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Voorwoord

O wat een jaar....

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar voorgaande jaren was de decembermaand een maand die lekker voelde. Een maand waarin het 

jaar afgesloten werd en we uitkeken naar de toekomst vol plannen. Een periode van rust, vakantie en feestdagen. 

Deze keer voelt het anders en ben ik blij dat 2020 ten einde is. Een jaar waarin er veel zorgen waren, die betrekking hebben op de 

corona crisis in allerlei opzichten. We kijken terug op een periode waarin de wereld stil is gezet en er geen feestjes of ontmoetingen 

waren. O wat kijkt de wereld uit naar de tijd dat alles weer “normaal” wordt. Laten we hopen dat dit komend jaar mag gebeuren, zodat 

we weer voorzichtig plannen kunnen maken.

 In andere opzichten was 2020 ook een jaar waarin het onmogelijke mogelijk werd. Vergaderen op afstand, zo goed en zo kwaad als 

het kon, heeft de ASV zich ingezet om zoveel mogelijk haar invloeden uit te oefenen. Een overleg is het meest efectief als je elkaar 
in de ogen kunt kijken, maar digitaal overleggen tijdens ons varend bestaan blijkt soms ook een uitkomst te zijn. En het werkt, want 

we staan op de kaart. 

Zo zijn we zelfs erkend als een vitaal beroep in deze crisis. Er zijn extra ligplaatsen gecreëerd in Gorinchem en er komt een nieuwe 

haven bij Spijk. Maar we zijn er nog niet, het werk gaat door, want aan de andere kant wordt de binnenvaartsector bedreigt door de 

slechte marktpositie, regelgeving, hoge kosten voor vergroening en verdwijnen er juist ligplaatsen. 

Continu proberen wij als vertegenwoordigers van de sector de stem van de schipper te laten horen. In onze nieuwsbrieven leest u 

hoe we dat doen. In deze nieuwsbrief leest u over gesprekken met de gemeente over het Kanaleneiland, de waterverdeling in onze 

rivieren, vorderingen in de Maashaven, de communicatie met RWS over het ligplaatsen beleid traject Lemmer-Delfzijl, gesprekken in 

de greendeal, gesprekken met het Ministerie en nog veel meer. 

Verder zullen een aantal nieuwe denktankleden zich aan u voorstellen in deze nieuwsbrief. Wilt u ook uw stem laten horen? En wilt u 

soms letterlijk meespreken aan tafel? Sluit u zich dan bij ons aan en laten we dan samen als vereniging optrekken om de positie als 

binnenvaartschipper/ondernemer beter op de kaart te krijgen bij de beleidsmakers.

De ASV wenst u een goed uiteinde toe, ijne feestdagen en vooral een heel gezond gelukkig 2021!!!

Ronald Sipsma
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In de geplaatste column “op de schop” heeft de ASV aangehaakt bij de uitzending van Zembla over granuliet. De ASV herkende 

een bepaalde werkwijze waar de ASV al eerder over heeft bericht en heeft daar een column over geschreven waarbij voorbeelden 

aangehaald zijn van zaken waar we afgelopen jaren mee te maken hebben gehad.

Inmiddels is de ASV op uitnodiging van het Ministerie I&W in gesprek met het Ministerie. Beide partijen achten het noodzakelijk 

dat we in vertrouwen tot een constructief dialoog komen. Dit initiatief van het Ministerie waardeert de ASV enorm en van onze kant 

uit zullen we er dan ook alles aan doen om tot een optimaal werkbare situatie te komen.

De gesprekken verlopen voorspoedig, waarbij de focus op dit moment ligt op een aanpassing van de overlegstructuren, zodat de 

ASV tijdig en op een juiste wijze haar inbreng kan geven betrefende ontwikkelingen in de binnenvaart.

De gesprekken zullen in 2021 voortgaan waarbij we hopen en verwachten dat we tot een hernieuwd en constructief samenspel 

zullen komen.

Gerberdien le Sage en Sunniva Fluitsma

ASV in gesprek met ministerie I&W

Liesbeth bedankt voor 20 jaar redactie 

van de nieuwsbrief van de ASV. 

Iedere 2 maanden brengt de ASV een 

nieuwsbrief uit, hierin vertelt de ASV wat 

er speelt in het binnenvaart-landschap, 

waar we als ASV mee bezig zijn, wat we 

van zaken  vinden etc. etc.

En je zal dit maar moeten regelen, om van 

alle stukken en mails er even iets moois 

van te maken tot een prachtige nieuws-

brief waar we trots op mogen zijn. Vol met 

inhoudelijke stukken en bijpassende fo-

to’s, gezamenlijk in een blad tot een mooi 

geheel gebracht dat ijn leest! 

Dat was 20 jaar geleden wel anders; er 

was simpelweg minder technisch moge-

lijk, en daarom was hij toen qua vormge-

ving minder aantrekkelijk. Geen opsmuk 

met foto’s en enkel tekst. Dat moest an-

ders besloot Liesbeth de Jonge, de maak-

ster van de nieuwsbrieven, op een dag. 

Na speuren wat mogelijk is kwam ze met 

haar voorstel tot vernieuwing van onze 

nieuwsbrief. 

En wat zijn we trots op deze nieuwsbrief, 

iedere 2 maanden opnieuw. Heeft u foto’s 

stuur ze op voor de nieuwsbrief horen we 

haar vaak vragen, immers zeggen beel-

den soms meer dan tekst, maar het maakt 

de nieuwsbrief ook af.

Liesbeth maakt nieuwsbrief na nieuws-

brief en dat doet ze nu al 20 jaar! Dat is 
echt een hele prestatie. 

Ondertussen is ze gestopt met varen en 

samen met haar man leeft ze naar grote 

tevredenheid aan de wal, hebben ze ont-

dekt ook nog groene vingers te hebben 

en bezitten ze een ijn huis met een hele 
mooie tuin. Naast ander vrijwilligerswerk 

blijft Liesbeth zich inzetten voor de ASV. 

Het bestuur en de denktank wil via deze 

weg haar heel hartelijk danken voor deze 

buitengewone inzet en even stil staan bij 

het al 20 jaar maken van onze nieuws-

brief!

De nieuwsbrief
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Marten en Gerrie Kombrink

Even voorstellen

Mijn naam is Marten Kombrink en ik vaar 

op motorschip de Tolé.

Vanaf de MBO Rijn- en binnenvaartschool 

ben ik werkzaam in de binnenvaart. In de 

jaren negentig had ik een Dortmunder An-

mar, waarmee we door zowat heel Europa 

voeren, Rijn, Donau, Noord Duitse kana-

len enz. Ook heb ik mijn zeevaart papie-

ren gehaald en heb 8 jaar op een kruiplijn 

coaster gevaren. Sinds 2013 vaar ik op de 

Tolé.

Ik heb twee zonen. De oudste is tweede 

kapitein in de passagiersvaart en de an-

der volgt een HBO opleiding.

Wij zijn met de Tolé lid geworden van de 

ASV, omdat jullie de problemen stevig 

aanpakken en niet pamperen (niet lullen 

maar poetsen).

Ik, wij waarderen de inzet van het be-

stuur en natuurlijk ook iedereen achter 

de schermen (de denktank). Bij de laatste 

vergadering schrokken wij dat er maar mi-

nimale mankracht is om het één en ander 

te realiseren. Vandaar dat wij ons hebben 

opgegeven voor de denktank. Daarnaast  

was ik weer toe aan een kleine uitdaging.

Daar Gerrie en ik wat vaker samen zijn, 

hebben we alle bij ook wat tijd (over) om 

ons in te zetten voor het algemeen belang.

Mijn naam is Gerrie Kombrink-Vloo. Sinds 

6 jaar zijn Marten en ik onafscheidelijk. 

En vorig jaar zijn wij getrouwd. Ik heb 2 

dochters uit een vorig huwelijk en samen 

kunnen we het goed vinden. 

Van oorsprong ben ik een Groningse boe-

rendochter en ben ik 26 jaar werkzaam 

geweest in het basisonderwijs in Rot-

terdam en Dordrecht. Sinds 1 december 

2020 ben ik gestopt in het onderwijs, zo-

dat ik Marten meer kan ondersteunen bij 

het varen. Ook doe ik op dit moment de 

opleiding tot Schipper AB. 

Marten en ik zijn actief betrokken bij de 

Roemenië-Werkgroep van de Oude Kerk 

Charlois. Gemiddeld gaan we een keer 

per jaar naar Roemenië om daar een 

Hongaarse enclave te ondersteunen met 

middelen en geld.

Ook “Klimmen tegen MS” is een evene-

ment, waar wij jaarlijks te vinden zijn. In 

2016 hebben wij samen de Mont Ventoux 

bewandeld voor het MS-fonds. Sindsdien 

wandelt Marten elk jaar naar boven en 

word ik als vrijwilliger ingezet tijdens dit 

evenement. 

Wij denken dat we een aanvulling voor de 

ASV kunnen zijn; Marten vanwege zijn va-

rensachtergrond en een brede ontwikke-

ling daarin en ik, omdat ik met een andere 

blik naar varen kijk vanwege mijn onder-

wijsachtergrond. 
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Nautisch - Technisch

Voortgang programma Beter Bediend

31 409  Zee- en binnenvaart

Nr. 303  Brief van de Minister 

van Infrastructuur en Waterstaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Ka-

mer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 november 

In mijn brief van 26 maart 2019 (Kamer-

stuk 31 409, nr. 219) heb ik de start van 

het programma Beter Bediend aange-

kondigd. Het gaat om een programma 

uit het regeerakkoord, bedoeld als im-

puls om de bedientijden van sluizen en 

bruggen te verbeteren. Met deze brief 

informeer ik u over de voortgang en de 

vervolgstappen die ik zal uitvoeren. 

Voortgang

De uitvoering van het programma Beter 

Bediend loopt nu ruim één jaar en heeft 

een totale looptijd van vijf jaar. Het betreft 

een eenmalige, gerichte impuls van € 5 

mln. In samenspraak met de branchever-

enigingen is het programma gebaseerd 

op de volgende drie uitgangspunten:

•	 eiciëntere	afstemming	van	bedientij-
den van sluizen en bruggen ;

• vlottere en veiligere afhandeling van 

het scheepvaartverkeer;

• actuelere en uniformere informatie-

voorziening.

Op basis van deze drie uitgangspunten 

zijn vijf maatregelen geselecteerd om de 

door de sector ervaren knelpunten op te 

lossen en daarmee blijvend bij te dragen 

aan een robuust bediend vaarwegennet. 

Per maatregel schets ik hierbij de voort-

gang.

1. Uitbreiding bedientijden

De uitbreiding van de bedientijden is voor 

het grootste deel (70%) gerealiseerd. Met 

deze uitbreiding sluiten de bedientijden op 

een vaarweg beter op elkaar aan zodat 

een	schipper	eiciënter	zijn	reis	kan	plan-

nen. In 2020 zijn de volgende verruimin-

gen gerealiseerd: 

• de Brabantse kanalen: 24-uurs be-

diening op afroep voor alle objecten.

• het traject Roggebotsluis – Nijker-

kersluis: bediening van 9.00 – 20.00 

uur.

• het Friese deel van de Hoofdvaarweg 

Lemmer – Delfzijl: ma-vr: 24-uurs be-

diening, za-zo bediening van 6.00 – 

22.00 uur.

• de Algerabrug: verkorting van de aan-

meldtijd voor bediening van 4 naar 2 

uur.

In 2021 volgen de resterende twee trajec-

ten: Den Oever – Enkhuizen en het Gro-

ningse deel van de Hoofdvaarweg Lem-

mer – Delfzijl.

2. Verbetering camera’s en marifonie

Op de sluizen Sambeek, Lith, Weurt en 

Heumen worden de camera’s en mari-

fonie verbeterd. Het resultaat hiervan is 

dat er door betere communicatie en beter 

zicht	 eiciënter	 kan	 worden	 geschut.	 De	
vervanging van de camera’s op sluis Sam-

beek is gerealiseerd. De overige projecten 

zijn in de voorbereidende fase en worden 

in 2021 gerealiseerd.

3. Aanmeldplatform voor bediening 

op afroep

In overeenstemming met de wens van 

vaarweggebruikers wordt de aanmeld-

procedure voor bediening op afroep uni-

form gemaakt. Dit geeft duidelijkheid aan 

schippers en voorkomt verwarring bij het 

aanvragen van bediening. De basisversie 

van dit nieuwe systeem is momenteel in 

realisatie. Begin 2021 wordt een pilot uit-

gevoerd bij de Prinses Margrietsluizen in 

Lemmer. Met behulp van de opgedane er-

varingen wordt het systeem, eventueel na 

bijstellingen, landelijk geïmplementeerd.

4. Impuls voor de Minder Hinder aan-

pak

Vaarweggebruikers zijn geholpen met 

duidelijke en betrouwbare informatie over 

stremmingen als gevolg van werkzaam-

heden. De Minder Hinder aanpak zorgt 

hiervoor. Deze heeft in het afgelopen jaar 

binnen Rijkswaterstaat een impuls gekre-

gen en wordt een vast onderdeel van ver-

vangings- en renovatieprojecten.

5. Uitbreiding van sluisplanning.nl

Het doel van sluisplanning.nl is het infor-

meren van vaarweggebruikers over ge-

plande schuttingen, de volgorde van aan-

komst en de bezetting van wachtplaatsen 

bij de sluis. De uitbreiding van dit systeem 

bevindt zich momenteel in de verken-

nende fase, waarin wordt vastgesteld hoe 

deze informatievoorziening er uit gaat 

zien. Het streven is om in de tweede helft 

van 2021 een verbeterde versie op te le-

veren.  

Tot slot

Met bovengenoemde maatregelen wor-

den de bedientijden van sluizen en brug-

gen beter afgestemd, wordt de bediening 

eiciënter	door	beter	zicht	en	worden	reis-

tijden inzichtelijker en betrouwbaarder. 

Volgend jaar zult u rond deze tijd opnieuw 

geïnformeerd worden over de voortgang 

van dit programma.

De Minister van Infrastructuur en Water-

staat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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Voortgang Beter Bediend

Op 25 november heeft de ASV een 10 

pagina’s groot document naar de Vaste 

Kamercommissie Infrastructuur en Wa-

terstaat gestuurd ter voorbereiding op 

het Algemeen Overleg Maritiem van 3 

december 2020. 

Eén van de agendapunten betrof 

Voortgang programma Beter Bediend 

Zaak: Brief regering - Minister van In-

frastructuur en Waterstaat, C. van Nieu-

wenhuizen Wijbenga – 6 november 2020 

Voortgang programma Beter Bediend - 

31409-303

Het programma beter bediend is een 

goede impuls om de zaken wat beter te 

maken voor de binnenvaart. Echter, er zijn 

een aantal opmerkingen over te maken:

• Het beleid dat nagestreefd wordt, kan 

vooral uitgevoerd worden door Rijks-

waterstaat. Echter, het beleid is in 

Nederland zo versnipperd dat waar 

er aan de ene kant winst is, er aan de 

andere kant weer ingeleverd wordt. 

RWS, provincies, steden, havens en 

waterschappen kunnen allemaal hun 

eigen beleid bepalen. Daarbij zien 

we (vooral bij steden en provincies) 

steeds meer invoering van spertij-

den (spitssluitingen, voorbeeld brug 

bij Gorkum tussen 07.00 en 9.15 en 

’s middags ook nog eens van 16.00 

uur tot 18.00 uur), oponthoud door op 

afstand bedienen van kunstwerken 

(Zaandam is bijvoorbeeld een dra-

ma). Op andere plaatsen moet men 

weer 24 uur van tevoren melden om 

te kunnen schutten. Het zou ons een 

lief ding waard zijn als er een geza-

menlijk op elkaar afgestemd beleid 

zou komen. 

• Ook waar de eiciëntere afstemming 
van bedientijden van sluizen en brug-

gen in theorie bereikt is, de praktijk 

is echter dat er zoveel niet blijkt te 

werken door kapotte camera’s en/of 

“software die uitvalt” zodat het de af-

gelopen periode heel wat ineiciënter 
is geworden in de praktijk. Het gebrek 

aan onderhoud van jaren vraagt haar 

tol.

• De gewenste vlottere afhandeling 

van het scheepvaartverkeer zien 

we dus helaas nog niet voldoende 

terug. De gewenste “veiligere” afhan-

deling betekent dat het vaak minder 

vlot gaat. De sluizen en bruggen du-

ren langer, omdat men allerlei veilig-

heidsmarges inbouwt. Dat maakt ook 

dat bepaalde schepen opeens niet 

meer door sluizen kunnen, omdat 

men (door op afstand bedienen) extra 

veiligheidsmarges inbouwt. 

• Als men beter wil bedienen om de 

reistijden inzichtelijker en betrouw-

baarder te maken zal men toch ook 

het achterstallige onderhoud moeten 

wegwerken. Veel hinder en opont-

houd komt door storingen, en niet 

alleen door achterstallig onderhoud, 

maar ook veel bij nieuwgebouwde 

objecten.

2. Verbetering camera’s en marifo-

nie. We lezen:

Op de sluizen Sambeek, Lith, Weurt 

en Heumen worden de camera’s en 

marifonie verbeterd. Het resultaat 

hiervan is dat er door betere commu-

nicatie en beter zicht eiciënter kan 
worden geschut. De vervanging van 

de camera’s op sluis Sambeek is ge-

realiseerd. De overige projecten zijn in 

de voorbereidende fase en worden in 

2021 gerealiseerd.

Al plaatst men de beste camera’s ter we-

reld, zolang wij te horen krijgen dat ze 

geen scherm vrij hebben wordt er nog 

niks beter bediend.

Aanmeldplatform voor bediening 

op afroep. We lezen:

In overeenstemming met de wens 

van vaarweggebruikers wordt de 

aanmeldprocedure voor bediening 

op afroep uniform gemaakt. Dit geeft 

duidelijkheid aan schippers en voor-

komt verwarring bij het aanvragen 

van bediening. De basisversie van 

dit nieuwe systeem is momenteel in 

realisatie. Begin 2021 wordt een pilot 

uitgevoerd bij de Prinses Margriet-

sluizen in Lemmer. Met behulp van 

de opgedane ervaringen wordt het 

systeem, eventueel na bijstellingen, 

landelijk geïmplementeerd.

Onze vraag: 

Is het nu de bedoeling dat we gaan 

afstappen van de reguliere bedienin-

gen en moeten we dan alle sluizen 

gaan bestellen? Dan wordt het er 

allemaal niet beter op. 

Als het alleen bedoeld is voor minder 

bevaarbare vaarwegen, dan is een 

uniforme regeling wel beter.
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 Programma Integraal Rivier Management

Rotterdam, 21 oktober 2020

Aan:  Programmamanager Integraal 

Rivier Management Ministerie van Infra-

structuur en Waterstaat. 

Postbus 20901 2500 EX Den Haag

postbusIRM@minienw.nl  en info@bouw-

plaatsirm.nl

Betreft:  Programma Integraal Rivier Ma-

nagement (IRM)

Geachte heer Voest,

Op 6 februari was ik aanwezig in Lent na-

mens de Algemeene Schippers Vereeni-

ging. Op 18 februari hebben wij op naam 

van Ger Veuger en namens de ASV een 

zienswijze ingediend. Het gaf even wat 

problemen om die binnen te krijgen bij uw 

organisatie, terwijl de ASV toch niet ge-

heel onbekend is op het Ministerie en in 

Den Haag.

Toch is het gelukt om onze zienswijze in-

geschreven onder nummer 71884658 bin-

nen te krijgen. Wat ons dan wel zeer ver-

baast, is dat wij daar nooit iets op hebben 

terug gehoord en dat de ASV niet is opge-

nomen in de lijst van maatschappelijke or-

ganisaties die het vervolgtraject ingingen. 

Het lijkt mij dat de eerste stappen reeds 

gezet zijn terwijl het toch duidelijk zal zijn, 

dat onze leden die hun brood moeten ver-

dienen op de rivieren, niet hebben kunnen 

deelnemen aan de beraadslagingen.

Waarbij opgemerkt dient te worden dat 

we onze ideeën, die op nogal wat punten 

afwijken van de andere binnenvaartorga-

nisaties, niet hebben kunnen inbrengen, 

dan wel slechts via de zienswijze. 

Dit stelt ons zeer teleur en wij zouden 

graag zo spoedig mogelijk kennisnemen 

van de reden van uw handelswijze.

Wij wachten daarom vooralsnog uw reac-

tie af, maar behouden ons het recht voor 

hier nader op te reageren. 

Vriendelijke Groet, 

Namens bestuur en denktank van de ASV

Ger Veuger   

Bouwdagen Integraal Rivier Management

Op dinsdag 24 en donderdag 26 no-

vember 2020 waren de zogenaamde 

Bouwdagen van het Integraal Rivier 

Management. Aan mij de eer om hier-

aan deel te mogen nemen namens de 

ASV.

Vorige week ook 2 dagen over de Maas, 

dat gaat vanaf Eijsden tot aan de Moer-

dijk. Dat was wat minder interessant, 

omdat het over een gestuwde rivier gaat. 

Ik heb daar ook wel wat naar voren kun-

nen brengen over Grave en Weurt en de 

ontstening van de Maas, waar wij niet blij 

mee zijn. Maar deze week was het een 

stuk belangrijker, want het ging over het 

Rijnstroom gebied dus Waal, Pannerdens 

kanaal, de IJssel en de Neder-Rijn. Laat ik 

beginnen bij het begin. In 1992 was ik lid 

van de werkgroep Toekomstvisie Waal. Ik 

zat daar in namens de Koninklijke Schip-

pers Vereniging Schuttevaer. Deze werk-

groep had de opdracht te bezien hoe de 

Waal beter geschikt kon worden gemaakt 

voor grotere eenheden, lees 6-baksduw-

vaart. Dat stond er niet, maar dat was wel 

de bedoeling. Het was een gemengde 

werkgroep, veel mensen van RWS en het 

Ministerie en 10 man van KSV. Dus best 

een zware delegatie. 

De vraagstelling was: Hoe kunnen we de 

Waal verbreden naar 170 meter bodem 

breedte op volle diepgang en hoe kunnen 

we met grotere eenheden door de scher-

pe bochten komen, bij alle waterstanden!

Dit heeft geresulteerd in een advies aan 

de Minister. Op 13 februari 1993 was het 

rapport klaar. Besloten was om bodem-

kribben in de Waal te leggen die de bin-

nen bochten uit de rivier weg moesten 

stromen, dus Erlecom, Nijmegen en St. 

Andries kregen die bodem kribben. 

De oudere schippers onder ons weten 

nog wel dat de rode gasboeien in alle drie 

de bochten bij laag water over het midden 

van de rivier lagen. 

Dat is nu voorbij. De boeien en tonnen 

liggen tegen de kribben aan. De binnen-

bocht is net zo diep als de buitenbocht en 

er loopt ook net zo veel stroom.

Dit was de geschiedenis, nu terug naar 

het heden, wat heeft dit voor gevolgen 

gehad? 

De verdeling aan Pannerden ging ver-

schuiven van de oorspronkelijke verdeling 

66 2/3 % Waal en 33 1/3 Pannerdens ka-

naal naar in 2018 82% Waal en een scha-

mele 18 % voor het Pannerdens kanaal. 

Het gevolg van dit alles, dat er één kilome-

ter meer stroom loopt op de Waal, de bo-

demerosie dus groter is en de rivierbodem 

zover gezakt is dat de bodemkribben een 

geweldig obstakel vormen. Het heet nu de 

harde laag. Ondanks dat de Waal c.a. 25 

% meer water neemt, is de vaardiepte c.a. 

0,45 meter lager dan in de oude situatie 

van voor 1993 ten opzichte van de Duit-

se Rijn. De IJssel heeft dus aanmerkelijk 

minder water dus minder diepgang en het 

IJsselmeer krijgt nu bij een lage water-

stand te weinig water om de zaak op pijl te 

houden, gevolg een versterkte verzilting 

van het IJsselmeer.

De IJssel is ook rechter getrokken (bocht-

afsnijding c.a. 14 km. sinds 1955). Op een 

afstand van totaal 35 km. Ook niet best 

voor het vasthouden van water. 

Maar natuurlijk wel goed voor de grotere 

schepen. Als je mij 55 jaar geleden ge-

vraagd had: kun je met een 110 meter de 

IJssel af? Had ik zeker nee gezegd.

Tevens hebben we nog een probleem op 

de Neder-Rijn. Daar treedt geen bodem-

erosie op. Integendeel, door de stuwing 

gebeurt het omgekeerde sediment neer-

val; de rivierbodem wordt op de Neder-

Rijn dus hoger en op de Waal en IJssel 

lager. We hebben in 2018 gezien waar dit 

toe geleid heeft. De stuw van Driel stond 

zelfs open en Arnhem had het water pijl 

van Amerongen. Met een zeer lage diep-

gang boven sluis /stuw Driel.

Maar goed, wij hadden de 24e en de 26e 

dus Rivier Management. De inleiding 

van donderdag werd verzorgd door een 

dame die er heel veel vanaf wist en een 

juist beeld gaf van de situatie. De boven-

staande geschiedenis werd niet erkend 

als medeoorzaak van de huidige ongeluk-

kige situatie.

Ik heb vandaag wel de gelegenheid gehad 

dit verhaal goed uit te leggen. Het sloot 

ook goed aan op haar inleiding. Er waren 

aardig wat mensen die verbaasd opke-

ken van mijn lezing van het verhaal en 

met name de Provincies waren zeer ge-

interesseerd, de Waterschappen minder. 

RWS geeft geen commentaar. Die inven-

tariseren slechts en roepen steeds hoe 

interessant het vandaag weer was.  Op 15 

december krijgen we nog een overzicht 

van de situatie op dit moment.

Het verhaal kan nog veel langer, maar 

ik heb ook in het verleden dit verhaal al 

veelvuldig verteld en ik wil jullie niet gaan 

vervelen met minder belangrijke details.

Groet Ger Veuger.
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Drama in Brabant - Over de Brabantse kanalen

Klacht van een schipper, antwoord 

van Rijkswaterstaat en reactie van 

de ASV

 

Melding schipper

Een kijk op het leven van een binnen-

vaartschipper. Wij nemen een reis aan 

van Rotterdam naar Veghel. Doordat sluis 

Schijndel dicht is, moeten we via Ooster-

hout-Tilburg- Wilhelminakanaal binnen-

door naar Veghel. Daar is niks mis mee 

maar de vertragingen en storingen die je 

onderweg oploopt, zijn zachtjes uitgedrukt 

heel frustrerend! Op het Wilhelminakanaal 

bij sluis 4 is een brug kapot. Deze brug 

wordt geopend door een mobiele kraan 

die van ‘s ochtends 9:00 tot ’s avonds 

18:00 wordt bediend, in het weekend ge-

sloten! Dat we hierdoor veel vertraging 

oplopen, lijkt me duidelijk. Vervolgens 

moeten we het laatste stuk naar Veghel 

door de Zuid-Willemsvaart, sluis 4-5-6. 

Sluis 6 hebben we bijna 2 uur vastgele-

gen door een totale black out in het sy-

steem. Graag wilde ik blijven slapen bene-

den sluis 6 aan Beek en Donk. Dat mocht 

niet vanwege geluidshinder? Hoe dan? Ik 

kan me niet voorstellen dat er ook maar 

1 klein schip ‘s nachts met een generator 

draait. We zitten ondertussen al over onze 

vaartijd heen, maar worden toch verzocht 

om naar sluis 5 te varen en daar ligplaats 

te nemen. Dus dat hebben wij gedaan en 

vervolgens lig je vlak naast een provinci-

ale weg en doe je geen oog dicht, omdat 

de vrachtwagens bijna door je gangboord 

rijden. Nou dank u wel, dat geluidshinder 

bij de schipper niet uitmaakt! Vol goede 

moed gaan we de volgende ochtend met 

wallen tot onze knieën onderweg naar 

Veghel. Aangekomen in sluis 4 bij Veghel 

krijgen we de mededeling dat de deur niet 

dichtgaat en er een monteur onderweg is! 

Weer 1,5 uur vertraging opgelopen voor-

dat de sluis gemaakt was. Dat ik als eigen 

ondernemer in de binnenvaart niet meer 

kan handhaven aan de vaartijdenwet en 

de regelgeving op deze manier, daar moet 

Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijkheid 

in nemen. Laat ik vervolgens maar niet 

beginnen over de Maas, sluis Weurt enz... 

Het wordt hoog tijd wakker te worden en 

het woord achterstallig onderhoud eens 

durven uit te spreken. 

Reactie van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat deelt uw zorg over de al-

gemene staat van een deel van de slui-

zen en beweegbare bruggen in de Zuid-

Willemsvaart. In ons areaal hebben we te 

maken met verschillende objecten, zowel 

verouderde objecten alsook nieuwere. 

Soms ligt een storing aan de ouderdom, 

soms aan een incident, soms aan de be-

dieningstechniek maar soms ontstaat een 

storing ook heel onverwachts. Weet dat 

dit ook onze volle aandacht heeft. Er lo-

pen verschillende onderhoudsprojecten 

en programma’s bij Rijkswaterstaat om 

een en ander aan te pakken, zie bijvoor-

beeld: https://www.rijksoverheid.nl/docu-

menten/rapporten/2018/01/17/projecten-

programma-vervanging-en-renovatie. 

Ook in Brabant en Limburg worden een 

aantal projecten uitgevoerd zoals te zien 

is in dit programma. De bediening van 

objecten wordt opgepakt. Denk daarbij 

aan de aandrijvingsinstallaties, de ICT, 

maar ook is er een apart programma voor 

de stuwen op de Maas in voorbereiding. 

Daarnaast lopen er verschillende onder-

houdsprojecten op onze vaarwegen (denk 

bijv. aan verruimingen van onze vaarwe-

gen) die ook werken aan het optimale ge-

bruik ervan. Tevens heeft de minister van 

Infrastructuur en Waterstaat extra geld 

beschikbaar gesteld (impulsgelden) en te-

vens gaat de minister meer geld beschik-

baar stellen voor beheer en onderhoud. 
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De truc bij Eefde: Doorgaande vaart gaat voor? 

Wij ontvingen onderstaand bericht van 

één van onze leden:

Wij zijn op zaterdag 9 mei om 14.00 uur 

afvarend voor de sluis van Eefde aan-

gekomen en hebben  gevraagd of we er 

weekend mochten houden, waarbij we 

maandag 11 mei om 06.00 uur weer ver-

der wilden varen.

Antwoord van de sluismeester: “Dat is 

geen probleem, sluit maar aan op de 

schepen die er liggen en een goed week-

end.”

Toen wij zondagavond rond 23.00 uur 

weer aan boord waren, hebben wij de 

auto aan boord gezet en zijn we naar de 

startplaats van de sluis gevaren. 

In de nacht is er achter ons nog een schip 

komen liggen.

Toen wij ons om 06.00 uur aan de sluis 

opgaven om te schutten, meldde die sluis-

wachter dat wij de tweede schutting heb-

ben. 

“Maar waarom dan?”, vragen wij. 

Antwoord: “Doorgaande vaart gaat eerst”.

Daar lijkt logica in te zitten, maar dat schip 

achter ons is echt niet om 20.00 uur de 

avond ervoor door sluis Delden gekomen, 

want dan had het schip er al gelegen toen 

wij naar de startplaats gingen.

Dus wat is nou de truc? 

Je gaat ergens op het kanaal weekend 

houden, maar niet in Eefde. Dan vaar je 

even op zondag avond naar sluis Eefde 

en je hebt de eerste schutting. Dat voelt 

behoorlijk oneerlijk. En hebben dat ook 

niet geaccepteerd. 

Ik heb tegen die man op de sluis gezegd, 

dat hij maar alvast de politie moet gaan 

bellen, maar dat dit niet gaat gebeuren 

en dat er dan helemaal niet meer geschut 

gaat worden. Omdat als wij niet de sluis 

ingaan, dat er dan helemaal niemand de 

sluis in gaat.

Dat ik voor de deur ga liggen en dat ze 

mij in het uiterste geval van boord zouden 

moeten halen.

En dat hadden ze ook moeten doen, ik 

had dit nooit geaccepteerd. 

Kennelijk kwam ik zo geloofwaardig over 

dat de sluiswachter ons toch als eerste 

geschut heeft en daarna hebben we er 

niets meer van gehoord. 

Maar na al die maanden gaat schijnbaar 

het balletje toch weer rollen, want onlangs 

ben ik gebeld door de sluismeester (ove-

rigens een zeer vriendelijk man), die ook 

weet van deze truc. 

Men vraagt zich af hoe men in het vervolg 

om moet gaan met deze situatie. Ik vraag 

me af wat mijn collega’s vinden van deze 

situatie. Herkent u dit? 

Deze programma’s en projecten bieden 

wellicht niet vandaag op morgen al een 

oplossing, hoe graag wij dit ook zouden 

willen. Toch worden er zowel achter de 

schermen alsook voor de schermen veel 

zaken opgepakt, zowel op korte termijn 

alsook op lange termijn. Overigens zitten 

wij over al deze scheepvaart gerelateerde 

onderwerpen regelmatig aan tafel met de 

regiovertegenwoordiging van BLN-Schut-

tevaer. 

 

Om de problemen met een deel van de 

sluizen en beweegbare bruggen in de 

Zuid-Willemsvaart op te lossen, heeft 

Rijkswaterstaat onlangs besloten tot uit-

voering van grootschalige werkzaamhe-

den om de hier aanwezige verouderde be-

sturingstechniek (software en hardware) 

bij de objecten in de Zuid-Willemsvaart en 

bediencentrales Schijndel en Helmond te 

moderniseren. Per object is het daarvoor 

noodzakelijk om een groot deel van de ICT 

en de beveiligings- en monitoringsappara-

tuur (camera’s, sensoren) te vervangen. 

Deze omvangrijke werkzaamheden zijn 

gepland voor het komende anderhalf jaar. 

Zodra deze werkzaamheden van start 

gaan, wordt de scheepvaart  daar via de 

gebruikelijk kanalen over geïnformeerd.

 

Met betrekking tot sluis 4 op het Wilhelmi-

nakanaal:

De kraan is nodig na een aanrijding van 

een trekker op de sluis. Op deze manier 

kunnen we de brug toch blijven bedienen. 

Ook hierover zijn we in gesprek met de 

brancheorganisaties. Als u denkt dat de 

bedientijden niet voldoende zijn, kunt u dit 

daar doorgeven. Er zal steeds een afwe-

ging moeten worden gemaakt tussen de 

voor- en nadelen van de bedientijden.

 

Tot slot wijzen we u nog op de mogelijkheid 

een schadeclaim in te dienen bij Rijkswa-

terstaat. Daarvoor kunt u gebruik maken 

van het formulier op de schadepagina van 

de website van Rijkswaterstaat (klik op de 

gele button ‘Procedure schade claimen’ 

om bij het schadeformulier te komen): ht-

tps://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/con-

tact/schade-en-compensatie/schade-ver-

halen/index.aspx. Een onderbouwing is 

noodzakelijk. U kunt uw verklaringen, her-

stelnota’s, foto’s etc. meesturen met het 

digitale formulier. Hierop wordt uw claim 

door onze juridische afdeling onderzocht, 

en ontvangt u via die lijn een reactie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende 

te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat

Bij vragen, opmerkingen, ideeën of sug-

gesties kunt u contact opnemen met de 

Landelijke Informatielijn van Rijkswater-

staat. Wij zijn van maandag tot en met vrij-

dag telefonisch bereikbaar van 07.00 uur 

tot 20:00 uur en op zaterdag, zondag en 

feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur via 

ons gratis telefoonnummer 0800-8002. U 

kunt ook het contactformulier gebruiken 

op onze website www.rijkswaterstaat.nl

Reactie ASV

De ASV heeft zelf ook contact opgenomen 

met RWS hierover. Daar leek men behoor-

lijk bezorgd te zijn en ook wat verwonderd 

over de gang van zaken. De ASV gaf aan 

dat dit geen incident is, maar al als “nor-

maal” ervaren wordt. Toch bevreemdt ons 

deze reactie als we in het schriftelijke ant-

woord lezen dat er regelmatig met BLN-

Schuttevaer hierover overlegd wordt.
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Op 25 november heeft de ASV een 10 

pagina’s groot document naar de Vaste 

Kamercommissie Infrastructuur en Wa-

terstaat gestuurd ter voorbereiding op 

het Algemeen Overleg Maritiem van 3 

december 2020. 

Daarbij heeft de ASV onder andere het 

volgende opgestuurd:

Conclusies verbinden aan evaluatie 

boetebeleid binnenvaart

Panteia heeft een evaluatie uitgevoerd 

naar de hoogte van de boetes in de bin-

nenvaartsector. Niet alle conclusies die de 

Minister daaruit trekt, deelt de ASV. De on-

derbouwing daarvan vindt u in de bijlage 

zoals u toegestuurd ter voorbereiding van 

het AO november 2019. 

Voorstel aanpassing boetebeleid bin-

nenvaart: 

• Afschafen van het systeem “contro-

leren op afstand” (wij hebben de in-

druk dat dit op dit moment ook niet 

meer plaatsvindt, wij willen dat graag 

oicieel bevestigd hebben)
• Matiging vooraf van boetes in de bin-

nenvaart vergelijkbaar laten plaats-

vinden als bij weg en/of spoor (de 

binnenvaart wordt daarin zwaar be-

nadeeld) 
• Werk maken van het beperken van 

het aantal handhavende instanties/

personen

Wij stuurden u over dit onderwerp in 

november 2019 als bijlage 

• Reactie op het rapport van Panteia 

“Hoogte Boetes”: samenvattend 
“boetes in de binnenvaart onredelijk 
t.o.v. haar concurrenten”

Conclusies verbinden aan evaluatie boetebeleid binnenvaart

Ongevalscijfers en boetebeleid

Melding gevaarlijke situatie kanoers

Eén van onze leden heeft onderstaan-

de melding gedaan bij Rijkswaterstaat:

Ik wil graag een gevaarlijke situatie mel-

den. Gisteravond omstreeks 17:30 waren 

er wederom kanoërs van de plaatselijke 

roeivereniging in Blerick aan het varen 
op de Maas. Ik kwam ze tegen tussen 

kilometerpaal 103 en 105 ter hoogte van 

het dorpje Tegelen. Omdat het al donker 

was, probeerden ze mij met zaklantaarns 

te wenken. Het heeft echt een haartje ge-

scheeld of ik ben tegen ze aangebotst en 

drie mensen zouden nu dood zijn. Dit is al 

de zoveelste keer dat dit gebeurt ondanks 

dat Rijkswaterstaat al vaker de leden van 

deze vereniging heeft gewaarschuwd 

hiervoor. Bij deze het dringende verzoek 
om strenge maatregelen te trefen, want 
dit kan echt fataal alopen.

Reactie Rijkwaterstaat

Allereerst erg bedankt voor het doen van 

deze melding. 

Navraag bij onze collega’s van de vaar-

tuigen heeft ons het volgende inzicht ge-

geven. Er is over deze voorvallen contact 

met de kanovereniging. De kanovereni-

ging gaat met ons als Rijkswaterstaat 

hierover in gesprek. Tevens proberen de 

collega’s van het vaartuig komende we-

ken een paar keer ter plaatse te gaan om 

de situatie ter plekke te gaan bekijken en 

zo nodig handhavend op te treden.

Op 25 november heeft de ASV een 10 

pagina’s groot document naar de Vaste 

Kamercommissie Infrastructuur en Wa-

terstaat gestuurd ter voorbereiding op 

het Algemeen Overleg Maritiem van 3 

december 2020. 

Eén van de agendapunten betrof de on-

gevalscijfers scheepvaart 2019

Zaak: Brief regering - Minister van Infra-

structuur en Waterstaat, C. van Nieuwen-

huizen Wijbenga – 9 juli 2020 Ongevals-

cijfers scheepvaart 2019 - 31409-295 

ASV: Wat de scheepsongevallen binnen-

vaarwegen (dus niet per sé binnenvaart) 
betreft zouden we de conclusie kunnen 

trekken dat het aantal ongevallen gedu-

rende de jaren redelijk stabiel is gebleven 

en het aantal dodelijke ongevallen (5 

doden in 2019) laag genoemd mag wor-

den (hoewel iedere dode natuurlijk te veel 

is) vergeleken bij vervoer over de weg, 
zeker gezien de hoeveelheid tonnen die 

door de binnenvaart vervoerd worden. 

Juiste prioriteitsstelling?

Dan rijst natuurlijk de vraag waarom toch 

de binnenvaart zo extreem zwaar ge-

controleerd en gesanctioneerd wordt: 

meerdere malen per jaar wordt ieder bin-

nenvaartschip gecontroleerd door ver-

schillende organisaties, waarbij een kleine 

verschrijving in het vaartijdenboek of een 

kleine overschrijding van de vaartijdenwet 

tot extreme boetes leidt. Dat is toch in 

strijd met uitspraken van zowel ILT als 

Minister van Nieuwenhuizen dat ILT “ri-

sico gestuurd” inspecteert. Waar leidt 

men dan die enorme risico’s die de bin-

nenvaart op zou leveren uit af? 

 

Concurrentievervalsing

Daarbij wijzen we op het programma van 

“de monitor”, waar bevestigd wordt wat de 
ASV in haar petitie boetebeleid aangaf: 

het rijtijdenbesluit wordt niet tot nauwelijks 

gecontroleerd. Dit is in zekere zin keihar-

de concurrentievervalsing. 

Dit sluit dan aan op het hieraan gerela-

teerde agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Van 

 Ongevalscijfers en boetebeleid
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der Graaf c.s. over herziening van de 

Wet bestrijding maritieme ongevallen 

(Kamerstuk 31409-279) Zaak: Brief rege-

ring - Minister van Infrastructuur en Wa-

terstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 

– 26 oktober 2020 Uitvoering van de motie 

van het lid Van der Graaf c.s. over herzie-

ning van de Wet bestrijding maritieme on-

gevallen (Kamerstuk 31409-279) - 31409-

302

Zorgelijke ontwikkelingen:

Tegelijkertijd merken we een aantal ont-

wikkelingen op die we willen benoemen. 

• Recreatievaart in de vaargeul: de 

binnenvaart merkt een toename aan 

pleziervaart die geen rekening houdt 

met de aanwezigheid en (on)moge-

lijkheden van de beroepsvaart, zoals 

vissersbootjes die ook in drukbevaren 

vaargeulen blijven liggen. Dit leidt tot 

gevaarlijke situaties. Kennelijk “mag” 

dit, waar je zoiets op de weg niet voor 

kunt stellen. (zie ASV facebook voor 

recente ervaringen)

• Politie te water is te weinig aanwe-

zig op momenten en plekken waar 

dat noodzakelijk is. Zo is er geen 

politie-inzet mogelijk als zwemmers 

de Waal oversteken waar ook koppel-

verbanden varen. Het is werkelijk een 

wonder dat die mensen het overleefd 

hebben. 

• Ook het hanteren van “goed zee-

manschap” wordt steeds minder 

toegepast. Schepen horen reke-

ning te houden met anderen, zoals 

gemeerde schepen (bijvoorbeeld bij 

ligplaatsen) en hinderlijke golfbewe-

ging te voorkomen. Echter het ant-

woord op vragen van schippers in dit 

soort gevallen is steeds vaker; “men 

mag zo hard varen”, of “er is geen 

snelheidsbeperking’. Dat is niet het 

juiste antwoord en er zou wat dat be-

treft ook veel meer aandacht aan de 

waarde van “goed zeemanschap” ge-

schonken dienen te worden. 

Onkwetsbare vissers 

De ASV ontving van één van haar le-

den onderstaand bericht:

Wij wilden het volgende probleem on-

der de aandacht van politie en Rijkswa-

terstaat brengen:

Het aantal vissende bootjes die midden in 

de vaarweg vissen en niet opzijgaan voor 

beroepsvaart, neemt hand over hand toe.

Op woensdag 18-11 waren wij ledig in de 

opvaart beneden sluis Sambeek toen de 

afvaart een uitwijkende manoeuvre deed 

onze kant op voor een visbootje, dat ge-

woon in de midden van het vaarwater 

bleef vissen.

Daardoor moesten wij ook scherp uitwij-

ken om de afvaart mis te houden.

Het volgende visbootje 500 meter stroom-

opwaarts bleef ook gewoon in de midden 

vissen.

Dit bootje miste ik op geen meter, omdat 

wij recht in de zon keken en door de schit-

tering op het water was dit bootje niet te 

zien.

Tijdens het passeren van dit bootje heb 

ik hem toegeroepen aan de kant te gaan 

voor beroepsvaart, waarna hij zijn schou-

ders ophaalde en gewoon in het midden 

bleef liggen en doorging met vissen.

Wij hebben een melding gedaan bij de 

sluismeester, die ons vertelde dat dit al 

het zoveelste incident was wat maar net 

goed is afgelopen.

Wij kregen veel bijval van collega’s die 

ook een melding zouden gaan maken bij 

Rijkswaterstaat hiervan en zelfs het regi-

stratienummer doorgaven aan de sluis-

meester van Sambeek.

m.v.g.  Wim de Waardt   M/S Adriana

Naschrift ASV

Ik wil hier nog aan toevoegen, dat in het 

laatste overleg OTNB nautiek zowel ASV 

en BLN dit probleem hebben aangekaart.

Dat we het punt van goede voorlichting al 

lang voorbij zijn, want dat werd weer ge-

opperd. 

De instanties die hierover gaan, zouden 

een overleg houden en kijken of ertegen 

op te treden is. Ook de vissers in die een-

mansbootje of met van die pakken ver het 

water in lopen, zijn benoemd. 

Groetjes Gerberdien 
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Fosine: input ASV ter voorbereiding op het AO 3 december 

Fosine

Op 25 november heeft de ASV een 10 
pagina’s groot document naar de Vaste 
Kamercommissie Infrastructuur en Wa-
terstaat gestuurd ter voorbereiding op 
het Algemeen Overleg Maritiem van 3 
december 2020. 
Eén van de agendapunten betrof 

fosine 

Agendapunt:  Voortgang overkoepe-
lend werkplan ter voorkoming van inciden-
ten met fosinetabletten in de binnenvaart 
Zaak: Brief regering - Minister van Infra-
structuur en Waterstaat, C. van Nieuwen-
huizen Wijbenga – 22 juni 2020 Voortgang 
overkoepelend werkplan ter voorkoming 
van incidenten met fosinetabletten in de 
binnenvaart - 31409-290

In de brief van de Minister lezen wij:
“……Opzet voor een overkoepelend werk-

plan Omdat het vervoer en overslag van 

met fosinetabletten gegaste lading van 
een zeeschip op een binnenvaartschip 
plaatsvindt in een keten met verschillende 
wetgevingskaders en bevoegde gezagen, 
beoogt het overkoepelend werkplan bij 
te dragen aan een gelijke aanpak in alle 
betrokken Nederlandse havens. Het werk-

plan zal ingaan op drie sporen, zijnde: 
• Wetgevend kader, rollen en verant-

woordelijkheden 
• Informatievoorziening 
• Ketenverantwoordelijkheid 
Wetgevend kader, rollen en verantwoor-
delijkheden 
De inzet is een gelijkwaardige en afdoen-

de bescherming van iedereen die betrok-

ken is bij de overslag van gegaste lading 
naar een binnenvaartschip in alle relevan-

te Nederlandse havens…”

ASV:
Deze lijn ondersteunt de ASV van harte, 
maar we verbazen ons erover dat er zo 
speciiek alleen fosine wordt genoemd. 
Is dit aantoonbaar voor nu en de toekomst 
het enige middel dat dit soort gevaren kan 
opleveren? 

Verder lezen we: 
Duidelijk moet zijn dat in alle relevante 
Nederlandse havens de communicatie 
over de (potentiële) risico’s van hande-

lingen met gegaste lading op orde moet 
zijn. Hierbij is het belangrijk op te merken 
dat de haven van Amsterdam en Rotter-

dam maatregelen beogen te nemen ten 
einde de binnenvaartschipper te informe-

ren over met fosinetabletten gegaste la-

dingen. In de verdere uitwerking van het 
werkplan zal geëvalueerd worden of deze 
informatievoorziening aan de binnen-

vaartschipper in Nederlandse havens af-
doende is om nader invulling te geven aan 
de zorgplicht voor de directbetrokkenen.

De praktijk is op dit moment:

De binnenvaartschipper weet niet of er 

gebruik gemaakt is van fosinetabletten 
of een andere wijze van gassing van la-

ding van een zeeschip. In de najaarsver-
gadering van de ASV is geconstateerd dat 
schippers ook nu nog steeds niet weten of 
hun lading komt uit een gegast zeeschip 
en welke waarden er gemeten zijn. Zij 
vragen om een certiicaat waarop duidelijk 
staat wat de waardes zijn die gemeten zijn 
aan boord van het binnenvaartschip. 
Er lijkt ook een onduidelijkheid te zijn over 
wie waarvoor verantwoordelijk is. Is de 
havenmeester eindverantwoordelijk of de 
gassingsleider (gasdokter) dat de proce-
dure goed uitgevoerd wordt? En waarom 
wordt de binnenvaart niet (per wet) be-
schermd? Wat is de rol van ILT hierin? 
(zie voor het verslag de ASV nieuwsbrief 
van oktober https://www.algemeeneschip-
persvereeniging.nl/Nieuwsbrief-Flipboek/
ASV_Nieuwsbrief_oktober_2020/index.
html) 

Het fosinedrama heeft de wijze waarop 
de schipper onbeschermd blootgesteld 
wordt aan giftige dampen overduidelijk 
gemaakt. 
Conclusie: Het feit dat Amsterdam in ge-
val van werken met fosinepillen het beleid 
zal aanpassen, is een goede stap maar 
gaat o.i. niet ver genoeg. 

Wij vragen:
• Een gelijk beleid voor alle (zee)ha-

vens in Nederland
• Een beleid waarbij de schipper altijd 

op de hoogte gesteld wordt van de 
eigenschappen van de lading die hij 

vervoert met een document aangele-
verd door de verlader

• Een beleid waarbij ingeval van “ge-
gaste” zeeschepen (of dat nu d.m.v. 
pillen of sleeves is) ook aan boord 
van het binnenvaartschip gemeten 
wordt en de resultaten aan de schip-
per kenbaar gemaakt worden via een 
aan de schipper te overhandigen do-
cument.

• Dat er een oicieel meldpunt komt 
om melding te doen als er iets niet in 
orde is, waarbij bij twijfel de schipper 
niet gedreigd kan worden dat als hij 
de verlading stopzet, de kosten voor 
de schipper zijn.

Agendapunt: Appreciatie van de motie 

van het lid Van Esch over alternatieven 

voor het gebruik van fosine en soort-
gelijke middelen 

Zaak: Brief regering - staatssecretaris 
van Infrastructuur en Waterstaat, S. van 
Veldhoven-van der Meer – 24 september 
2020 Appreciatie van de motie van het lid 
Van Esch over alternatieven voor het ge-
bruik van fosine en soortgelijke middelen 
- 31409-299

Vraag van de ASV: hoever is staatssecre-
taris van Infrastructuur en Waterstaat, S. 
van Veldhoven-van der Meer met de vol-
gende toezegging? 

“Wat ik wel bereid ben om te doen – en 
in gang zal zetten – is het laten uitvoeren 
van een verkennende studie naar welke 
alternatieven op de markt zijn, wat de 
geschiktheid hiervan is voor gegaste la-

dingen voor de zeevaart en welke beper-
kingen of mogelijkheden er zijn gezien in-

ternationale verplichtingen. De resultaten 
van deze studie kunnen in Europa worden 
ingebracht indien de stof fosine op grond 
van de Europese Biocidenverordening 
wordt aangemerkt voor vervanging.”
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 Corona-crisis 

Kostprijsberekeningsmodule Vlaamse Waterweg 

Markt en marktwerking

Op 25 november heeft de ASV een 10 

pagina’s groot document naar de Vaste 

Kamercommissie Infrastructuur en Wa-

terstaat gestuurd ter voorbereiding op 

het Algemeen Overleg Maritiem van 3 

december 2020. 

Eén van de aandachtspunten betrof 

de gevolgen van de Corona-crisis

ASV stuurde het volgende aan de Ka-

merleden:

Hoewel de overheid haar best doet de 

sector te helpen in deze tijd, blijven er on-

oplosbare zaken, die eerder door Corona 

aan het licht komen dan dat ze erdoor ver-

oorzaakt worden. 

De situatie van de schippers ten opzichte 

van hun opdrachtgevers wordt pijnlijk dui-

delijk. Als men een modal shift wil, dan 

wordt dat op deze wijze in ieder geval niet 

bereikt. Verder is er een aantal zaken, die 

al langer spelen, maar nu des te voelbaar-

der zijn, zoals het ligplaatsenbeleid. 

De ASV vraagt o.a. om:

• Een meer transparante markt. Dit 

zou als crisismaatregel o.i. ingevoerd 

kunnen worden (zie bijvoorbeeld ht-

tps://www.algemeeneschippersver-

eeniging.nl/dossiers/dossier-agora/)

• Meerdere plekken in Nederland waar 

schepen voor langere tijd met de juis-

te voorzieningen kunnen blijven (zie 

ook bijlage ligplaatsbeleid)

• Het bepleiten bij CCR/CESNI voor 

het her-instellen van de crisishard-

heidsclausule 

Kostprijsberekeninsgmodule binnen-

vaart

Het Departement Transport en Ruimte-

lijke Economie (TPR), Universiteit Ant-

werpen ontwikkelde in navolging van de 

wegvervoersector, een interactief online-

programma voor de kostenberekening 

van binnenvaartvervoer (KoBi). 

Daarnaast werd een kostenmodule voor 

modale keuze (MoKe) ontwikkeld om de 

totale logistieke kost te simuleren, inclu-

sief de combinatie of concurrentie met 

andere modi. In de kostenmodellen wordt 

gestart van volgende deinitie van de kost-
prijs: “het totaal van al door de onderne-

ming gebrachte ofers die haar toelaten 
een dienst te leveren of een product te 

verkopen of m.a.w. de som van alle eraan 

verbonden kosten.” (Instituut voor Weg-

transport). Via onderstaande link is het 

instrument te openen:

https://iwt-cost.uantwerpen.be

De gegevens van het instrument worden 

vertrouwelijk behandeld.

Welke informatie geeft de kostprijsbe-

rekeningsmodule?

In tijden van toenemende concurrentie is 

het van groot belang om de kosten van 

het inzetten van een binnenschip goed te 

kennen. Een gedegen inzicht in de evolu-

tie van de kostprijs is nodig tijdens onder-

handelingen met klanten (bv. bevrachter, 

verlader,...) en inanciële instellingen. 
Een bijkomend element is dat, door het 

goedkeuren van het Koninklijk Besluit 

eind 2013, het verboden is om in België 
goederen met de binnenvaart te vervoe-

ren onder de kostprijs. Daardoor is er een 

extra nood ontstaan om een gedegen 

kostensimulatieinstrument beschikbaar te 

stellen aan de binnenvaartsector, dat ge-

bruikt kan worden door schippers van alle 

scheepsgroottes. 

Er dienen zich ook heel wat nieuwe tech-

nologieën aan die voor de binnenvaart 
nuttig kunnen zijn. Big data technologie 

in de binnenvaart focust bijvoorbeeld op 

emissies en het verlagen van het brand-

stofverbruik. Is het interessant om in der-

gelijke technologie te investeren? Welke 

impact hebben deze ecologische en eco-

nomische aspecten op de kostprijs? En 

hoe verandert daardoor de positie van de 

binnenvaart t.o.v. concurrenten?

Bij het aanmelden wordt u de eerste keer 

gevraagd online te registreren. Registratie 

is mogelijk door te klikken op ‘Open een 

nieuw account!’. Bij volgende aanmeldin-

gen volstaat het invoeren van uw gebrui-

kersnaam en wachtwoord.

Een handleiding voor het gebruik van de 

module kunt u hier terugvinden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij 

Lynn Eyckmans, Lynn.Eyckmans@vlaam-

sewaterweg.be.
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Ligplaatsen

Kanaleneiland te onveilig om van boord te gaan

Onderstaand bericht ontving de ASV

Goedenavond, wij liggen met de Un-

dine 2 aan Kanaleneiland te Utrecht.

Mij is het laatste jaar opgevallen dat er 

weer meer inbraken zijn aan boord van 

de schepen die hier liggen. Zo is vorige 

week nog ingebroken op de Undine 

3 en vorig jaar nog lag hier een schip 

waarvan de meubels zelfs zijn gejat en 

nog erger, zelfs alle documenten die bij 

het schip horen. 

Ik zie dat hier aan de kade geen en-

kele vorm van veiligheid voor ons is te 

vinden.

Is het een idee voor ASV om eens te 

kijken voor maatregelen zoals came-

ra’s, die in verbinding staan met de 

meldkamer bijvoorbeeld?

Het moet niet zo zijn dat hier geen en-

kele schipper zijn schip niet meer ach-

ter durft te laten om een weekend naar 

huis te kunnen. 

Zelfs wij zijn dit weekend maar aan 

boord gebleven.

Antwoord van de ASV:

Wij hebben het doorgestuurd naar Rijks-

waterstaat en eraan herinnerd dat we 

deze ligplekken al als “onveilig” hadden 

bestempeld. 

Vraag aan de lezer:

De ASV heeft aan de denktank en op fa-

cebook de volgende vraag gesteld:

Herkent u bovenstaande? En heeft u mis-

schien ook (vervelende) ervaringen bij 

deze ligplaats? Als u die met ons wilt de-

len, dan kunnen we de reacties gebundeld 

doorsturen naar Rijkswaterstaat en in de 

nieuwsbrief plaatsen.

Mag op facebook maar ook via info@alge-

meeneschippersvereeniging.nl

Bij voorbaat dank

3.696 lezers hebben we hiermee bereikt 

binnen een dag

Hieronder de reacties

Helaas ontvingen we een aantal reacties, 

waaruit vooral frustratie bleek, maar geen 

feiten werden genoemd. Daar schiet nie-

mand veel mee op. 

Gelukkig hadden we ook een heel aantal 

inhoudelijke reacties, zoals:

1. Het is een zeer onveilige ligplaats en 

daarom wordt deze plaats ook niet 

ten volle benut door schippers. Mijn 

neefje die voorheen een groot kop-

pelverband bezat, ging er nog wel 

eens leeg liggen en zelfs dan kwa-

men ze als apen langs het touw om-

hoog. Ik weet nog dat in maart 2014 

Vibia is opgericht en die zijn daar 

toen ook mee bezig geweest. De 

ASV is nog bij enkele besprekingen 

in een clubgebouw in Kanaleneiland 

geweest.  Er is toen een verscherpte 

controle gekomen door een BOA en-

kele keren per dag te laten rondlopen 

(die bestond toen nog niet, was een 

wijkagent). Het blijft daar een onge-

remde wijk, in alle opzichten.

2. Er is veel geld gestoken om de 

kade op te knappen, maar zolang 

er geen veiligheid wordt gebo-

den, gaan wij er absoluut niet lig-

gen. Zonde van het overheidsgeld. 

Gevalletje over de balk.......?

3. 3. RWS gaat er echt niks mee 

doen. Er is al meerdere malen ge-

vraagd aan ze, om

• de snelheid daar te verlagen naar 

12 km per uur en 

• meer te doen tegen inbraken. 

Maar werd steeds afgewimpeld. 

Het is best wel zonde van zo’n 

mooie ligplaats.

4. Ja helaas. Verder een mooie lig-

plaats, auto kan je er prima afzetten, 

een supermarkt redelijk in de buurt en 

andere winkels.

5. Gewoon een hek plaatsen. Meter of 

7 vanaf de waterkant over de hele 

lengte. En aan beide uitgangen een 

op afstand bedienbare poort maken, 

die geopend wordt door bijvoorbeeld 

post Wijk (Geen code daar komen 

ze ook achter). Diverse camera’s en 

beetje meer verlichting. Lijkt mij een 

goed plan. Slechter wordt het er nooit 

op.

6. Ik heb ook wel eens geopperd om 

zo’n poort te openen met je SAB pas.

7. Gewoon doorvaren, is geen meer-

plaats.

8. Wij gaan er uit voorzorg al niet eens 

liggen, zelfs niet om te overnachten.

9. Wij gaan er liggen om boodschappen 

te doen of auto op te pikken, maar 

niks meer! Je slaapt niet rustig daar.

10. Bij ons een poosje geleden alle lui-

kenzegels aan 1 kant verdwenen, 

een vooreind losgegooid en er was 

op het voordek gepiest. En alles door 

wat nare jongetjes. Ze klommen ook 

elke keer het ruim in en uit via de 

vaste trappen. Herhaaldelijk gewaar-

schuwd dat het zeeeeer giftig spul 

was dat er in het ruim zat maar joh, je 

draait je om en ze zitten alweer in het 

ruim. Blijft een nare plek om te liggen 

qua overlast, maar een ijne plek om 
auto van en aan boord te zetten, aan 

een walkabel te liggen.

Bovenstaande heeft de ASV doorgestuurd 

naar Rijkswaterstaat met de volgende bij-

gevoegde tekst:

Dit waren een aantal reacties zoals wij ze 

ontvangen hebben.

NIEMAND stelde dat het wel mee zou val-

len.

Kennelijk is deze plek om 2 redenen on-

veilig:

1. Vanwege de inbraken en 

2. Vanwege de hoge snelheid waarmee 

(ook diepgeladen grote schepen) 

voorbij mogen varen

Graag zouden wij van u vernemen op 

welke wijze en binnen welke termijn u van 

deze ligplaats weer een echte ligplaats 

zou kunnen maken. En zo niet, waarom 

niet?

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur en denktank van de ASV

Sunniva Fluitsma

Woordvoerder ASV

0611887791
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Brief aan wethouder gemeente Utrecht

Wethouder Kees Diepeveen

Van de Gemeente Utrecht

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

Zwijndrecht, 30 oktober 2020

Betreft: Overlast Kanaleneiland

Briefnummer: 1351

Geachte heer Diepeveen,

Graag brengen wij u, mede namens de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV), als verantwoordelijk wethouder voor o.a. Markten 

en havens, het volgende onder uw aandacht.

Wij besefen dat het hier met name om een veiligheidsissue gaat dat binnen uw bestuur onder de verantwoordelijkheid van de 
burgemeester valt. Desalniettemin willen wij het onderstaande eerst bij u onder de aandacht brengen. Enerzijds omdat u een en 

ander wellicht zult herkennen en anderzijds om van u te vernemen welke acties er mogelijk al door u zijn ondernomen en of worden 

ondernomen.

Waar gaat het om:

Wij, de branche organisaties van de binnenvaart, vernemen sinds jaar en dag, klachten van de eigenaren en opvarenden van de 

schepen wanneer zij ligplaats nemen aan het Kanaleneiland. Ruim 10 jaar geleden hebben wij deze klachten onder de aandacht 

gebracht. Uw gemeente heeft destijds ook aangegeven samen met Rijkswaterstaat er aan te willen gaan werken om de wijk Kana-

leneiland en de relatie tussen de wijk en bewoners te willen verbeteren. Destijds hebben wij een gesprek gehad met het cultureel 

projectbureau Soda Producties. Tot 2013 is geprobeerd de jongeren van Kanaleneiland meer begrip bij te brengen over de binnen-

vaart. https://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/2010/08/27/ligplaats-kanaleneiland-moet-veiliger/

Inmiddels, 10 jaar later, moeten wij constateren, dat onze binnenvaartvloot nog steeds te maken heeft met criminele activiteiten. On-

derdelen van het schip die worden vernield. In het donker, terwijl opvarenden van de schepen liggen te slapen komen er ongenode 

gasten aan boord van het schip. De auto’s van schippers die aan de wal zijn geplaatst, omdat er nou eenmaal ook vanaf het schip 

boodschappen gedaan moeten worden, een dokter bezocht dient te worden etc., worden beschadigd. Dit is slechts een greep uit de 

gebeurtenissen.

Was het destijds al zo dat schepen niet graag aan het Kanaleneiland aanmeerden om aan haar verplichte rusttijd te voldoen, heden 

ten dage is dat nog steeds zo. Voorlichting op scholen in de klassen door binnenvaartondernemers, die daar de jeugd op vrijwillige 

basis voorlichting hebben gegeven over wat de binnenvaart is en doet, heeft ook niet mogen baten. Ondanks de energie die er door 

uw gemeente, Rijkswaterstaat, de schippers en ons in is gestoken, zien wij helaas geen verbetering. Dit moet een halt toe geroepen 

worden. Een prachtige, ruime ligplaats waar de binnenvaart node behoefte aan heeft, dreigt hierdoor verloren te gaan.

Wij verzoeken u dan ook dringend actie te ondernemen om er op toe te zien dat de criminaliteit op het Kanaleneiland wordt terug-

gedrongen. Eerder al opperden wij camera toezicht, waardoor handhaving beter mogelijk wordt en de veiligheid van de opvarenden 

op schepen beter geborgd kan worden. Natuurlijk zijn wij alleszins bereid om met u mee te denken in oplossingen. Oplossingen in de 

sfeer waarbij er in elk geval wel enig uitzicht op verbetering in de situatie als haalbaar moet kunnen worden ingeschat.

Koninklijke BLN-Schuttevaer

Dhr. Erik L. Schultz 

Vicevoorzitter

Algemeene Schippers Vereeniging 

Mw. Gerberdien Le Sage 

Voorzitter
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Op 17 november heeft er samen met 

BLN een overleg plaatsgevonden met 

de gemeente Utrecht, RWS was ook 

aanwezig. 

Dit overleg is naar aanleiding van de brief 

die wij gezamenlijk met BLN naar de ge-

meente gestuurd hebben over de veilig-

heid bij de aanmeerplaats Kanaleneiland. 

In het gesprek kwam naar voren dat de 

manager veiligheid schrok van onze brief 

en het beeld niet herkende. Volgens haar 

is de toestand in de wijk vergeleken met 

10 jaar geleden velen malen verbeterd en 

komen er nauwelijks nog meldingen van 

incidenten op schepen. 

Daarop hebben wij aangegeven dat er wel 

degelijk incidenten plaatsvinden, maar dat 

wij niet weten of alles inderdaad gemeld 

wordt middels aangifte. Ook het doen 

van aangifte is een ingewikkeld proces, 

dus wij kunnen ons goed voorstellen dat 

schippers niet overal melding van maken. 

Daarbij kiezen schippers liever voor een 

andere ligplaats om risico te vermijden. 

Wij hebben de gemeente gevraagd om de 

veiligheid voor de schippers te verhogen, 

zodat schippers weer vertrouwen krijgen 

in de ligplaats en er weer gebruik van 

gaan maken, want de voorzieningen zijn 

er prima. 

De vraag van de gemeente aan ons was 

wel dat wij de schippers oproepen van elk 

incident melding te maken, zodat ze een 

helder beeld kunnen vormen. 

Richting het eind van het gesprek is er nog 

met RWS gesproken over het ligcomfort 

aan het Kanaleneiland. Schippers erva-

ren er hinderlijke golfslag die veroorzaakt 

wordt door te snel varende schepen. 

ASV heeft gepleit voor een snelheidsbe-

perking ingedeeld in scheepsgrootte. Ech-

ter stond de ASV hierin alleen en wilden 

de overige partijen geen beperking. Er 

wordt nu gestuurd op meer controle van te 

snel varende schepen. Want je mag naast 

een snelheidsbeperking van nu 18 km per 

uur sowieso geen hinderlijke golfslag ver-

oorzaken. 

Over een maand of drie vindt er een 

vervolggesprek plaats en hopen we een 

stapje verder te komen. Wij blijven dus in 

gesprek met de gemeente!

Kanaleneiland

Noodoproep om rustig te varen

De ASV pleit voor een snelheidsbeper-

king op het Amsterdam-Rijn kanaal bij 

ligplaatsen. Echter staat de ASV hier 

alleen in. Er zijn namelijk ook nadelen 

verbonden aan een snelheidsbeper-

king. Er zullen ook boetes volgen bij 

overtreding van de beperking (net nu 

we juist het boetebeleid soepeler willen 

hebben naar de geest van de wet). En 

door het zeer grote scala aan scheeps-

grootte dat het kanaal bevaart, is lastig 

in te schatten bij welke snelheid er geen 

overlast meer zou zijn. Daarbij zou een 

snelheidsbeperking ook gelden wan-

neer er geen schip aangemeerd ligt. 

Dit zijn begrijpelijke argumenten, maar 

toch wil de ASV die snelheidsbeper-

king, omdat de situatie al jaren hetzelf-

de is en maar niet verbetert. Maar zo-

lang die beperking er niet is, willen wij 

al onze collega’s oproepen hun gezond 

verstand te gebruiken. Denk aan uw 

collega’s die afgemeerd zijn en wees u 

bewust van de waterverplaatsing die u 

met uw schip maakt. Niet alle schepen 

veroorzaken geen hinder als je “maar” 

14 km per uur vaart. Hiertoe roepen wij 

op en willen u wijzen naar het onder-

staande artikel uit de reglementen dat 

zegt dat er volgens de wet ook geen 

hinder mag zijn.

Artikel 6.20 Hinderlijke waterbeweging

1. Een schip moet zijn snelheid zodanig 

regelen, dat hinderlijke waterbewe-

ging waardoor schade aan een va-

rend of stilliggend schip of drijvend 

voorwerp of aan een kunstwerk zou 

kunnen worden veroorzaakt wordt 

vermeden. Het moet tijdig zijn snel-

heid verminderen, echter niet bene-

den die, nodig voor het veilig sturen:

a)   voor een havenmond;

b)  in de nabijheid van een schip 

dat gemeerd is aan de oever of aan 

een ontschepingsplaats dan wel dat 

wordt geladen of gelost;

c)  in de nabijheid van een schip dat 

op een gebruikelijke ligplaats stilligt;

d)  in de nabijheid van een niet-vrijva-

rende veerpont;

e)  in een vak van de vaarweg, aan-

geduid door het teken A.9 (bijlage 7).

2. Onverminderd artikel 1.04 geldt het 

eerste lid, tweede volzin, onder b. 

en c, niet ten opzichte van een klein 

schip.

3. Een schip moet bij het voorbijvaren 

van een schip, dat de tekens, voor-

geschreven bij artikel 3.25, eerste lid 

onder c, voert  en bij het voorbijva-

ren van schepen, drijvende voorwer-

pen of drijvende inrichtingen, die de 

tekens, voorgeschreven bij artikel 

3.29, eerste lid, voeren, zijn snelheid 

verminderen, zoals bij het eerste lid 

is voorgeschreven. Het moet boven-

dien zo ver mogelijk daarvan verwij-

derd blijven.
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Ligplaatsen Lemmer-Delfzijl en reactie Rijkswaterstaat

Naar wij hebben begrepen heeft Rijks-

waterstaat besloten, dat er op de ge-

hele vaarweg Lemmer-Delfzijl een ver-

bod is gekomen om dubbel te liggen. 

Dat betekent een enorme afname aan 

ligplaatsen. 

Kegelschepen mogen wel dubbel afge-

meerd liggen?

Vreemd is, dat we begrepen hebben dat 

(nadat rederijen geklaagd hebben) er een 

uitzondering voor kegelschepen gemaakt 

is. 

In Zijlvest mag je weekend houden, maar 

als er een groot schip ligt (110/135 meter) 

dan is er geen plaats meer voor kleinere 

schepen. Die moeten dan wel de haven 

in, waar ze na de eerste 12 uur (gratis) lig-

gen een weekbriefje moeten betalen!

We horen ook nog dat Rijkswaterstaat van 

plan zou zijn de ligplaats aan de Ulgerma-

kade in Groningen te verwijderen. 

Dus terwijl wij uit alle macht proberen meer 

ligplaatsen te bereiken en Rijkwaterstaat 

zegt dat het daaraan mee wil helpen, zien 

we daar efectief nog weinig beweging. De 
enige zichtbare beweging bestaat echter 

uit het laten verdwijnen van ligplaatsen.

De ASV heeft dit bericht doorgestuurd 

naar Rijkwaterstaat, het Ministerie en be-

paalde politieke partijen. 

Wat was het antwoord van Rijkswater-

staat? 

Men heeft bedacht dat er niet meer in de 

vaargeul gelegen mag worden en daarom 

mag men niet meer 2 breed liggen. Dit zou 

trouwens gepubliceerd zijn via de “gebrui-

kelijke kanalen” waar we ook een ziens-

wijze in hadden kunnen dienen.

Maar hoe worden wij op de hoogte gesteld 

van tevoren? Niet dus. Dus hoe kunnen 

wij dan voor de belangen opkomen van de 

schippers? 

Bovendien zouden we ons nog een maxi-

male breedte kunnen voorstellen, waarbij 

je ligplaats mag nemen, maar gewoon 

niemand meer bij elkaar opzij, gaat toch 

te ver. Wel een schip van 11 meter breed, 

maar niet twee spitsen bij elkaar opzij? 

En inderdaad gaat de ligplaats Ulgerma-

kade weggehaald worden in verband met 

de bouw van een nieuwe brug (dus dan is 

het niet erg, kennelijk). Nee, de ligplaat-

sen zijn zomaar verdwenen, maar om iets 

langer te mogen liggen, moeten we heel 

wat soebatten en dat is nog lang niet ge-

regeld.

Ligplaatsenproblematiek voortvarend 

aangepakt?

Ondertussen is men maar aan het naden-

ken over langer ligplaats mogen nemen 

door de binnenvaart. De ASV heeft een 

enquête gemaakt, lijsten aangeleverd met 

mogelijke plekken etc. etc. En nu is men 

zover, dat op enkele plekken wellicht, ALS 

we tenminste een situatie hebben dat er 

door minder werk meer ligplaatsen voor 

iets (!) langere duur nodig zouden zijn, 

men gaat kijken wat men begin volgend 

jaar eventueel zou kunnen doen. 

We hopen dat de politiek dit meeneemt 

op het Algemeen Overleg Maritiem op 3 

december. 

Wat kunt u doen?

Deel uw ervaringen op ASV facebooksite 

en reageer naar RWS als u hiermee te 

maken heeft.

Bel 0800-8002 of reageer via de RWS 

site.

Ligplaatsen nabij zeesluizen Delfzijl

In gesprek met Rijkswaterstaat over lig-

plaatsen nabij zeesluizen Delfzijl

Eén van onze leden heeft het volgende 

aan Rijkswaterstaat geschreven

Ik ben van de binnenvaartvereniging en 

vraag mij af of de regelgeving of handha-

ving veranderd is de afgelopen tijd bij de 

sluis Farmsum ten aanzien van ligplaat-

sen. Dit, omdat er signalen zijn dat schip-

pers niet meer mogen aanmeren aan de 

zeekant en aan de binnenkant. Ook mag 

er aan de binnenkant niet meer dubbel 

langszij gelegen worden. Wij hebben deze 

signalen gekregen van schippers en wil-

len dit controleren bij Rijkswaterstaat. 

Reactie Rijkswaterstaat

Begin dit jaar is er een nieuw verkeersbe-

sluit gepubliceerd voor de Hoofdvaarweg 

Lemmer-Delfzijl. Hierin zijn een aantal si-

tuaties aangepast die onduidelijk waren, 

slechts gedoogd werden of zelfs in strijd 

waren met geldende wetgeving. 

Nabij de zeesluizen in Delfzijl is het voor 

schepen mogelijk om af te meren. Aan 

de buitenzijde van de sluis is een wacht-

plaats aanwezig en aan de binnenzijde 

zijn er meerdere ligplaatsen beschikbaar. 

Bij een wachtplaats is het niet toegestaan 

Ligplaats binnenvaart Kampen opgeoferd voor passagiersvaart

Enige tijd geleden heeft een afvaardi-

ging van de ASV een gesprek gevoerd 

bij de gemeente Kampen over de bin-

nenvaart. Ondanks dat gesprek mag 

het duidelijk zijn, dat men kiest voor 

meer ruimte voor passagiersvaart ten 

koste van goederenvervoer over water.

Waar we bij provincies Rijkswaterstaat en 

gemeenten voortdurend het ligplaatsen-

beleid aan de orde stellen en men hard 

bezig is om na te denken hoe dat beter 

kan, worden de binnenvaartligplaatsen op 

andere plekken opgeoferd. In dit geval in 
Kampen. In de Stentor lezen we: 

Om het de cruiseschepen in de zomer-

maanden zo makkelijk mogelijk te maken, 

moet de beroepsvaart op dit deel langs 

de IJsselkade in het toeristenseizoen een 

andere plek zoeken, bijvoorbeeld langs 

het benedenstroomse deel van de kade. 

Hierover is overleg geweest met beroeps-

vereniging Schuttevaer. De cruisesche-

pen zijn straks verplicht om de walstroom 

te gebruiken en hun dieselgeneratoren uit 

om te overnachten, dit geldt uiteraard ook 

voor de wachtplaats aan de buitenzijde 

van de sluis. Bij de ligplaatsen aan de bin-

nenkant mag maximaal 72u afgemeerd 

worden. Op www.vaarweginformatie.nl is 

deze informatie te vinden waarbij tevens 

ook de actuele bezetting aangegeven is. 

Indien deze ligplaatsen onverhoopt be-

zet zijn, dan is er nabij de Bloemhofbrug 

te Overschild (km 13) een alternatief be-

schikbaar. Over het algemeen blijkt echter 

dat de capaciteit van de ligplaats in Delfzijl 

voldoende is. 

Wij hopen u hiermee van voldoende infor-

matie te hebben voorzien. 
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Ligplaatsen Coolhaven Spaanse polder

Een verslagje van het overleg samen 

met de Gemeente Rotterdam, het Ha-

venbedrijf en BLN met betrekking tot 

de ligplaatsen op het traject Coolhaven 

tot aan de Spaanse polder. 

Behalve de steigers aan de noordkant van 

de Coolhaven, die eigendom zijn van het 

Havenbedrijf, zijn er geen oiciële ligplaat-
sen. Aangezien er wel op het hele traject 

bolders staan en afmeergelegenheid is, 

wordt er door de deplorabele toestand 

van de oiciële afmeergelegenheid (waar 
maar drie lengten kunnen liggen) maxi-

maal gebruik gemaakt van de onoiciële 
ligplaatsen die eigenlijk alles in zich heb-

ben wat een schipper maar wenst. 

Dit heeft echter tot klachten geleid door 

omwonenden. En dan ging het met name 

om geluid, lucht en af en toe ook licht. 

Gemeente Rotterdam die hierover gaat, 

gaf aan dat men meer oiciële ligplaat-
sen wil realiseren en de overlast weg wil 

nemen door walstroomvoorzieningen te 

realiseren. Hier hebben ze inmiddels de 

inanciële middelen voor als gemeente. 
Ze denken dan aan vier tot vijf lengten en 

dan twee breed. Dus voor zo’n 8 tot 10 

schepen.

Ze vroeg ons om redenen waarom wij 

ligplaats nemen op dat traject en niet bij-

voorbeeld in de Maashaven. Wij hebben 

aangegeven dat vooral onze vaartijd, de 

spitsluiting en het op tijd aan moeten slui-

ten bij de losplaats de meest zwaarwe-

gende redenen zijn. Daarbij komt dat voor 

de doorgaande vaart richting Delft en Den 

Haag tussen Rotterdam en Delft geen lig-

plaatsen meer zijn. 

Aanleg overnachtingshaven Spijk gegund aan Boskalis

Start werkzaamheden medio 2021

Rijkswaterstaat gunt de opdracht 

voor de aanleg van de overnach-

tingshaven in de Beijenwaard bij 

Spijk deinitief aan Boskalis. Met de 
gunning starten de voorbereidingen 

voor de aanleg van de overnach-

tingshaven, die moet voorzien in 50 

ligplaatsen voor binnenvaartsche-

pen. 

De komende tijd begint Boskalis met de 

voorbereidingen van de werkzaamhe-

den. De daadwerkelijke aanleg start in 

het voorjaar van 2021. Schippers kunnen 

naar verwachting in 2023 gebruik maken 

van de overnachtingshaven. 

Minister Van Nieuwenhuizen is blij met 

deze stap: “Mooi dat de voorbereidingen 

nu kunnen starten. We hebben de bin-

nenvaartschippers hard nodig voor het 

vervoer van onze goederen. Om dit veilig 

en goed te kunnen doen, is het van belang 

dat er voldoende ligplaatsen zijn waar ze 

met hun schepen kunnen overnachten.” 

Prijs-kwaliteit

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze Best 

Value-aanbesteding op basis van de 

beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). 
BPKV helpt om de innovatiekracht en de 
creativiteit van de markt beter te benutten. 

De beoordeling vond plaats op de criteria 

risico’s, prestaties, kansen, doorgronding 

van het project door sleutelfunctionaris-

sen en de prijs. 

Overnachtingshaven Spijk

Op de Boven-Rijn en Waal tussen de 

Duitse grens en Tiel is een tekort aan 

overnachtingsplaatsen voor de beroeps-

scheepvaart. Schippers kunnen daardoor 

niet voldoen aan de wettelijke vaar- en 

rusttijden. Rijkswaterstaat realiseert daar-

om in de Beijenwaard bij Spijk een nieuwe 

overnachtingshaven voor binnenvaart-

schippers. Naast 50 reguliere ligplaatsen 

komen er 2 ligplaatsen voor duwschepen 

met duwbakken en speciale ligplaatsen 

voor schepen met gevaarlijke ladingen. 

Ook komen er voorzieningen voor de 

scheepvaart, zoals een auto-afzetsteiger, 

parkeerplaatsen en walstroom. Veilig wer-

ken en beperken van mogelijke overlast 

staan bij de aanleg van de haven voorop. 

Tijdens de werkzaamheden kunnen sche-

pen gewoon passeren.  

Meer informatie is te vinden op de http://

www.rijkswaterstaat.nl/overnachtingsha-

venspijk

te laten. 

Kampen vraagt voortaan honderd euro 
reserveringskosten aan cruiseschepen, 

die hier willen aanleggen. Dat is niet veel 

geld, denkt wethouder Jan Peter van 
der Sluis, gezien de afmetingen van de 

cruiseschepen. ,,Gemeentes als Urk vra-

gen soms wel 140 euro. En ik denk niet 

dat ze Kampen nu ineens voorbij gaan va-

ren, omdat ’t honderd euro kost.’’ 

Het voorstel om de cruiseschepen wat 

beter te faciliteren zonder de bewoners te 

belasten, komt voort uit een opdracht die 

de raad het college vorig jaar gaf. Kampen 
krijgt steeds vaker bezoek van cruisesche-

pen. Volgens wethouder Van der Sluijs zat 

er voor de coronacrisis nog steeds een 

stijgende lijn in het aantal schepen dat 

jaarlijks aanlegt. 

Ieder jaar doen zo’n 100 tot 150 schepen 

de stad aan. Volgens de wethouder ma-

ken cruisegangers nog wel te weinig ge-

bruik van de stad zelf, maar wordt Kampen 
vaak nog gezien als overstapplek richting 

andere toeristische attracties. ,,Maar hier 

ligt een taak voor Kampen Marketing.’’ 

21



Automatiseringsniveaus in de binnenvaart  

Verslag video-overleg OTNB techniek 11-11-2020

CCR

De bevoegde ministers van de lidstaten van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) hebben in de Verklaring van Mannheim 

van 17 oktober 2018 opgeroepen “de verdere ontwikkeling van digitalisering, automatisering en andere moderne technologieën te 

bevorderen en aldus bij te dragen aan de concurrentiekracht, veiligheid en verduurzaming van de binnenvaart”. De strategische 

oriëntaties van de CCR bepalen bovendien dat de voordelen van de binnenvaart versterkt moeten worden door innovatie en digitali-

sering. De prioriteiten van het Belgische voorzitterschap voor de periode 2020-2021 leggen eveneens de nadruk op de totstandbren-

ging van een kader dat geautomatiseerd varen mogelijk maakt. Daarbij moet de veiligheid en het goede verloop van de scheepvaart 

worden gewaarborgd, alsmede de attractiviteit van de sector worden verhoogd.

Namens de ASV hebben deelgeno-

men Gerrie Kombrink en Gerberdien le 

Sage

Allereerst is er gevraagd of de branche-

organisaties hun leden wilden oproe-

pen om hen mede te delen dat diegene 

die nog moeten certiiceren of uitstel 
hebben gehad i.v.m. de Covid dit op te 

gaan pakken.

De keurende instanties gaan gewoon 

weer op pad, maar er is wel een ach-

terstand.

Er is nog wat discussie over de procedu-

re die nu gevolgd moet worden n.a.v. de 

Covid 19. De keurende instanties vangen 

deze signalen op, maar IL&T zag dit niet 

zo. Zij vonden dat het duidelijk bij hen op 

de site staat aangegeven. De meerder-

heid is het erover eens, dat er nog beter 

gecommuniceerd kan worden naar buiten, 

zodat de schippers goed geïnformeerd 

worden over het hoe en wat en wanneer 

aan te vragen om te keuren, want door de 

Covid is het de afgelopen maanden er niet 

duidelijker op geworden.

Toepassing van de overgangsbepalin-

gen

België is voor een vereenvoudiging van 

de systematiek voor de overgangsbepa-

lingen; dit is nu te complex. Er is een werk-

groep die vrijwillig hiernaar gaat kijken. Er 

wordt aangegeven dat het toch lijkt, dat 

er ruimte ontstaat in de interpretatie en er 

ruimte is voor discussie? Duitsland zit op 

de lijn hoe het is geregeld bij het ADN. 

Speciieke voorschriften voor stuur-
huizen die alleen overzakbaar zijn
Hiervan zijn de stukken laat en in het En-

gels opgestuurd.

We hebben gevraagd of wij deze stuk-

ken in het Nederlands kunnen krijgen en 

dat zou het Ministerie doen zo gauw deze 

werden vrijgegeven. Inhoudelijk over dit 

onderwerp heeft de Nederlandse dele-

gatie het standpunt, dat nut en noodzaak 

niet is aangetoond, maar daar gingen 

o.a. Frankrijk en Duitsland niet in mee. 

Ook wordt er benadrukt dat dit onderwerp 

nogal wat impact kan gaan geven voor de 

vloot en dit is niet wenselijk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
tegen verdrinkingsgevaar
De Franse delegatie wil een alternatief 

voor de normen. Bij sommige onderwer-

pen zou dit misschien kunnen (b.v. re-

lingen op passagiersschepen, bijboten), 

maar bij reddingsmiddelen vindt men dit 

niet wenselijk. Ook wordt weer aangege-

ven dat naast het opblaasbare vest de 

harde variant gewoon moet mogen (deze 

werken altijd).

Beschikbaar stellen van informatie 
over motoren met typegoedkeuring
In verband met de gevolgen van de CO-

VID-19 crisis zijn de overgangsperioden 

voor motoren met een vermogen van 

minder dan 300 kW met twaalf maanden 

verlengd, zodat voor alle categorieën de-

zelfde overgangsperioden gelden.

Implementatie van de routekaart over 
geluid en trillingen
De EBU/ESO gaat een verslag uitbrengen 

in Straatsburg over de door het bedrijfs-

leven gehanteerde vrijwillige maatregelen 

waarmee de geluidshinder - zowel aan 

boord van het schip als naar de omgeving 

- kan worden teruggedrongen.

De efecten van bepaalde maatregelen 
zijn per schip verschillend en niet op voor-

hand in te schatten. De kosten zijn ook 

zeer verschillend en vaak hoog. Kort sa-

mengevat is het nogal complexe materie.

Voor de omgevingsgeluiden is b.v. een 

advies goede werkende walstroomvoor-

zieningen die ook zwaar genoeg gezekerd 

zijn.

Voorbereidende werkzaamheden voor 
het nieuwe model van het binnenschip-

certiicaat
Het stappenplan is klaar. Hoe moet men 

nu verder gaan met dit te ontwikkelen?

W.v.t.k.
Er wordt de vraag gesteld, hoe het ervoor 

staat met de geluidsmetingen die zijn ge-

daan bij de schepen gebouwd voor 1976?

Het lijkt erop dat het meevalt en tot nu toe 

is er door de meting heen te komen.

Gerrie Kombrink en Gerberdien le Sage
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Vraag om versoepeling CCR eisen

ASV vraagt nog steeds om de CCR/

ROSR-regelgeving aan te pakken 

Op 25 november heeft de ASV een 10 

pagina’s groot document naar de Vaste 

Kamercommissie Infrastructuur en Wa-

terstaat gestuurd ter voorbereiding op 

het Algemeen Overleg Maritiem van 3 

december 2020. 

Eén van de aandachtspunten betrof 

CCR/ROSR-regelgeving

Ondanks aangenomen moties is er tot nu 

toe niets wezenlijks veranderd en worden 

goede binnenvaartschepen uit de vaart 

genomen. 

Opvallend: CCR constateert enorme af-

name kleinere schepen

Opvallend is dat de CCR zelf constateert 

dat het aantal schepen beneden de 1.000 

ton hard afneemt (jaarverslag 2019 zie bij-

lage, zie bijvoorbeeld blz. 89 en 90). Dat 

lijkt ons toch een opening te bieden om 

met de CCR in gesprek te gaan om deze 

omgekeerde modal shift te stoppen. 

De ASV heeft met klem Minister van 

Nieuwenhuizen verzocht om de CCR te 

verzoeken de door de CCR in het rap-

port “Schepen van de Toekomst” gesug-

gereerde 5-jaarlijkse evaluatie uit te voe-

ren, waarbij duidelijk zou moeten worden 

of (en welke) bepaalde segmenten in de 

sector harder getrofen worden dan ande-

ren door deze regelgeving. Het lijkt erop 

dat de CCR dat middels haar jaarverslag 

al duidelijk heeft gemaakt. De vraag is of 

de CCR bereid is deze ontwikkeling te hel-

pen stoppen. 

Welke oplossingen zijn er mogelijk.

Het is vijf voor twaalf geweest. De ASV wil 

graag meedenken over oplossingen, zo-

dat het tij alsnog kan worden gekeerd. We 

zijn de Minister en de CCR/CESNI erken-

telijk voor het feit dat men -gezien de hui-

dige coronacrisissituatie- alle certiicaten 
en keuringen “on hold” hebben gesteld, 

maar inmiddels wordt de druk alweer op-

gevoerd om toch vooral maar weer alle 

certiicaten in orde te maken. Daarom be-

noemen wij de mogelijke oplossingsrich-

tingen voor (iets) langere termijn: 

• Invoering van een daadwerkelijke en 

ruime ontheingsmogelijkheid en/of 
een algemene ontheingsmogelijk-

heid onder de hardheidsclausule, 

waarbij in een set omschreven ge-

vallen in ieder geval ontheing wordt 
verleend van die eisen. De werkgroep 

die deze hardheidsclausule zou on-

derzoeken heeft geen resultaten op-

geleverd.

• De Minister zou haar ministeriële 

bevoegdheid kunnen gebruiken 

om schepen die alleen binnen Neder-

land varen in bepaalde gevallen vrij te 

stellen van bepaalde eisen. De ASV 

heeft daarover een brief geschreven, 

medeondertekend door PTC en evo-

fenedex waarin wij de Minister vragen 

dat te doen betrefende de geluidsei-
sen bij schepen waarbij de stuurhut 

boven de motor of de schroef ge-

plaatst is en men onmogelijk kan 

voldoen aan de eis van maximaal 70 

decibel. Helaas hebben wij hier een 

negatief antwoord op ontvangen.

• Het buiten beschouwing laten van 

eisen die verband houden met de 

arbeidsomstandigheden bij schepen 

zonder personeel (wij houden vol dat 

dat in andere landen, Duitsland, zo 

toegepast wordt). 

• Het trefen van afdoende inanciële 
compensatiemaatregelen. 

• Invoering van een moratorium ge-

let op de noodsituatie van de omge-

keerde modal shift die zich momen-

teel voltrekt.

• Het instellen van de crisishardheids-

clausule (er lijkt ons momenteel wel 

sprake te zijn van een crisissituatie).  

Wij stuurden de Kamerleden over dit 

onderwerp als bijlage 

• Het jaarverslag van de CCR zie o.a. 

blz. 89 en 90 voor de cijfers omtrent 

de ontwikkeling van de binnenvaart-

vloot. Ook te vinden op: https://inland-

navigation-market.org/wp-content/

uploads/2019/09/ccnr_2019_Q2_nl-

min.pdf 

Verslag video-vooroverleg van de plenaire vergadering

Namens de ASV hebben Esther Lub-

bers en Gerberdien le Sage dit overleg 

op 26 november gevolgd.

In Duitsland is voor de binnenvaart in drie 

deelstaten (ten tijden dit overleg) een uit-

zondering gemaakt wat betreft de quaran-

taineplicht.

Er is gevraagd niet onnodig aan wal te 

gaan. En zorg dat je de documenten die 

hiervoor bestemd zijn, bij je hebt. Deze 

staan o.a. op de website van de CCR.

Dan een oproep van IL&T

Voor diegene die hun CvO moeten verlen-

gen of dit al hadden moeten doen, worden 

dringend verzocht contact op te nemen 

met de desbetrefende instantie.
Door de Covid waren de keuringen opge-

schoven, maar inmiddels wordt er weer 

gewoon gekeurd. Echter weet men dat er 

nog zo’n 25% is, die zich nog niet nog ge-

meld heeft en gekeurd moet worden. 

De datum die eerst aan was gegeven (23 

november 2020), is EENMALIG tot 1 fe-

bruari 2021 verlengd. 

Men heeft tot 1 augustus 2021 om de 

papieren in orde te maken. Voor verdere 

informatie kunt u natuurlijk contact opne-

men met IL&T.

Juridische zaken

Verslag van de voorzitter van het Comité 

Binnenvaartrecht over de lopende werk-

zaamheden.

Mededeling: De klachtenregeling gaat in 

werking treden.

Schipperspatenten en bemanning

Verslag van de voorzitter van het Comité 

Sociale zaken, arbeidsomstandigheden 

en beroepsopleiding.

Mededeling: Met de harmonisering is men 

nog bezig om dit beter af te stemmen.

Verlenging van de geldigheidsduur van 

de deinitie van de automatiseringsni-
veaus in de binnenvaart tot en met 31 

december 2022

Mededeling: Dit wordt inderdaad verlengd.

Actualisatie van het mandaat van het 

Klein Scheepvaartcomité voor de stu-

ring en coördinatie van de werkzaam-

heden met betrekking tot geautomati-

seerd varen

Mededeling: Er is een werkgroep voor op-

gericht.

Stremming van afzonderlijke kolken 

van de sluizen in de Boven-Rijn voor 

het uitvoeren van onderhoudswerk-

zaamheden

Overzicht van de stremmingen 2021 van 

de sluizen in de Rijn en het Grand Canal 

d’Alsace

Stand per 10.09.2020
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Opgelet:

De oiciële mededelingen over de 
stremmingen kunnen op de internetpa-
gina’s van de sluisexploitanten worden 
geraadpleegd:

Sluis Ifezheim (Duitse waterweg- en 
scheepvaartdienst (WSV)): www.elwis.de
Sluis Gambsheim (Franse waterweg- en 
scheepvaartdienst (VNF)): www.vnf.fr/
avisbat
Sluizen Straatsburg tot en met Kembs 
(Franse elektriciteitsdienst (EDF)): www.
vnf.fr/avisbat

De stremmingen van de Zwitserse sluizen 
kunnen op www.elwis.de worden geraad-
pleegd.

Nadere informatie over de actuele plan-
ningen van de stremmingen wordt tevens 
gepubliceerd op de volgende website: 
www.e-ris.eu.

Kennisnemingen van de inwerkingtre-
ding in de lidstaten van door comités 
en werkgroepen genomen beslissin-
gen, evenals kennisnemingen van het 
niet-verlengen van tijdelijke voorschrif-
ten
Mededeling: Hier waren geen stukken van 
tijdens de vergadering.

Gedachtenwisseling tussen de deel-
nemrs over de energietransitie in de 
binnenvaartsector
Deze gedachtewisseling heeft tot doel 
de mening te horen van de aanwezigen 
en met prioriteit die van de erkende non-

gouvernementele organisaties en inter-
gouvernementele organisaties over de 
lopende werkzaamheden van de CCR op 
het gebied van de energietransitie in de 
binnenvaart om toekomstige initiatieven 
en beleidsbeslissingen van de CCR over 
dit onderwerp voor te bereiden, met name 
de routekaart als bedoeld in de Verklaring 
van Mannheim.

Diversen
• Er zal bij het plenaire overleg een 

toelichting worden gegeven over het 
onderzoek ongevallen.

• Bij het ontwikkelen van autonoom va-
ren is GPS uitval of storing een groot 
aandachtspunt, die in zo’n geval een 
back-up moet hebben, waar men 
goed moet over nadenken.

24



25



 Omgekeerde modal shift aanpakken

Toekomst Binnenvaart

Op 25 november heeft de ASV een 10 

pagina’s groot document naar de Vaste 

Kamercommissie Infrastructuur en Wa-

terstaat gestuurd ter voorbereiding op 

het Algemeen Overleg Maritiem van 3 

december 2020. 

Eén van de aandachtspunten betrof 

voorstellen om de omgekeerde mo-

dal shift aan te pakken.

Vervoer over water verdwijnt naar de weg. 

Dit heeft verschillende oorzaken die aan-

gepakt zouden moeten worden. Voor-

stellen hieromtrent zijn uitgewerkt in een 

position paper (“stimulering binnenvaart). 

Samenvattend: het vertrouwen in (het 

voortbestaan van) de bedrijfstak verdwijnt; 

drempels wegnemen en actieve stimule-

ring van de binnenvaart is noodzakelijk. 

Dit geldt nu meer dan ooit. Daarbij wijzen 

we wederom op onze vraag om een eer-

lijke verdeling van de verdeelsleutel 

voor de infrastructuur: 

De binnenvaart vervoert 35% van het 

transportvolume en krijgen maar 7% van 

het budget.

(geactualiseerde) Speerpunten

Daarin zijn er op dit moment een aantal 

speerpunten

• Het achterstallig onderhoud blok-

keert de binnenvaart.  Zo langza-

merhand is niet meer te verhullen 

hoe de bezuinigingen van de af-

gelopen jaren op de infrastructuur 

hun desastreuze uitwerking heb-

ben. De spertijden die ingevoerd 

worden, de onveilige ligplekken, het 

aantal storingen aan sluizen dat al 

bijna verdubbeld is in 4 jaar tijd etc. 

Wij wijzen u hierbij ook op de stukken 

die u ontvangen heeft ter voorberei-

ding van de begrotingen. Daarbij wij-

zen we wederom op onze vraag om 

een eerlijke verdeling van de ver-

deelsleutel voor de infrastructuur: 

De binnenvaart vervoert 35% van het 

transportvolume en krijgen maar 7% van 

het budget. 

Voorbeeld: 

Om te actualiseren op onderwerp onder-

houd kunnen we de sluis van Weurt noe-

men, waar men slechts met een halve kolk 

(halve sluis) kan schutten. De oude sluis 

kan slechts schepen met beperkte diep-

gang aan. Dit zorgt voor schadelijk opont-

houd bij deze drukke sluizen en maakt de 

binnenvaart onbetrouwbaar.  

Ook zijn er te weinig ligplaatsen en heb-

ben we te maken met de slechte staat van 

de remmingwerken.

Voorbeeld achterstallig onderhoud: Weurt 

binnenkant remmingwerk anno 2020. 

• De ligplaatsproblematiek: het gebrek 

aan goede en veilige ligplaatsen is 

en blijft een enorm probleem en moet 

zo snel mogelijk aangepakt worden. 

Inmiddels ligt er een unaniem aan-

genomen motie VAN DE LEDEN 

LAÇIN EN POSTMA Voorgesteld 23 

juni 2020, waarin de regering wordt 

verzocht om in overleg met de sec-

tor duidelijkere afspraken te maken 

over het ligplaatsenbeleid, die aan-

sluiten bij de behoefte van de schip-

pers en Rijkswaterstaat het voortouw 

te geven in de naleving en handha-

ving van deze afspraken. De ASV 

heeft zelf een enquête gehouden en 

voorstellen aangedragen bij Rijkswa-

terstaat (op verzoek), die in gesprek 

is met o.a. provincies. Maar efectief 
is er (behalve een individueel initia-

tief van provincie Zuid-Holland) nog 

niets concreets naar ons gecommu-

niceerd. 

(zie de ASV nieuwsbrief voor de uitkom-

stenan de enquête:

h t tps : / /www.a lgemeenesch ippers -

vereeniging.nl/Nieuwsbrief-Flipboek/

ASV_Nieuwsbrief_oktober_2020/index.

html#/28 )

Daarbij wijzen we wederom op onze vraag 

om een 

Eerlijke verdeling van de verdeelsleutel 

voor de infrastructuur: 

De binnenvaart vervoert 35% van het 

transportvolume en krijgen maar 7% van 

het budget.

• Bedienen op afstand betekent veel 

onveilige situaties en oponthoud voor 

de binnenvaart. Mede door het ge-

bruik van afstandsbediening op tal 

van plekken worden regelmatig vaar-

wegen (deels) gestremd. Wij hebben 

begrepen dat Rijkswaterstaat daar 

een evaluatie over houdt, maar heb-

ben daar nog geen resultaat van ge-

zien. 

Wij hebben ter voorbereiding van het 

AO in november 2019 over dit onder-

werp als bijlage opgestuurd:

• Position paper: stimulering binnen-

vaart

• Onderbouwing aanvraag evaluatie 

bedienen op afstand

• De stukken die u ontvangen heeft ter 

voorbereiding van de begrotingen
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  Verslag eerste werksessie toekomst Binnenvaart 

Namens de ASV namen deel aan dit 

digitale-overleg op 4 november Ger 

Veuger en Gerberdien le Sage.

De binnenvaart speelt een belangrijke rol 

bij het vervoer van de toekomst en staat 

voor grote uitdagingen. Het Ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat is daar-

om een programma gestart dat zich richt 

op de toekomst van de binnenvaart. Het 

doel van het programma is om te komen 

tot een actiegericht plan van aanpak dat 

maatregelen bevat voor een ‘toekomst 

vaste’ binnenvaart. In de periode tot be-

gin 2021 richt het Ministerie zich op het 

opstellen van een plan van aanpak waarin 

onderwerpen zoals verduurzaming, in-

novatie/digitalisering, ketenoptimalisatie/

modal Shift en toekomstbestendige vaar-

wegen centraal staan.

In de komende maanden organiseert het 

Ministerie een aantal werksessies om sa-

men met de sector en andere relevante 

partijen vorm en inhoud te geven aan het 

plan van aanpak. 

De eerste werksessie was woensdag 4 

november en duurde van 09.00 uur tot 

14.00 uur en dat is via een digitaal overleg 

best lang en intensief, waarin nauwelijks 

tijd was voor een boterham. Er moest per 

onderwerp voor de werksessie apart wor-

den ingelogd en dat vergde soms wat tijd 

of stagneerde in het begin (deze deelne-

mers hebben later hun visie nog kunnen 

geven via de telefoon en daar heeft de 

ASV ook gebruik van gemaakt). 

Er waren vier onderdelen waarin je werd 

ingedeeld:

Energietransitie, Innovatie, Slimme lo-

gistieke netwerken, Toekomstbestendige 

vaarwegen.

Hier in het kort een samenvatting van de 

opmerkingen en ideeën waar men zoal 

aan dacht.

 Energietransitie:

• De rol van de verladers wordt gemist 

in het verhaal terwijl zij een cruciale 

rol spelen, maar zijn niet of nauwe-

lijks aanwezig. Overigens was de 

Evofenedex wel vertegenwoordigd.

• Verdiensten moeten beter bij de 

schipper, met de zorg erbij dat la-

dingstromen wegvallen en er komt te 

weinig voor terug. 

• De zichtbaarheid van de binnenvaart 

moet beter onder de bevolking be-

kend worden. Men noemde het “de 

binnenvaart een smoel geven”.

• Samenwerking is een sleutel tot suc-

ces.

• De aansluiting tussen de koplopers 

en de grotere groep wordt nu te snel 

te groot en daar moet voor gewaakt 

worden.

Innovatie:

• Innovatie moet geen doel op zich zijn.

• Er werden twee kanten benoemd het 

technische gedeelte en sociale on-

derdeel. Bij dit laatste gaf men aan 

dat het een impact kon hebben, om-

dat het andere manier van leven is!

• Leer van andere modaliteiten en werk 

hierin meer samen i.p.v. tegen elkaar.

• Er moet meer vertrouwen komen in 

de toekomst, hoe en waar er geïn-

noveerd kan worden, maar ook voor 

welke delen van de vloot. En het 

moet duidelijk zijn waarin wordt geïn-

vesteerd en wat levert het op?

• Er was een vraag wie de regierol 

moet hebben, overheid of verladers 

of ondernemer..?

Slimme logistieke netwerken:

• De rol van de binnenvaart en de kan-

sen moeten Europees.

• Een alliantie met het spoor.

• De infrastructuur moet op orde ge-

bracht worden voor de betrouwbaar-

heid van de binnenvaart.

• Kijk niet alleen naar vervoer van con-

tainers, maar ook naar bulkgoederen.

• Kijk naar de corona-impact, blijven 

bepaalde goederenstromen nog?

• Bundelen van vervoersstromen.

• I.p.v. altijd naar de koplopers te kij-

ken, moet men naar de “zwakste 

schakel” kijken.

• Een aandachtspunt is de fragmenta-

tie van de binnenvaart.

Toekomst bestendige vaarwegen.

• Vaarweg moet klimaatbestendig zijn, 

infrastructuur moet op orde zijn, snel-

ler spuien en een goede interne af-

stemming.

• Intelligente vaarwegen, de informatie 

moet goed en voldoende van tevoren 

worden aangegeven.

• Schepen moeten “intelligent’ zijn, 

daar bedoelt men mee dat men naar 

de vorm en diepgang moet kijken om 

te bouwen.

• Modal shift is een Mind shift (opmer-

king ASV)

Er werd een opmerking gemaakt, dat het 

goed is dat er pilots zijn, zodat die laten 

zien wat er mogelijk is.

De ASV heeft nog aangegeven wat betreft 

de Waal, dat we daar duidelijke keuzes 

moeten maken.

Bijvoorbeeld max. koppelverband en 

4-baks duwvaart tot de Ruhr en de rivier 

weer versmallen.

En er moet geïnvesteerd worden in een 

nieuwe sluis bij Grave.

En dat we zonder een fatsoenlijke vracht-

prijs niets kunnen doen aan innovaties en 

andere zaken die ter tafel kwamen.

Ger en Gerberdien.
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 Voorbereiding Algemeen Overleg maritiem 3 december

Op 25 november heeft de ASV een 10 

pagina’s groot document naar de Vaste 

Kamercommissie Infrastructuur en Wa-

terstaat gestuurd ter voorbereiding op 

het Algemeen Overleg Maritiem van 3 

december 2020. Wij hebben een aantal 

aandachtspunten opgestuurd met de 

bedoeling daarmee de noodzakelijke 

achtergrondinformatie te verstrekken, 

zodat de belangen van de binnenvaart 

goed behartigd kunnen worden.

Tekst uit het schrijven:

U zult wellicht prioriteiten vragen, dat 

is bijna niet meer te doen omdat zoveel 

zaken al zo lang aan de orde zijn en o.i. 

niet opgelost worden en er daarbij steeds 

meer zaken op het bordje van de schip-

per komen waarbij de omstandigheden 

niet beïnvloedbaar zijn door deze onder-

nemers. De gevolgen zien wij vertaald 

in een grote lijst met aandachtspunten. 

Onze eerste prioriteit is “overleven” wat 

niet meevalt op dit moment. De binnen-

vaart verkeert in een diepe crisis en daar 

zou een structurele oplossing voor gevon-

den moeten worden. 

De ASV is zich bewust van het feit dat uw 

inbreng, gezien de werkwijze van het AO, 

beperkt moet zijn. Wij zullen daarom als 

eerste aansluitend op de agendapunten 

reageren en vervolgens overige zaken de 

binnenvaart aangaande benoemen. Wij 

wensen u een vruchtbaar overleg toe.

De reactie op de volgende agendapunten 

vindt u in deze nieuwsbrief bij de verschil-

lende onderwerpen. 

Agendapunten:

1. Voortgang overkoepelend werk-

plan ter voorkoming van inciden-

ten met fosinetabletten in de bin-

nenvaart 

2. Agendapunt: Ongevalscijfers 

scheepvaart 2019 

3. Uitvoering van de motie van het lid 

Van der Graaf c.s. over herziening 

van de Wet bestrijding maritieme 
ongevallen 

4. Appreciatie van de motie van het 

lid Van Esch over alternatieven 

voor het gebruik van fosine en 
soortgelijke middelen

5. Voortgang programma Beter Be-

diend

6. Uitvoering van de motie van de le-

den Schonis en Van der Graaf over 

de subsidie-instrumenten in relatie 
tot de vergroeningsambitie

Naast de agendapunten waar de ASV 

op heeft gereageerd (zie deze nieuws-

brief) heeft de ASV de volgende aan-

dachtspunten voor het AO Maritiem 

wat betreft de binnenvaartsector inge-

zonden. 

1. Corona-crisis 

2. Bescherming privacy binnenvaart 
bij AIS en gebruik van drones

3. Omgekeerde modal shift aanpak-

ken. 

4. Conclusies verbinden aan evalu-

atie boetebeleid binnenvaart
5. Demotivering binnenvaart
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Vergroening

Subsidie-instrumenten in relatie tot de vergoeningsambitie

33 043 Groene economische groei in 

Nederland (Green Deal)

31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 105 Brief van de Minister van Infra-

structuur en Waterstaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2020

Tijdens het VSO Binnenvaart en Maritiem 

van 23 juni jl. is door de leden Schonis 

(D66) en Van der Graaf (CU) een motie  

ingediend met het verzoek om in overleg 

met de maritieme sector in kaart te bren-

gen of de bestaande subsidie-instrumen-

ten voldoende aansluiten bij de vergroe-

ningsambitie van de sector en uw Kamer 

uiterlijk 30 september hiervan op de hoog-

te te stellen. Met deze brief voldoe ik aan 

dit verzoek.

Uitdaging voor de maritieme sector

De zeescheepvaart is verantwoordelijk 

voor 90% van alle transport over de hele 

wereld. Met haar grote volumes is de zee-

scheepvaart één van de meest eiciënte 
manieren van transport van goederen. De 

internationale zeescheepvaart draagt ech-

ter ongeveer 3% bij aan de wereldwijde 

uitstoot van broeikasgassen. Het terug-

dringen van de broeikasgasuitstoot door 

de zeescheepvaart is een van de grootste 

uitdagingen voor de sector. Daarom is in 

2018 samen met de sector de Green Deal 

Zeevaart, Binnenvaart en Havens  geslo-

ten. In de Green Deal is voor de zeevaart 

de ambitie uitgesproken om de broei-

kasgasuitstoot in 2050 met 70% terug te 

brengen ten opzichte van het niveau van 

2008. Deze ambitie ligt hoger dan de af-

spraken die gemaakt zijn in IMO-verband . 

Daarnaast wordt gekeken hoe er aanslui-

ting gezocht kan worden bij de ontwikke-

ling binnen de EU en de ambities die zijn 

gesteld in de Europese Green Deal.

Gebruik en inzet bestaand instrumen-

tarium

Op nationaal vlak zijn er verschillende in-

strumenten die reders kunnen helpen bij 

het bekostigen van verduurzaming van 

hun schepen. Instrumenten zijn niet altijd 

direct gericht op ondersteuning van de re-

ders, maar hebben een indirecte werking. 

Zij inancieren bijvoorbeeld innovatie bij 
kennisinstellingen, scheepsbouwbedrij-

ven en maritieme toeleveranciers waar-

door de benodigde technologie ontwikkeld 

kan worden die schepen schoner moeten 

maken. In de bijlage staan de meest rele-

vante nationale regelingen die de afgelo-

pen drie jaar hebben bijgedragen aan het 

verduurzamen van de zeescheepvaart .

Naar aanleiding van de afspraken uit de 

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Ha-

vens zijn twee instrumenten voor de sec-

tor inmiddels geconcretiseerd:

• Er is € 12 miljoen beschikbaar ge-

steld voor de uitrol van walstroom-

voorzieningen in zeehavens voor de 

zeescheepvaart.

• Er is € 5 miljoen beschikbaar gesteld 

ten behoeve van de beoordeling en 

validatie van de efecten van duur-
zame maritieme oplossingen voor de 

zeevaart.

Op Europees vlak bestaan er ook regelin-

gen waar de sector gebruik van kan ma-

ken. Ook hiervoor geldt dat de zeevaart 

in de meeste gevallen een indirecte ge-

bruiker is van de subsidies, omdat deze in 

eerste instantie bij een scheepsbouwbe-

drijf, maritieme toeleverancier, havenbe-

drijf of kennisinstelling terechtkomen. 

Wensen van de sector

Zoals door de Kamer is gevraagd, is in 

overleg met de sector in kaart gebracht of 

het genoemde subsidie-instrumentarium 

voldoende aansluit bij de vergroenings-

ambitie van de sector. De sector heeft 

aandacht gevraagd voor de volgende 

punten:

• Subsidieregelingen moeten beschik-

baar zijn in zowel de pilot- en expe-

rimenteerfase, als in de fase dat er 

wordt opgeschaald; 

• De overheid moet inzichtelijk maken 

wanneer welke regeling opengaat 

en deze een paar jaar achter elkaar 

openstellen. Dit zorgt voor continu-

iteit en zekerheid, zodat reders hun 

innovatieve projecten ruim op tijd 

kunnen voorbereiden en indienen; 

• Regelingen moeten de totale innova-

tie beoordelen. Daarnaast moeten ze 

losgekoppeld worden van bepaalde 

scheepstypes. Hierdoor wordt de re-

geling technologie neutraal en richt 

het zich op terug dringen van emis-

sies;

• Samenwerken in de maritieme keten, 

ook met andere sectoren zoals ener-

gie en logistiek. Gevraagd wordt om 

middelen voor sector overschrijden-

de projecten. De sector heeft daarbij 

een aantal denkrichtingen geopperd, 

zoals het verbreden van regelingen 

voor ofshore windparken naar alle 
maritieme activiteiten gerelateerd 

aan installatie en onderhoud van de 

parken.  

Opvolging

Zoals hiervoor aangegeven is de uitda-

ging, die is geformuleerd in de Green 

Deal, heel groot, namelijk 70% reductie 

van broeikasgassen uitstoot door de Ne-

derlandse zeescheepvaart in 2050. Die 

ambitie en de nog verdergaande ambities 

vanuit de Europese Green Deal vragen de 

komende jaren om meer middelen dan nu 

beschikbaar zijn. Ook zal een breder palet 

aan inzetbaar instrumentarium ontwikkeld 
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moeten worden. Ik herken daarin de be-

hoefte vanuit de sector en zal het gesprek 

hierover met de maritieme sector blijven 

voeren. De overheid kan barrières wegne-

men door het verlenen van subsidies aan 

de sector of helpen bij het verkrijgen van 

inancieringen. Het overleg met de sector 
kan scherp maken waar de uitdagingen 

liggen, zowel op het technische als op het 

economische vlak, en met welke concrete 

knelpunten de sector kampt. Deze dialoog 

is een doorlopende, omdat het traject zich 

uitstrekt over de komende decennia. Ik 

ben voornemens om in de follow up op 

de gemaakte afspraken in de Green Deal 

Zeevaart, Binnenvaart en Havens met de 
sector een actieagenda uit te werken die 

verder invulling geeft aan de gezamenlijk 

beoogde verduurzaming van de zeevaart 

en daarbij bijzondere aandacht geeft aan 

de inanciering van deze opgave in de ko-

mende jaren.

Concreet ga ik de volgende stappen zet-

ten: 

Voor de kortere termijn:

• RVO zal binnenkort een website lan-

ceren speciiek voor de maritieme 
sector, waar op een overzichtelijk 

wijze de relevante regelingen worden 

weergegeven afhankelijk van de sub-

sidiebehoefte. De website kan gevon-

den worden op www.rvo.nl/zeevaart.

• De sector heeft aangegeven dat de 

DKTI transport regeling een belangrij-

ke stimulans is om nieuwe technolo-

gie naar de markt te brengen. Van de 

laatste tranche is echter geen gebruik 

gemaakt door de zeevaart. Met de 

sector zal ik tijdens de aankomende 

evaluatie van de regeling onderzoe-

ken hoe de zeevaart wel efectief ge-

bruik kan gaan maken van de DKTI 

transport regeling. 

Voor de langere termijn zet ik de dialoog 

met de sector voort om als vervolg op de 

gemaakte afspraken in de Green Deal tot 

een gezamenlijke actieagenda te komen, 

die gericht in kan spelen op de investe-

ringsbehoeften van de zeevaartsector. 

Hieruit zal ook volgen wat het passende 
instrumentarium is en of het huidige in-

strumentarium daar voldoende mogelijk-

heden toe biedt.

De Minister van Infrastructuur en Water-

staat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Subsidie-instrumenten vergroening binnenvaart

Op 25 november heeft de ASV een 10 

pagina’s groot document naar de Vaste 

Kamercommissie Infrastructuur en Wa-

terstaat gestuurd ter voorbereiding op 

het Algemeen Overleg Maritiem van 3 

december 2020. 

Eén van de agendapunten betrof de 

Uitvoering van de motie van de leden 

Schonis en Van der Graaf over de subsi-

die-instrumenten in relatie tot de vergroe-

ningsambitie (Kamerstuk 31409-287) 

Zaak: Brief regering - Minister van Infra-

structuur en Waterstaat, C. van Nieuwen-

huizen Wijbenga – 30 september 2020 

Uitvoering van de motie van de leden 

Schonis en Van der Graaf over de subsi-

die-instrumenten in relatie tot de vergroe-

ningsambitie (Kamerstuk 31409- 287) - 

33043-105 

In dit antwoord van de Minister zien we 

dat de subsidies vooral (direct of indirect) 

richting zeevaart gaan. Daarbij wordt er 

gerefereerd aan de inanciering van de 

vergroeningsdoelstellingen: 

Hoe belangrijk vergroening ook is, de bin-

nenvaartsector is op dit moment vooral 

bezig met een poging tot “overleven”. Ge-

zien de huidige situatie bevreemdt het de 

ASV dan ook dat men door wil gaan met 

het uitrollen van het labelingsysteem. De 

ASV heeft dit ook kenbaar gemaakt aan 

Minister van Nieuwenhuizen (en daar be-

grip van ondervonden). 

• “ASV zet pas op de plaats”.  

Algemeen: De ASV heeft tal van voor-

stellen geschreven hierover, maar wij 

zien hier niets van terug in de stuk-

ken betrefende de Green Deal. Al 
met al valt er voor schepen beneden 

de 1.500 ton niets te vergroenen 

als deze er niet meer zijn na 2025. 

Schippers willen graag vergroenen, 

maar dat moet wel kunnen. Zowel 

inancieel als technisch (er zijn nog 
steeds geen goede motoren en men 

is er ook nog niet uit welke richting 

het vergroenen op moet gaan). Bo-

vendien willen we ook hier een level 

playing ield. 

Wij stuurden u over dit onderwerp in no-

vember 2019 als bijlage:

• Brief n.a.v. gesprek Green Deal 

(mocht u dit nogmaals willen ontvan-

gen dan horen we dat graag)

Stikstofproblematiek

◊ Wetende dat de binnenvaart vooral 

vaart binnen gebied dat omschreven 

wordt als Natura-2000 gebied, zal het 

stikstofbeleid een grote impact kun-

nen hebben op de binnenvaart. 

◊ Daarnaast dient er rekening gehou-

den te worden met het feit dat de 

agrarische sector zal veranderen. 

Minder veeteelt betekent voor de bin-

nenvaart minder vervoer van (grond-

stof voor) diervoeders, minder land-

bouw betekent minder vervoer van 

kunstmest bijvoorbeeld. 

Dit alles heeft een enorme impact op de 

binnenvaartsector waarbij de consequen-

ties ervan besproken zouden dienen te 

worden. 
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Labelingsysteem

Onderstaande brief heeft de ASV aan 

het EICB en het Ministerie I&W ge-

stuurd

Beste,

We hebben het concept nog eens goed en 

kritisch bekeken en er is voor de ASV toch 

nog een aantal dingen waardoor wij (nog) 

niet voor dit labelsysteem kunnen zijn.

Aan de hand van citaten uit het werkdocu-

ment geven wij het commentaar erbij.

We lezen dat het label zou gaan bepalen 

hoeveel er door de schippers in het ver-

duurzamingsfonds bijgedragen zou moe-

ten worden.

“en bijdragen aan het (te ontwikkelen) ver-

duurzamingsfonds”

Wij zijn tegen een bijdrage in het fonds 

door de schippers en dat mag, denken wij, 

wel benadrukt worden. (Een van de rede-

nen dat de ASV niet de Green-deal heeft 

getekend).

Als voordelen worden o.a. genoemd:

• “Het sluiten van vervoersovereen-

komsten

• Financiering door banken en andere 

inancieringsinstellingen.”
Sluiten van vervoersovereenkomsten zien 

wij nog niet gebeuren, zolang de verlader 

het er alleen maar om gaat dat zijn pro-

duct zo goedkoop mogelijk van A naar B 

gebracht wordt. Bij inanciering door ban-

ken hebben wij de opmerking dat wij er 

altijd op tegen geweest zijn dat de mate 

van vergroening of in dit geval een label 

invloed mag hebben op het al dan niet 

verkrijgen van een inanciering.

“Het wordt voorzien dat vooral de invloed 

van sturing door partijen zal zorgen voor 

een vraag naar het labelen van schepen.”
Dit vinden wij een gevaarlijke. 
Er wordt gesteld dat labeling vrijwillig moet 

zijn, maar hiermee creëer je een situatie 

dat je toch gedwongen wordt, omdat je 

straks zonder label bijvoorbeeld geen ha-

ven meer in mag!

“…en facturen kan overleggen voor bij-

voorbeeld ureum en alternatieve brand-

stofen.”
Het aantonen van verbruik door het over-

leggen van facturen vinden wij onaccep-

tabel. Op facturen staat meer informatie 

dan noodzakelijk voor het doel, wat de 

privacy niet ten goede komt. Bovendien 

gaat het niemand iets aan hoeveel er be-

taald wordt voor gasolie of ureum en wat 

er verder bij het bunkerstation wordt aan-

geschaft (dit staat ook op de factuur). Als 

alternatief stellen wij voor om aan te tonen 

door bunkerbonnen (eventueel SAB) en 

leveringsbonnen in geval van ureum.

“Voor nieuw geleverde Stage V motoren 

zijn de emissie prestaties wettelijk gega-

randeerd door de motorenfabrieken ge-

durende de eerste 10.000 draaiuren. De 
meetperiodiek bij deze nieuwe motoren in 

het kader van het emissie-label begint dan 

na deze 10.000 draaiuren.“
Is het dan niet zo dat investeren in een 

nieuwe groene motor, investeren is in ex-

tra meetkosten in de toekomst? (Mits het 

meten kosteloos voor de schipper is).

“De sturing intensiteit kan daarmee ook 

worden aangepast op basis van monito-

ring van de binnenvaartvloot, waarbij ex-

tra bijgestuurd kan worden als de vloot 

achterloopt op het pad naar (nabij) emis-

sieloos in 2050.“
‘Bijsturen van de sturingsintensiteit.’

Hier lezen wij tussen de regels door dat 

als de schippers voor bepaalde partijen 

niet snel genoeg geld investeren om te 

vergroenen, het label alsnog verplicht ge-

steld kan worden. Weliswaar misschien 

via indirecte weg, zie eerdere opmerking 

bij ‘sturing door partijen’. Hoe wordt er dan 

gegarandeerd dat labeling vrijwillig blijft?

“Voor de schepen die wel een label heb-

ben aangevraagd, zal de uitstoot bepaald 

worden op basis van een berekening met 

factoren: 

• Brandstofverbruik

• draaiuren per motor

• speciiek brandstofverbruik per motor 
(gram per kWh)

• de emissie karakteristiek van iedere 

motor op basis van typegoedkeur (mi-

nimaal CCR2) of meting aan boord. 
Bronnen hiervoor zijn het typegoedkeur 

certiicaat of uitgevoerde metingen aan 
boord en de opgave van de draaiuren van 

de motoren en het totale verbruik.“
We zien hier een hoop extra administratie 

voor de schipper aankomen.

Bij het laatste punt ‘of meting aan boord’ 

moet een schip met schone gecertii-

ceerde hoofdmotor(en) voor de oude kop-

schroefmotor, die amper 100 uur per jaar 

draait, een meting laten doen à € 3.000,-. 

Daarbij opgemerkt dat er een aantal oude 

kopschroefmotoren geen urenteller heb-

ben.

In dit verband vragen wij ons af, of in het 

geval van kopschroefmotoren, generato-

ren e.d. niet de meetgegevens van een 

gelijke motor op een ander schip gebruikt 

kunnen worden?

Bijvoorbeeld een DAF 575 achter de kop-

schroef in het ene schip draait hetzelfde 

als een DAF 575 achter de kopschroef in 

een ander schip. Of gaat die motor ineens 

meer vervuilen als we hem uit een kem-

penaar halen en in een 85-meter schip 

zetten?

“Voor de schepen die wel een label heb-

ben is een meer verijnde en betrouwbaar-
dere schatting mogelijk.”
Hier doelt men op dat het gunstiger zou 

zijn om je schip te laten meten, omdat je 

dan een verijnder beeld van je uitstoot 
hebt. 

Maar in theorie kan meten ook nadelig uit-

pakken en een meting je in een ongunsti-

ger label plaatsen.

“Hierbij worden dus biobrandstofen, elek-

triciteit en waterstof op ‘nul CO2 emissie’ 

gewaardeerd, omdat de CO2 reeds in an-

dere sectoren wordt gemeten en gerap-

porteerd (landbouw, energie opwekkende 

industrie). “
Dit vinden wij toch een kromme redene-

ring als je aan wilt tonen hoe schoon bin-

nenvaart is. De gehele footprint is niet 

nul. Accu’s moeten gemaakt worden en 

na een paar jaar gerecycled. Elektrisch 

varen moet dan door groene stroom wor-

den voorzien, waarbij wij ons afvragen of 

er in de toekomst wel voldoende groene 

stroom beschikbaar zal zijn, gezien er 

steeds meer en meer van groene stroom 

moet worden voorzien. Zo ook de water-

stof. Dat moet dan groen opgewekte wa-

terstof zijn en geen grijze waterstof.

De vraag van de ASV over eurostage 3A 

en CCR2 in het laatste overleg, daarover 

heeft de ASV telefonisch contact gehad 

met de EICB en men zou de uitleg hier-

over nog mailen naar de ASV.

Tot zover onze ideeën over dit werkdocu-

ment.

Met vriendelijk groet,

Namens bestuur en denktank Algemeene 

Schippers Vereeniging

Gerberdien le Sage
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LNG als oplossing voor het milieu?

Nog steeds gaan er geluiden op dat 

LNG zou kunnen bijdragen aan een 

schoner milieu bij (goederen)transport.

Maar Transport online heeft al in sep-

tember 2019 gepubliceerd dat vracht-

wagens aangedreven door vloeibaar 

aardgas (LNG) de lucht tot vijfmaal 

meer vervuilen  dan dieselvrachtwa-

gens; dat zou blijken uit testen die zijn 

uitgevoerd in opdracht van de Neder-

landse overheid. Deze resultaten staan 

haaks op de beweringen van vracht-

wagenfabrikanten dat gastrucks de uit-

stoot van stikstofoxide (NOx) met meer 

dan dertig procent verminderen.

Het is  niet de eerste maal dat er onder-

zoek is gedaan naar de aangenomen mi-

lieuvoordelen van LNG, maar ondanks de 

vele vraagtekens wordt er nog volop inge-

zet op het varen op LNG.

Eerder lazen wij in een schrijven met be-

trekking tot “Wijziging Regionale Haven-

verordening Noordzeekanaalgebied en 

Havenreglement Noordzeekanaalgebied 

betrefende overslag LNG voor scheep-

vaart ”  “LNG is zuiniger en heeft minder 

emissies bij verbranding. In het kader van 

schonere scheepvaart is het faciliteren 

van deze ontwikkeling wenselijk.”

De ASV heeft daarover in maart 2019 een 

brief geschreven aan Zaanstad met waar-

bij wij stelden:

Dit “duurzaam alternatief” wordt momen-

teel zwaar ter discussie gesteld. Gezien 

de productiemethode van LNG en gezien 

het vervuilende methaanslib waar men 

mee in zijn maag zit, lijkt het maar zeer de 

vraag of dit de “duurzaamheid” is die we 

wensen. Tenslotte dient ook een gemeen-

te in dit kader o.i. te kijken naar de hele 

footprint en niet slechts naar de uitstoot op 

dat moment in die eigen gemeente.

Uit de verschenen studie die werd uitge-

voerd door drs. Edwin Verberght bij pro-

fessor Edwin van Hassel van de universi-

teit van Antwerpen:

Voors en tegens LNG

Wat LNG als binnenvaartbrandstof betreft, 

maakte de auteur een kostenbatenanaly-

se voor een 110 meter-tanker. Verberght: 

‘LNG is op het vlak van emissies zoals 

zwavel, ijnstof en stikstof, goed voor het 
milieu en de volksgezondheid. Maar door 

de zogenoemde methaanslip scoort deze 

brandstof op het vlak van broeikasgassen 

niet goed. Als men veronderstelt dat me-

thaan 25 keer slechter is voor het klimaat 

dan CO2, dan is volgens de berekeningen 

een dual fuelmotor slechts 5% klimaat-

vriendelijker dan een dieselmotor.’

Recente rapporten tonen aan dat methaan 

(CH4) zelfs 34 keer erger is dan CO2 en 

dan scoort LNG zelfs 0,2% slechter dan 

diesel als het gaat om het tegengaan van 

klimaatverandering.

Het verbaast ons dan ook niet Transport 

en Environment (T&E), dat de testresulta-

ten publiceerde, zegt dat EU-regeringen 

moeten stoppen met het stimuleren van 

de vervuilende LNG-vrachtwagens door 

een einde te maken aan de extreem lage 

LNG als oplossing

belastingtarieven die fossiel gas voor 

transport in de meeste landen heeft.

Zeker als we ons realiseren dat degenen 

die heel innovatief hiermee gestart zijn 

in de binnenvaart zoals Veerhaven, de 

DEEN groep en DARI BV op hun schre-

den terugkeren en weer “gewoon” op die-

sel (Gasolie) varen. 

Het verbaast ons wel dat kennelijk nog 

steeds zo weinig beleidsmakers op de 

hoogte zijn van de harde cijfers of er in 

ieder geval niet naar handelen.

In het recente rapport stootten de drie ge-

teste LNG-vrachtwagens twee tot vijf keer 

meer giftige NOx uit dan de dieselvracht-

wagen met het laagste testresultaat bij 

het rijden in een combinatie van stedelijke 

gebieden, regionale routes en snelwegen. 

Bij het rijden in dorpen en steden bleken 

de gastrucks 2 tot 3,5 keer meer NOx af te 

geven dan de geteste dieselvrachtwagens 

met de laagste uitstoot.

 We zijn allemaal op zoek naar een scho-

nere manier van vervoeren, maar daarbij 

moeten we oppassen niet in tunnelvisies 

terecht te komen en ons voortdurend af-

vragen: biedt dit de juiste oplossing, ook 

op termijn?

Wat het artikel betreft zie:

h t t p s : / / w w w. t r a n s p o r t - o n l i n e . n l /

site/107242/testresultaten-tonen-aan-lng-

vrachtwagens-veel-vuiler-dan-dieselvra

chtwagens/?fbclid=IwAR3SCCYFvDJ41

aw8_UiewNJh_YxIVj3vtnp0syOmRs68re-

6SufZibAE8sc4#.X7KJb53_eu3. 

 OPROEP meldt ervaringen met Nederlandse bio brandstof

Meld problemen met biobrandstof.

Over een jaar wordt het VERPLICHT 

om BIO /Fame bij te mengen, maar we 

signaleren een aantal problemen (met 

de motoren). Daarom willen we u wij-

zen op een meldpunt.  

https://www.meldpunt-binnenvaart.nl/in-

dex.php/978563?lang=nl

Hier kunt u alle problemen met biobrand-

stof melden. Het kan anoniem.

Achtergrond: 

In Nederland zien we problemen ontstaan 

waar we dat in Duitsland niet zien. Dat lijkt 

raar, maar er is een verklaring voor:

In Duitsland zijn geen problemen met de 

toevoeging van Bio, omdat daar alleen 

zuivere rapsolie toegevoegd mag worden 

en wel tot zelfs 30%.

In Nederland mag Fame tot 18,3% be-

staan uit dierlijke vetten en resten die uit 

huisafval komen. Niet raar dat er proble-

men komen dus.

Maar let wel over een jaar wordt het VER-

PLICHT om BIO /Fame bij te mengen, 

vandaar de website. Dus melden, anders 

zitten we er echt mee!
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Sommige van onze denktankleden zijn 

druk met dit onderwerp bezig  en heb-

ben veel contacten bij zowel leveran-

ciers als bij collega’s die hun best doen 

om te vergroenen. Die informatie wil ik 

graag delen.

Eén van onze leden heeft het dossier 

brandstofkwaliteit naar boven gehaald, 

omdat wij diverse berichten horen over 

toevoegingen aan de brandstof. Het ene is 

Bio in de normale diesel en dan de Fame 

in combinatie met GTL, de zogenaamde 

Change TL.

Bij Fame zit het probleem in wat is het 

voor samenstelling: Veel Bio of veel ge-

recyclede frietvet etc.  Bij de gerecyclede 

 Vergroening binnenvaart: funest voor je motor?

toevoeging zit het probleem in het uitzak-

ken en dus een laag vet onderin de tank/

ilters krijgen. Dit komt vooral voor bij lage 
temperaturen. Dit is ook de reden dat 

Shell het niet verkoopt en dus ook geen 

ondersteuning geeft.

Bij problemen kom je dus bij het bunker-

station/leverancier terecht.  Ook bij na-

vragen wist men niet of de toegevoegde 

Fame aan de EN950 norm voldoet. 

Wij vinden het ook een kwalijke zaak dat 

we als binnenvaart op deze manier met 

certiicaten zogenaamd schoon zijn, maar 
niet aan de pijp. Dit doet ons erg denken 

aan het verstoken van hout met alle ge-

volgen van dien voor de omgeving en de 

luchtkwaliteit.

Ervaring van een denktanklid:

Ik lag vorig jaar bij Slurink in A’dam te 

bunkeren toen er een tankwagen met 

Change-TL stond te laden. De biologische 

versie van GTL. Bij navraag zei de betref-

fende medewerker tegen mij: “Begin er 

niet aan, want het is gewoon rotzooi voor 

je motor”. 

Wat ik eruit begrijp is dat het licht bij de 

brandstofproducenten inmiddels ook aan-

gaat... Nu de politiek nog.

Conclusie: Goed voor het milieu is in dit 

geval funest voor je motor (en dat helpt 

het milieu uiteindelijk dus ook niet). 
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FLITSLAMPJES 

De gemeente heeft op de Burcht in Zaandam en op de kade van het Noordeinde in Wormerveer een groene afvalcontainer voor 

de beroepsvaart geplaatst. De bedoeling is dat er binnenkort ook eentje in de Havenstraat in Zaandam komt te staan.

Vlakbij de Wilhelminasluis in Zaandam komen ook nog extra containers. Hiermee komt Zaanstad tegemoet aan de wens van de 

scheepvaart om op verschillende plekken langs de Zaan afvalafgiftepunten te creëren waar zij hun restafval kwijt kunnen. Ze zijn 

niet bedoeld voor grote partijen afval van riviercruiseschepen. De containers zijn alleen te openen met een speciale ecokaart en 

alleen beroepsschippers hebben zo’n kaart. De bakken hebben een chip waarmee de gemeente kan zien hoe vol deze zit en wan-

neer er geleegd moet worden. De kosten voor de aanschaf, het onderhoud en het legen van de bakken worden geinancierd uit 
de havengelden die binnenschippers betalen.

 Afvalcontainers in Zaanstad geplaatst

  De drones komen eraan

Dat de overheid haar belofte geen gestand doet (kan doen) waarbij de privacy van de schippers beschermd zou zijn bij het ver-

plichte gebruik van AIS, weten we al een tijd. 

Inmiddels wordt AIS, bedoeld als hulpmiddel bij het varen, niet alleen gebruikt door de overheid om de vaarsnelheid van een schip 

vast te stellen of om havengeld te rekenen, maar ook door criminelen die drugs in containers plaatsen en de schepen makkelijk 

kunnen volgen. Dat heeft al tot angstwekkende taferelen geleid. 

Het is dus ook niet verwonderlijk dat wij met het nodige wantrouwen het inzetten van drones tegemoetzien, zoals inmiddels aan-

gekondigd is. 

Bescherming privacy binnenvaart bij AIS en gebruik van drones

Wat is onze privacy waard? Wat gebeurt er met de beelden? Hoe weet je dat de bestuurder van deze drone geen kwade bedoelin-

gen heeft? (je zult maar op een tanker varen). Enkele leden hebben al ervaringen met het constant achtervolgd worden door een 

drone en we kunnen u vertellen dat dat geen ijne ervaring is.  

De ASV heeft de leden van de commissie Infrastructuur en Waterstaat hierover benaderd en op ASV facebook om reacties ge-

vraagd. 

Wij vragen ons af of dit zomaar mag en vinden het een slechte zaak, dat er vooraf geen contact met ons hierover is opgenomen. 

Hoe zit het met ons goed zeemanschap? En een compliment voor RWS. 

Wordt er nog afgestopt als we een collega zien liggen op een ligplaats? Minder en minder, begrijpen wij. Zelfs als de bemanning 

de auto aan het afzetten is, veroorzaakt men golfslag met alle gevolgen van dien. Bij navragen krijgen we het foute antwoord, dat 

men zo hard mag varen. Ja, MAG, niet MOET. Want je hoort altijd rekening te houden met elkaar toch? 

Dat betekent geen hinderlijke golfslag veroorzaken en de schroef afzetten in de sluis of in ieder geval eens omkijken, zodat je kunt 

zien wat je aanricht zodat je wellicht tot de conclusie komt toch dat touwtje er maar bij te zetten. 

Al die verplichtingen, we worden er gek van. Maar een beetje rekening met elkaar houden, maakt het leven zoveel prettiger.

Hier zien we palen met bijna afgescheurde bolders. Achterstallig onderhoud? Of (ook) de wijze waarop sommige schippers met 

enorme kracht vastmaken waar bijna niets tegen bestand is? 

Hier op het buiten-IJ bij Schellingwoude heeft Rijkswaterstaat wel enorm snel ingegrepen. Na de melding van deze levensgevaar-

lijke situatie heeft men de paal gemarkeerd met linten en bijna direct gerepareerd. 

 Goed zeemanschap

34



35



36



AANMELDINGSFORMULIER LEDEN

Persoonlijke gegevens: Duidelijk met BLOKLETTERS invullen

Naam schipper/eigenaar:

Voornaam:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode en plaats:

Scheepsnaam ms / db:

Telefoonnummer(s):

Emailadres:

Tonnemaat : 

Ingeval van duwboot PK:

Rechtsbijstandverzekering:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

VERKLARING

Ondergetekende schipper / eigenaar van bovengenoemd vaartuig verklaart hiermede als lid te zijn toegetreden tot de

ALGEMEENE SCHIPPERS VEREENIGING

gevestigd:

O   VLAG 

Zwartewaalstraat 37, 3081HV Rotterdam

Ondergetekende verplicht zich te houden aan de statuten van de vereniging.

De ASV hecht veel waarde aan uw privacy, uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor 

het goed functioneren van de vereniging gebruikt worden als zijnde rekeningen voor contributie, de nieuwsbrief en uit-

nodigingen voor evenementen waarbij de ASV betrokken is. De privacy policy en statuten kunt u vinden op onze website 
https://algemeeneschippersvereeniging.nl/privacy-verklaring en/of onder downloads

https://www.algemeeneschippersvereeniging.nl/service/downloaden/

Wenst u gebruik te maken van de contributieregeling voor nieuwe leden: 25 % korting voor de eerste 12 maanden?

O   JA O   NEE

Reeds ontvangen:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

............................................................................................................................

Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier, liefst per email, aan ons terug te sturen.

Zwartewaalstraat 37 * 3081HV Rotterdam  * +31653190459

info@algemeeneschippersvereeniging.nl * www.algemeeneschippersvereeniging.nl



AANMELDINGSFORMULIER DONATEUR

Persoonlijke gegevens: Duidelijk met BLOKLETTERS invullen

Naam:

Voornaam:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode en plaats:

Naam bedrijf (eventueel):

Telefoonnummer(s):

Emailadres:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

VERKLARING

Ondergetekende verklaart hiermede zich aan te willen melden voor het donateurschap van de 

ALGEMEENE SCHIPPERS VEREENIGING

gevestigd: Zwartewaalstraat 37, 3081HV Rotterdam

Ondergetekende verplicht zich te houden aan de statuten van de vereniging.

De ASV hecht veel waarde aan uw privacy, uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor 

het goed functioneren van de vereniging gebruikt worden als zijnde rekeningen voor contributie, de nieuwsbrief en uit-

nodigingen voor evenementen waarbij de ASV betrokken is.De privacy policy en statuten kunt u vinden op onze website

https://algemeeneschippersvereeniging.nl/privacy-verklaring en/of onder downloads

https://www.algemeeneschippersvereeniging.nl/service/downloaden/

O   VLAGReeds ontvangen:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

............................................................................................................................

Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier, liefst per email, aan ons terug te sturen.

Zwartewaalstraat 37 * 3081HV Rotterdam  * +31653190459

info@algemeeneschippersvereeniging.nl * www.algemeeneschippersvereeniging.nl

Artikel 14

1. Donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging inancieel te steunen met een bij het Huishou-

delijk Reglement vast te stellen minimum bedrag.

2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn

toegekend of opgelegd.

3. Het bestuur beslist ontrent de toelating van donateurs.

4. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier onderwerpt hij zich aan de statuten van de vereniging.

5. De rechten en plichten van een donateur kunnen te allen tijde door opzegging worden beëindigd, behoudens dat

de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Uit de statuten:





Voorzitter

Gerberdien Le Sage

gerberdienlesage@gmail.com

Tel: +31610977114

Penningmeester

Harry Spier

spicaspits@hotmail.com

+31623022364         

ASV Woordvoerder

Sunniva Fluitsma,

E-mail: twigt.franto@shipmail.nl

Tel. +31 611 887791

Zwartewaalstraat 37, 3081 HV Rotterdam.

Tel.: +31 653 190495 +31 611 887791.

Web: http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl

E-mail: info@algemeeneschippersvereeniging.nl

IBAN: NL06INGB0000231645 - BIC: INGBNL2A

HEEFT U OOK EEN MENING? WORDT DAN LID VAN ONZE VERENIGING

Alle publicaties in de Nieuwsbrief vallen onder de verantwoording van het bestuur van de A.S.V., tenzij anders vermeld.

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  

ASV Zwartewaalstraat 37

3081 HV Rotterdam


