
Bijlage 3, transponeringstabellen 

Transponeringstabel 1: Rhv 2010- RhN 2012 - HrN 2012 

Regionale Havenverordening 
Noordzeekanaalgebied 2010 
(Rhv 2010) 

Regionale Havenverordening 
Noordzeekanaalgebied 2012  
(RhN 2012) 

Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012 
(HrN 2012) 

Artikel 

nummer 

Naam artikel Artikel 

nummer 

Naam artikel Artikel 

nummer 

Naam artikel 

1.1 Begripsbepalingen 1.1 Begripsomschrijvingen 1.1 Begripsomschrijvingen 

1.1.2 Toepassingsbereik 1.2 Toepassingsgebied -  

1.2.1 Indienen aanvraag -  -  

1.2.2 Nadere regels -  -  

1.2.3 Niet in behandeling nemen van een 
aanvraag 

-  -  

1.2.4 Beslistermijn 1.4 Beslistermijn -  

1.2.5 Schriftelijke of mondelinge vergunning 
of ontheffing 

1.6 Geldigheidsduur -  

1.2.6 Duur van de vergunning of ontheffing, 
voorschriften en beperkingen 

1.6 Geldigheidsduur -  

1.2.6 Duur van de vergunning of ontheffing, 
voorschriften en beperkingen 

1.5 Voorschriften en beperkingen -  

1.2.7 Intrekking of wijziging 1.7 Weigeren, wijzigen of intrekken 
toestemming 

-  

1.2.8 Aanwijzingen 6.1 Aanwijzingen   

2.1 Tekens 3.1 Verkeerstekens   

2.2 Overlast 4.3 
4.4 

Generatorverbod 
Verbod gebruik hoofd- of hulpmotor 

-  

2.3 Gebruik van (verkeers)objecten -  -  

2.4 Gebruik sluizen en bruggen -  -  

2.5 Verwijderen obstakels -  -  

2.6 Minimum vaarsnelheid -  -  

3.1.1 Toelating tot de haven 3.2 
5.1 

Verbod tot nemen ligplaats 
Het stellen van nadere regels door het 
college 

12.1 Verbod ligplaatsinname schip met 
gevaarlijke stoffen in verpakking 

3.1.2 Toelating combinatietankschepen 5.1 Het stellen van nadere regels door het 
college 

3.1 
 
11.12 

Tankschepen met gevaarlijke stoffen 
buiten het oliehavengebied 
Melding combinatietankschip 

3.1.3 Toelating radioactieve stoffen -  -  



3.1.4 Vast- en losmaken van een zeeschip 4.13 Verbod vast- en losmaken schepen   

3.1.5 Het verlenen van diensten van 
bootman 

3.12 Erkenning bootliedenorganisatie 8.1 
9.1 

Erkenning bootliedenorganisatie 
Beroep en verplichtingen bootman  

3.1.6 Meren langszij een schip -  -  

3.1.7 Bedrijfsklaar hebben van een schip 4.10 Deugdelijk afmeren -  

3.1.8 Verhalen anders dan op eigen 
aanvraag 

3.4 Verhalen van schepen -  

3.1.9 Bereikbaarheid van schepen 4.17 Veilige toegang   

3.2.1 Verbouwings-, herstel-, onderhouds-, 
of sloopwerkzaamheden 

4.14 
5.1 

Verrichten van werkzaamheden 
Het stellen van nadere regels door het 
college 

  

3.2.2 Vrijkomen van stoffen en dergelijke 4.1 Verontreiniging van lucht; stank, hinder 
of risico veroorzakende stoffen 

-  

3.2.3 Stoffen of voorwerpen in het openbaar 
water 

-  11.16 Melding van te water geraakte stoffen of 
voorwerpen 

3.2.4 Boord-boordoverslag van overige 
onverpakte vloeibare stoffen 

5.1 Het stellen van nadere regels door het 
college 

4.1  Behandeling van vloeibare gevaarlijke of 
schadelijke stoffen in bulk en gas 

3.2.5 Ontsmetten 4.15 Ontsmetten van schepen -  

3.2.6 Met ontsmettingsmiddelen behandelde 
lading 

5.1 Het stellen van nadere regels door het 
college 

10.1 Met ontsmettingsmiddelen behandelde 
lading 

3.2.7 Schoonmaken van tankschepen -  5.1 Wassen en schoonmaken van 
ladingtanks 

3.2.8 Melding van afgifte van certificaten -  -  

3.2.9 Bunkeren en slopafgifte 4.8 
5.1 

Bunkercontrolelijst 
Het stellen van nadere regels door het 
college 

6.1 
 
11.2 

Verbod langszij meren bij tankschepen 
met gevaarlijke stoffen 
Melding bunkeren of overpompen van 
brandstofolie of smeerolie 

3.2.10 Laden en lossen aan afmeerboeien 
van droge losgestorte lading 

5.1 Het stellen van nadere regels door het 
college 

-  

3.3.1 Ligplaatsregels (combinatie-) 
tankschepen 

-  3.1 Tankschepen met gevaarlijke stoffen 
buiten het oliehavengebied 

3.3.2 Laden en lossen van 
combinatietankschepen 

-  11.12 Melding combinatietankschip 

3.3.3 Meren langszij tankschepen -  6.1 Verbod langszij meren bij tankschepen 
met gevaarlijke stoffen 

3.3.4 Verplaatsen gevaarlijke stoffen -  -  

3.3.5 Boord-boord overslag van onverpakte 
vloeibare gevaarlijke of schadelijke 

5.1 Het stellen van nadere regels door het 
college 

4.1 Behandeling van vloeibare gevaarlijke of 
schadelijke stoffen in bulk en gas 



stoffen 

3.3.6 Overslag tussen tankschip en 
walinstallatie 

5.1 Het stellen van nadere regels door het 
college 

4.1 Behandeling van vloeibare gevaarlijke of 
schadelijke stoffen in bulk en gas 

3.3.7 Gevaarzetting -  -  

3.3.8 Neder leggen van gevaarlijke stoffen -  -  

3.3.9 Plaatsing eenheden -  -  

3.3.10 Laden en lossen vanuit tanks, zoals 
bedoeld in de vervoerswetgeving, op 
de wal 

4.5 Overslag tussen schepen en tanks als 
bedoeld in de vervoerswetgeving op de 
wal  

-  

3.3.11 Ongelukken en gevaar -  -  

3.3.12 Bedrijfsstoringen -  11.15 Melding bedrijfsstoring, gebrek of schade 

3.3.13 Niet intrensiek veilige apparatuur -  -  

3.4.1 Oliehavengebied 3.11 Aanwijzing oliehavengebied -  

3.4.2  Toegang tot het oliehavengebied 5.1 Het stellen van nadere regels door het 
college 

2.1 
 
2.2 

Toegelaten schepen in het 
oliehavengebied  
Bouw- en uitrustingsvoorschriften 
oliehavengebied 

3.4.3 Bedrijfsklaar hebben van een schip in 
het oliehavengebied 

-  2.3 Bedrijfsklaar hebben van een schip in het 
oliehavengebied 

3.4.4 Afmeren in het oliehavengebied -  2.4 Afmeren zeetankschepen geladen met 
gevaarlijke stoffen 

3.4.5  Rook en vuur 5.1 Het stellen van nadere regels door het 
college 

2.5 
2.6 

Verbod open vuur en vonkvorming 
Verbod te roken 

3.4.6 Oliehoudende vezels -  -  

3.5.1 Aanwijzen van bedrijven met 
ontvangstvoorzieningen 

4.6 Vergunning ontvangstvoorzieningen -  

3.5.1 Aanwijzen van bedrijven met 
ontvangstvoorzieningen 

5.1 Het stellen van nadere regels door het 
college 

7.1 Aanvraag van een vergunning 

3.5.2 Bekendmaken van op grond van 
artikel 3.5.1 aangewezen bedrijven 

-  -  

3.5.3 Melding afgifte -  -  

4.1 Strafbepaling 6.2 Strafbepaling -  

4.2 Toezicht 6.3 Toezichthoudende ambtenaren -  

4.3 Opsporing -  -  

5.1 Overgangsbepalingen 7.2 Overgangsrecht -  

5.2 Inwerkingtreding 7.3 Inwerkingtreding -  

5.3 Citeertitel 7.4 Citeertitel -  



Transponeringstabel 2 RhN 2012 – Rhv 2010 

Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012  
(RhN 2012) 

Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2010 
(Rhv 2010) 

Artikel 

nummer 

Naam artikel Artikel 

nummer 

Naam artikel 

1.1 Begripsomschrijvingen 1.1 Begripsbepalingen 

1.2 Toepassingsgebied 1.1.2 Toepassingsbereik 

1.3 Aanvulling op de Algemene wet bestuursrecht -  

1.4 Beslistermijn 1.2.4 Beslistermijn 

1.5 Voorschriften en beperkingen 1.2.6 Duur van de vergunning of ontheffing, voorschriften en beperkingen 

1.6 Geldigheidsduur 1.2.5 
1.2.6 

Schriftelijke of mondelinge vergunning of ontheffing 
Duur van de vergunning of ontheffing, voorschriften en beperkingen 

1.7 Weigeren, wijzigen of intrekken van toestemming 1.2.7 Intrekking of wijziging 

1.8 Grond voor verlening van een ontheffing -  

1.9 Verplichtingen van houders van toestemmingen -  

1.10 Normadressaat -  

2.1 Aanwijzing havenmeester -  

3.1 Verkeerstekens 2.1 Tekens 

3.2 Verbod tot nemen ligplaats 3.1.1 Toelating tot de haven 

3.3 Aanwijzing en verbod overschrijding operationele ruimte ligplaatsen -  

3.4 Verhalen van schepen 3.1.8 Verhalen anders dan op eigen aanvraag 

3.5 Verbod opvijzelen boor- of werkeiland -  

3.6 Gebruik van voortstuwers, boegschroeven of hekschroeven -  

3.7 Overlast aan vaartuigen -   

3.8 Aanwijzing havenbekkens met een invaarverbod -   

3.9 Maatregelen onttrekking economisch verkeer -  

3.10 Aanwijzing ligplaats tankschepen -  

3.11 Aanwijzing oliehavengebieden 3.4.1 Oliehavengebied 

3.12 Erkenning bootliedenorganisatie 3.1.5 Het verlenen van diensten van bootman 

4.1 Verontreiniging van lucht; stank, hinder of risico veroorzakende 
stoffen 

3.2.2 Vrijkomen van stoffen en dergelijke 

4.2 Gebruik afvalverbrandingsoven -  

4.3 Generatorverbod 2.2 Overlast 

4.4 Verbod gebruik hoofd- of hulpmotor 2.2 Overlast 

4.5 Overslag tussen schepen en tanks als bedoeld in de 
vervoerswetgeving op de wal 

3.3.10 Laden en lossen vanuit tanks, zoals bedoeld in de 
vervoerswetgeving, op de wal 



4.6 Vergunning ontvangstvoorzieningen 3.5.1 Aanwijzen van bedrijven met ontvangstvoorzieningen 

4.7 Ernstig gevaar, schade of hinder opleverende schepen -  

4.8 Bunkercontrolelijst 3.2.9 Bunkeren en slopafgifte 

4.9 Verbod terugpompen brandstofolie of smeerolie -  

4.10 Deugdelijk afmeren 3.1.7 Bedrijfsklaar hebben van een schip 

4.11 Gebruik van ankers -  

4.12 Gebruik van spudpalen -  

4.13 Verbod vast- en losmaken schepen 3.1.4 Vast- en losmaken van een zeeschip 

4.14 Verrichten van werkzaamheden 3.2.1 Verbouwings-, herstel-, onderhouds-, of sloopwerkzaamheden 

4.15 Ontsmetten van schepen 3.2.5 Ontsmetten 

4.16 Bunkeren, overnemen van voorraden of afgeven van afvalstoffen 
door zeetankschepen 

-  

4.17 Veilige toegang 3.1.9 Bereikbaarheid van schepen 

5.1 
 
(1a) 
 
 
 
 
 
(1b) 
 
 
(1c) 
 
 
 
 
 
 
(1d) 
 
 
(1e) 
 
 
 

Het stellen van nadere regels door het college 
 
de voorwaarden waaronder schepen zich in een oliehavengebied 
mogen bevinden, welke voorwaarden betrekking kunnen hebben op 
activiteiten die in een oliehavengebied plaats vinden of op eisen 
waaraan schepen of bemanning moeten voldoen, wanneer zij in het 
oliehavengebied verblijven 
 
het zich bevinden van een tankschip met gevaarlijke stoffen buiten 
een oliehavengebied 
 
het behandelen van gevaarlijke of schadelijke stoffen in bulk 
 
 
 
 
 
 
het schoonmaken van scheepsruimtes die een gevaarlijke of 
schadelijke stof bevatten 
 
de voorwaarden waaronder het langszij afmeren bij tankschepen met 
gevaarlijke stoffen plaatsvindt, welke voorwaarden betrekking kunnen 
hebben op activiteiten die tijdens het langszij meren plaats vinden of 
op eisen waaraan schepen of bemanning moeten voldoen, wanneer 

 
 
3.4.2 
 
 
3.4.5 
 
 
- 
 
 
3.2.4 
 
3.3.5 
 
 
3.3.6 
 
3.2.7 
 
 
3.2.9 
 
3.3.3 
 

 
 
Toegang tot het oliehavengebied 
 
 
Rook en vuur 
 
 
 
 
 
Boord-boordoverslag van overige onverpakte vloeibare stoffen 
 
Boord-boordoverslag van onverpakte vloeibare gevaarlijke of 
schadelijke stoffen 
 
Overslag tussen een tankschip en een tankschip 
 
Schoonmaken van tankschepen 
 
 
Bunkeren en slopafgifte 
 
Meren langszij tankschepen 
 



 
 
(1f) 
 
 
 
(1g) 
 
(1h) 
 
(1i) 
 
 
 
(1j) 
 
 
 
 
 
 
 
(2a) 
 
 
 
(2b) 

zij langszij afmeren 
 
de aanvraag van een vergunning om scheepsafval, overige 
schadelijke stoffen of restanten van schadelijke stoffen van schepen 
in ontvangst te mogen nemen 
 
het verlenen van een erkenning aan bootliedenorganisaties 
 
het stellen van verplichtingen waaraan bootmannen moeten voldoen 
 
het ligplaats nemen van schepen waarvan de lading met 
ontsmettingsmiddelen is behandeld, en het uitvoeren van 
operationele handelingen aan boord van deze schepen 
 
de gegevens die schepen moeten melden, wanneer zij de haven 
aandoen of bepaalde activiteiten in de haven willen verrichten of bij 
bedrijfsstoringen, gebreken of schades aan of aan boord van een 
schip die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken voor het 
schip of de omgeving, alsmede het bestuursorgaan waaraan een 
melding wordt gericht en het tijdstip en de wijze waarop een melding 
wordt gedaan 
 
het ligplaats nemen binnen een nader te bepalen afstand tot een 
kwetsbaar object door een schip dat geladen is met gevaarlijke 
stoffen in verpakking 
 
het ligplaats nemen op een specifieke ligplaats 

 
 
3.5.1 
 
 
 
- 
 
3.1.5 
 
3.2.6 
 
 
 
3.1.2 
 
3.2.3 
 
3.3.11 
 
3.3.12 
 
3.1.1 
 
 
 
- 

 
 
Aanwijzen van bedrijven met ontvangstvoorzieningen 
 
 
 
 
 
Het verlenen van diensten van bootman 
 
Met ontsmettingsmiddelen behandelde lading 
 
 
 
Toelating combinatietankschepen 
 
Stoffen of voorwerpen in het openbaar water 
 
Ongelukken en gevaar 
 
Bedrijfsstoringen 
 
Toelating tot de haven 

6.1 Aanwijzingen 1.2.8 Aanwijzingen 

6.2 Strafbepaling 4.1 Strafbepaling 

6.3 Toezichthoudende ambtenaren 4.2 Toezicht 

6.4 Betreden woonruimten -  

7.1 Intrekken oude verordening -  

7.2 Overgangsrecht 5.1 Overgangsbepalingen 

7.3 Inwerkingtreding 5.2 Inwerkingtreding 

7.4 Citeertitel 5.3 Citeertitel 

 

 


