunkeren en debunkeren. De veiligheidsmaatregelen die vanuit dit veiligheidskader
getroffen moeten worden, worden in de vergunningsvoorwaarden opgenomen.
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