Transponeringstabel voortvloeiend uit “Wijziging Governance Havenschap Moerdijk”
Versie van 19 mei 2016
Onderwerp

Ruimtelijke ordening

Situatie tot 1 januari 2017

Situatie vanaf 1 januari 2017

(vóór wijziging governance)

(vanaf wijziging governance)

•

(o.a. structuurvisies,
bestemmingsplannen,

Grondslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

Blijft ongewijzigd

Wet ruimtelijke ordening en andere wetten
•

Bevoegd Gezag Provinciale Staten en college van

inpassingsplannen en

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant

omgevingsvergunningen)

respectievelijk de gemeenteraad en college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk

Werkzaamheden voor

•

toegankelijkheid vaarwegen

Grondslag Eigendom en contractuele afspraken

Blijft ongewijzigd

Rijksoverheid en Havenschap

van haven van Moerdijk

•

Uitvoering Rijksoverheid (Rijkswaterstaat)

Orde, veiligheid en gebruik van

•

Grondslag (1) Haven- en Terreinverordening Havenschap

•

Grondslag Haven- en Terreinverordening Haven Moerdijk 2017

de haven alsmede het haven-

Moerdijk 2014 alsmede Algemene Plaatselijke

alsmede Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente van

en industrieterrein

Verordening van gemeente van Moerdijk

Moerdijk

•

Bevoegd gezag Raad van Bestuur van Havenschap

•

stelt verordening vast
•

•

Bevoegd gezag Havenmeester verleent vergunningen en
ontheffingen en houdt toezicht op naleving

Bevoegd gezag Havenmeester verleent vergunningen en
ontheffingen en houdt toezicht op naleving daarvan

Bevoegd gezag Gemeenteraad van gemeente Moerdijk stelt
verordeningen

respectievelijk gemeenteraad van gemeente Moerdijk

•

Grondslag (2) Algemene voorwaarden behorende bij

•

Grondslag (2) Algemene voorwaarden behorende bij

gronduitgifte (privaatrechtelijk)

gronduitgifte (publiekrechtelijk en privaatrechtelijk)

•

Bevoegd gezag Directie van Havenbedrijf NV

•

Bevoegd gezag Raad van Bestuur van Havenschap

•

Uitvoering Havenbedrijf NV

•

Uitvoering Directeur van Havenschap krachtens volmacht
en mandaat
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Havenbeveiliging en overige

Situatie tot 1 januari 2017

Situatie vanaf 1 januari 2017

(vóór wijziging governance)

(vanaf wijziging governance)

•

handhaving en bewaken van
openbare orde en rechtsorde

Grondslag Havenbeveiligingswet en algemene

Blijft ongewijzigd

plaatselijke verordening van gemeente Moerdijk
•

Bevoegd gezag Burgemeester van gemeente Moerdijk,
met mandaat aan havenmeester van Haven Moerdijk

Haven- en kadegelden en

•

Grondslag Gemeentewet en Politiewet

•

Bevoegd gezag Burgemeester, met ondersteuning politie

•

Grondslag Verordening haven- en kadegelden 2014

•

Grondslag Algemene Voorwaarden (privaatrechtelijk)

(publiekrechtelijk)

•

Bevoegd gezag Directie van Havenbedrijf NV stelt algemene

andere bijdragen te betalen
door gebruikers van haven voor

•

gebruik van haven

Bevoegd gezag Raad van Bestuur van Havenschap stelt
verordening, met bijbehorende tarieven, vast

•

voorwaarden, met bijbehorende tarieven, vast
•

Uitvoering Incasso door gebruikers te betalen zeehaventarief

Uitvoering Incasso door gebruikers te betalen

door Havenbedrijf Rotterdam NV en incasso te betalen

zeehaventarief door Havenbedrijf Rotterdam NV en

binnenhaventarief en kadegeld door Havenbedrijf NV

incasso binnenhaventarief en kadegeld door Havenschap
Rioleringszorg

•

Grondslag Wet milieubeheer, met rioleringsplan

Blijft ongewijzigd

(rioleringsplan en uitvoering

•

Bevoegd gezag Gemeenteraad van gemeente Moerdijk

(praktijk van uitvoering van onderhoud en beheer binnen

werkzaamheden onderhoud en

stelt gemeentelijk rioleringsplan vast, mede met

beheergebied haven- en industrieterrein wordt vastgelegd in

beheer)

betrekking tot beheergebied van Havenschap, met input

privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente Moerdijk en

van Havenschap voor dat beheergebied

Havenbedrijf NV)

Verkeersveiligheid

•

Uitvoering Havenschap (onderhoud en beheer)

•

Grondslag Wegenverkeerswet

•

Bevoegd gezag College van gemeente Moerdijk neemt

Blijft ongewijzigd

verkeerbesluiten en andere besluiten voor de “openbare
wegen” in de zin van de Wegenverkeerswet
•

Uitvoering Functionarissen van gemeente Moerdijk
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Situatie tot 1 januari 2017

Situatie vanaf 1 januari 2017

(vóór wijziging governance)

(vanaf wijziging governance)

Wegbeheer en beheer

•

Grondslag Wegenwet

•

Grondslag Wegenwet

aanpalende infrastructuur (o.a.

•

Bevoegd gezag Raad van Bestuur van Havenschap is

•

Bevoegd gezag Directie van Havenbedrijf NV is

groenstroken, straatverlichting)

verantwoordelijk voor “eigen weg” en aanpalende

verantwoordelijk voor “eigen weg” en aanpalende

infrastructuur en draagt opstalaansprakelijkheid

Rioolheffing

infrastructuur en draagt opstalaansprakelijkheid

•

Uitvoering Havenschap (onderhoud en beheer)

•

Uitvoering Havenbedrijf NV (onderhoud en beheer)

•

Grondslag Verordening rioolheffing Havenschap Moerdijk

•

Grondslag Verordening rioolheffing Haven Moerdijk 2017

2015 (publiekrechtelijk)
•

Bevoegd gezag Raad van Bestuur van Havenschap stelt

(publiekrechtelijk)
•

verordening vast
•

Uitvoering Incasso door gebruikers te betalen tarief door

verordening vast
•

Belastingsamenwerking West-Brabant
Gronden (grondpositie,

•

Grondslag Privaatrechtelijke eigendom bij Havenschap

gronduitgifte en beheer

(voor zover eigendom niet aan gebruikers haventerrein is

uitgegeven gronden)

overgedragen)
•

Bevoegd gezag Gemeenteraad van gemeente Moerdijk stelt
Uitvoering Incasso door gebruikers te betalen tarief door
Belastingsamenwerking West-Brabant

•

Grondslag Privaatrechtelijke eigendom bij Havenbedrijf NV

•

Voorwaarden Algemene Voorwaarden Havenbedrijf 2017,

(voor zover eigendom niet bij gebruikers haventerrein berust)

Voorwaarden Algemene Voorwaarden Havenschap

voorwaarden geldend voor gronduitgifte en voor gebruik van

Moerdijk 2014, voorwaarden geldend voor gronduitgifte

uitgegeven gronden

en voor gebruik van uitgegeven gronden

•

Bevoegd gezag Directie van Havenbedrijf NV, met goedkeuring

•

Bevoegd gezag Raad van Bestuur van Havenschap

Algemene Vergadering (materieel: gemeente en provincie)

•

Uitvoering Directeur van Havenschap

voor grondprijzenbeleidsplan (met o.a. kaders voor uitgifte
van gronden aan derden)
•

Uitvoering Directie van Havenbedrijf NV

•

Beperking Gronden met publieke functie mogen niet worden

•

Waarborgen faillissement Havenschap heeft recht van

uitgegeven aan derden of belast met zekerheidsrechten
terugkoop van gronden bij faillissement van Havenbedrijf NV
(versterkt met recht van hypotheek op gronden)
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Situatie tot 1 januari 2017

Situatie vanaf 1 januari 2017

(vóór wijziging governance)

(vanaf wijziging governance)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

•

Grondslag “statuten” van Havenschap

•

Grondslag statuten van Havenbedrijf NV

(doelstellingen, kaders en

•

Bevoegd gezag Raad van Bestuur van Havenschap

•

Bevoegd gezag Directeur Havenbedrijf NV

uitgangspunten voor inkoop)

•

Uitvoering Directeur van Havenschap

•

Uitvoering Directeur van Havenbedrijf NV

Meerjarenplan en strategie

•

Grondslag “statuten” van Havenschap

•

Grondslag statuten van Havenbedrijf NV

•

Bevoegd gezag Raad van Bestuur van Havenschap

•

Bevoegd gezag Algemene Vergadering van Havenbedrijf NV

•

Uitvoering Dagelijks Bestuur en directeur van

Begroting en jaarrekening

stelt strategie en meerjarenplan vast

Havenschap

•

Uitvoering Directeur van Havenbedrijf NV

•

Grondslag “statuten” van Havenschap

•

Grondslag statuten van Havenbedrijf NV

•

Bevoegd gezag Raad van Bestuur van Havenschap

•

Bevoegd gezag Algemene Vergadering van Havenbedrijf NV

•

Uitvoering Directeur van Havenschap bereid voor

stelt jaarrekening vast, directeur van Havenbedrijf NV stelt
begroting op, met goedkeuring van de RvC

Besturen en bedrijfsvoering

•

Uitvoering Directeur van Havenbedrijf NV bereid voor

•

Grondslag “statuten” van Havenschap

•

Grondslag statuten van Havenbedrijf NV

•

Bevoegd gezag Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur

•

Bevoegd gezag Directeur van Havenbedrijf NV, waarbij enkele

van Havenschap
•

belangrijke besluiten goedkeuring van Algemene Vergadering

Uitvoering Directeur van Havenschap, voor zover
mandaat is verleend

en/of RvC vergen
•

Uitvoering Directeur van Havenbedrijf NV
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