Geborgd middels het nautisch veiligheidsmanagementsysteem

Veiligheid voorop in Moerdijk
Zeevaart in Centrale Insteekhaven haven Moerdijk.

Nederland Waterland. Nederland en
water zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Zeeën, meren, rivieren
en kanalen tekenen onze landkaart
en zijn belangrijk voor onze economie, infrastructuur en vrijetijdsbesteding. Op deze wateren gebeuren
echter ook incidenten met slachtoffers, materiële schade of milieuschade tot gevolg. Zo hebben in 2018 op
de binnenwateren (inclusief havens)
1349 scheepsongevallen plaatsgevonden met in totaal 53 gewonden
en twee dodelijke slachtoffers. Een
groot incident met milieuschade
tot gevolg was de olielekkage van
het schip ‘Bow Jubail’, na aanvaring
met een steiger in de haven van
Rotterdam in juni 2018.

Het is een illusie om te denken dat incidenten, op de uitgestrekte Nederlandse wateren, uit te bannen zijn. Zo is in en nabij
de Nederlandse (zee)havens sprake van
veel bedrijvigheid en scheepsverkeer: van
beroepsvaart tot recreatievaart. Nautische
incidenten liggen op de loer en dat zal altijd
zo blijven. Het is dan ook zaak om de kansen
of de ‘dreigingen’ op nautische incidenten
in kaart te brengen. Op die manier worden immers maritieme risico’s zichtbaar én
beheersbaar en kan beleid gevoerd worden
om ongevallen en ongewenste verstoringen
van de maritieme processen in de havens tot
een aanvaardbaar minimum te beperken.
Een instrument dat daarbij gebruikt kan
worden is het nautisch veiligheidsmanagementsysteem.

Haven- en industrieterrein Moerdijk
Te midden van de Vlaams-Nederlandse
Delta vindt men het haven- en industrieterrein Moerdijk. De haven van Moerdijk vormt
de vierde zeehaven van nationaal belang,
na de havens van Rotterdam, Amsterdam
en North Sea Port. De titel ‘van nationaal
belang’ danken deze havens aan het feit dat
zij allen een grote maritieme impact, alsook
grote industriële complexen hebben. De
haven van Moerdijk is de tweede containerhaven van Nederland en de zeehaven die
het verst inland gelegen is. Het Havenbedrijf
Moerdijk N.V. is de (nautische) beheerder en
exploitant van dit terrein.

Intrinsieke motivatie

Haven Moerdijk Coördinatie Centrum.
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‘In 2030 is het haven- en industrieterrein
Moerdijk het veiligste in zijn soort in de
Vlaams-Nederlandse Delta’ (Veiligheidsvisie
2030). Zo luidt de korte, maar krachtige
veiligheidsambitie van het Havenbedrijf
Moerdijk. Om deze intrinsieke ambitie te
realiseren, wordt onder andere gewerkt aan
een inherent veilige infrastructuur van de

vaarweg in het beheersgebied. Risico’s worden daarbij zoveel mogelijk geëlimineerd en
gereduceerd. Hierbij gaan de veiligheid en
vlotheid van de afhandeling van het scheepvaartverkeer hand in hand. De havenmeester (in dienst van het Havenbedrijf Moerdijk)
vervult hierbij een controlerende en dirigerende functie en is daarmee de regisseur van
veilige processen op het water.

Excentrieke factor
In het later uiteengezette ‘Werkprogramma
Maritieme Strategie en Zeehavens 20182021’ wordt als één van de topprioriteiten
voor de Nederlandse zeehavens benoemd:
het ontwikkelen van adequate nautische
veiligheidsmanagementsystemen, die meer
op risico’s gebaseerd zijn. Nog niet alle zeehavens hebben namelijk een dergelijk, op
risico’s berustend, systeem. Op het moment
dat de vijf zeehavens van nationaal belang
nautische veiligheidsmanagementsystemen
implementeren, kunnen zij gezamenlijk
het nautisch veiligheidsbeheer binnen de
havens naar een hoger niveau tillen. Dit zal
eveneens bijdragen aan de goede concurrentiepositie van de Nederlandse zeehavens. Het implementeren van een nautisch
veiligheidsmanagementsysteem sluit daarmee feilloos aan bij de intrinsieke drijfveer
van het Havenbedrijf Moerdijk.

Nautisch
De essentie van een nautisch veiligheidsmanagementsysteem is het verkrijgen van
betere beheersing en controle van nautische processen. Dat betekent: dreigingen
kennen, risico’s wegen en maatregelen treffen om de continuïteit en veiligheid van de
haven te borgen. Een belangrijk onderdeel
daarbij is de nautische risicoanalyse. Deze
risicoanalyse wordt breed uitgevoerd, door
betrokkenheid van diverse stakeholders. Te
denken valt aan loodsen, roeiers, slepers,
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kapiteins, maar ook publieke partners als
de gemeente, veiligheidsregio en de politie.

Impact
Gezamenlijk wordt bepaald welke risico’s
binnen de Moerdijkse haven relevantie hebben voor de bedrijfsvoering en op
welke wijze deze kunnen worden beheerst
of teruggebracht naar een aanvaardbaar
niveau. Daarbij is het belangrijk dat er kennis is van de dreigingen met de grootste
impact, zodat hiervoor de best passende
maatregelen gevonden kunnen worden. Zo
is naar aanleiding van een in het verleden
uitgevoerde nautische risicoanalyse besloten om trappen te plaatsen over de basaltblokken langs de kade, om roeiers op een
veilige manier toegang te geven tot de daar
aanwezige walborders.

Cyclisch
Basaltblokken vermoeilijken werkzaamheden roeiers.

van aanzienlijk belang is. Het heeft immers
als ultiem doel de nautische veiligheid in
de havens te verbeteren. Zoals gesteld zijn
incidenten op het water niet uit te bannen.
Wel is het zaak om maritieme risico’s zichtbaar en beheersbaar te maken en beleid te
voeren om ongevallen en ongewenste verstoringen van de maritieme processen tot
een aanvaardbaar minimum te beperken.

Pragmatisch
Het Havenbedrijf Moerdijk is een relatief
kleine regieorganisatie. Daarom is ervoor
gekozen het systeem pragmatisch in te richten binnen reeds bestaande processen en
structuren van het bedrijf: dit voorkomt dat
het een ‘papieren tijger’ wordt. Tevens ligt
in zowel de totstandkoming als de uitvoering van het nautisch veiligheidsmanagementsysteem de nadruk op samenwerken.
Voor het vormgegeven van het systeem is
bijvoorbeeld nauw contact geweest met
Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf
Amsterdam. En ook bij verschillende onderdelen uit het veiligheidsmanagementsysteem wordt actief de samenwerking
met andere stakeholders gezocht, zoals is
beschreven bij de nautische risicoanalyse.

Veilige haven
Een nautisch veilige haven is van groot
belang voor het functioneren van het
havencomplex en het zorgdragen hiervoor
kan worden gezien als één van de kerntaken
van de havenmeester. Een veilige haven
leidt bovendien tot een hogere mate van
continuïteit en daarmee voorspelbaarheid
van het haven logistieke proces. Een solide
en soepel nautisch veiligheidsmanagementsysteem is hierbij behulpzaam.

Implementeren
Met het implementeren van een nautisch
veiligheidsmanagementsysteem in de
Nederlandse zeehavens van nationaal belang,
ontstaat een uniform systeem en werkwijze
waarmee die zeehavens omgaan met onder
meer registratie en analyse van nautische incidenten. Hierdoor kunnen zij daadwerkelijk
het nautisch veiligheidsbeheer binnen de
havens naar een hoger niveau tillen. Risicoinformatie kan immers gemakkelijker onderling uitgewisseld worden en incidenten in de
ene haven, kunnen als leermoment gelden in
de andere havens. Op die manier hoeft leergeld maar één keer betaald te worden.
Dit artikel is tot stand gekomen door Niels
Sekeris (Kappetijn Safety Specialists) en Mylaine
van Wijnen (Havenbedrijf Moerdijk)
www.kappetijn.eu; www.portofmoerdijk.nl
Foto: Paul Martens

Het unieke karakter van het nautisch veiligheidsmanagementsysteem van Moerdijk
ligt onder meer in de cyclische aard ervan.
Deze cyclus begint en eindigt bij de mandaatgever van de havenmeester: het college
van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Moerdijk. Zij stelt doelstellingen
voor toepassing van bevoegdheden uit de
havenverordening vast en de havenmeester
verantwoordt zich daar over.

Incidenten
Incidenten en voorvallen in het beheersgebied van het Havenbedrijf Moerdijk worden
geregistreerd en ingeschat op basis van
een classificatiemodel. In dat model wordt
een onderscheid gemaakt in verschillende
incidenttypes, zoals een aanvaring tussen
schepen onderling of een aanvaring tussen
een schip en een object.

Doel
De afgelopen jaren zijn nautische incidenten in de haven van Moerdijk, zowel in
aantal als in omvang, beperkt gebleven.
Desalniettemin kan gesteld worden dat een
nautisch veiligheidsmanagementsysteem

Luchtfoto haven- en industrieterrein Moerdijk.
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