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Raadsvoorstel Eilandsraad 
 
Raadsvergadering: ……      2021   Nr.  2021/ 
Datum voorstel BC: 20 april 2021   Portefeuillehouder:  A. Francis dep 
       Opsteller:  D. Doest 
 
 
Onderwerp:  
Vaststellen Verordening havenbeveiliging Sint Eustatius 
 
Voorstel: 

1. De Eiland verordening van de 6de oktober 1982 tot vaststelling van het Havenreglement St. 
Eustatius in te trekken 

2. Vast te stellen de Verordening, houdende regels betreffende de veiligheid in de haven en de 
beveiliging van de haven op Sint Eustatius. 

 
 
Aanleiding: 
Het van belang om de veiligheid op de haven conform de internationale regelgeving op het gewenste 
niveau te brengen. 
 
Wettelijk kader  
Artikel 152 en 157 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, juncto 
Havenbeveiligingswet BES; 
 
Motivering incl. eventuele alternatieven 
Voldoen aan de internationale regelgeving op het gebied van havenbeveiliging waaronder de 
internationale code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten behorende bij Hoofdstuk XI-2 van 
de bijlage bij het SOLAS-verdrag tot stand gekomen op 1 november 1974 (Trb. 1976, 157), zoals 
sindsdien gewijzigd. 
 
Participatie 
Om te komen tot het concipiëren van de verordening zijn de hoofdinspecteur en de Havenmeester 
geconsulteerd op basis van hun praktijk ervaring zodat ze ook de knelpunten op de haven konden 
aangeven. 
Verder heeft er geen consultatie plaatsgevonden. 
 
Financieel 
Het vaststellen van de begrenzing en zones zullen er enige uitvoeringskosten zijn vanwege het feit dat 
zaken dienen te worden getekend. 
 
Bestuurlijke planning 

1. Na vaststelling zal het Bestuurscollege bij eilandsbesluit vast wat de haventerrein zal zijn met 
haar begrenzingen. 

2. Het bestuurscollege stelt zes maanden na vaststelling van deze verordening een commissie 
havenbeveiliging in die de gezaghebber adviseert over de taken zoals geformuleerd in artikel 11 
van de Wet. 
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Bijlagen 
1. Conceptverordening havenbeveiliging Sint Eustatius 
 
 
Het Bestuurscollege, 20 april 2021 
de plv regeringscommissaris,   de eilandseretaris 
 
 
 

M.U.A Francis.    M. Dijkshoorn 
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Raadsbesluit       Nr: 2021/   
20 april 2021: 
 
Onderwerp:  
Vaststellen Verordening havenbeveiliging Sint Eustatius 2021 
 
 
De eilandsraad van het Openbaar Lichaam Sint-Eustatius, 
 
Gelezen het voorstel van het Bestuurscollege d.d 20 april 2021 
 
 
Gelet op artikel 152 en 157 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba juncto 
Havenbeveiliningswet BES; 
 
 
Besluit: 
 
1. In te trekken de Eiland verordening van de 6de oktober 1982 tot vaststelling van het Havenreglement 
Sint. Eustatius. 
2. Vast te stellen de Verordening Havenbeveiliging Sint Eustatius 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van …………2021. 
 
De eilandsraad,  De wnd griffier 
de voorzitter,    
 
 
 
M.U.A. Francis   E.Jami 


