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VOORWOORD
Leven en laten leven
Ja ja daar is hij weer, de ASV-kerstspecial!
Aan mij de eer om het voorwoord te
verzorgen. Nou ja eer, het is altijd weer
een strijd om iemand te vinden die tijd en
energie wil steken in het schrijven van een
stukje maar desalniettemin staat het wel
op de voorpagina van de ASV-nieuwsbrief.
Daar ben ik dan wel weer trots op. Ik ben
er trots dat ik lid ben van een club mensen
die geen genoegen neemt met; het is nou
eenmaal zo besloten of men wil niet. De
ASV, een club schippers die zich hard
maken voor betere werkomstandigheden
en vechten tegen onzinnige regelgeving.
Steeds meer schippers weten de ASV
te vinden en sluiten zich aan door lid of
donateur te worden. De vlag die ook
trots in mijn mast wappert, kom je steeds
vaker tegen. De blauwe vlag als teken
van verbinding. Het groeien van de ASV
brengt echter ook uitdagingen met zich
mee. Hierover is al bericht in eerdere
nieuwsbrieven, maar ik raad aan om het
stuk “mijn eerste keer” eens aandachtig te
lezen!
2018 komt weer aan haar einde. De
bomen zijn weer kaal, de boordlichten
gaan om 5 uur alweer aan. We zouden
bijna vergeten dat het al winter is, omdat
de herfst wel op een mooie lente leek.
Wat was het lekker warm en droog hè. Ik
weet, het zal de natuur vast geen goed
gedaan hebben maar op korte termijn
heeft de binnenvaart even flink kunnen
genieten van de droogte. Mooi weer om
te schilderen, ontelbaar veel barbeques
en fijne lage waterstanden, waardoor
er even lekker verdiend kon worden. Ik
zeg er wel bij: op korte termijn, want wat
zullen de gevolgen zijn van de verhoogde
tonnenprijs op langere termijn? Gaat
de binnenvaart gezichtsverlies lijden,
doordat ze minder betrouwbaar gebleken
is? Of zullen beleidsmakers zich er juist
bewust van worden dat de scheepvaart
onmisbaar is en er daardoor zuiniger
op worden? Heeft de binnenvaart wel
zoveel verdiend of mogen wij blij zijn dat
wij wat achterstanden konden inhalen en
een CCR2 gekeurde generator konden
aanschaffen, voordat de eurostage 5 in
werking treedt? Zou het niet veel beter
zijn om altijd een goede vergoeding voor
ons werk te krijgen, zodat excessen niet
meer nodig zijn om een bedrijf gezond te
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houden? En dan nog een andere vraag
die opspeelt; wat is de reden dat het water
zo lang historisch laag stond op de Waal?
Is werkelijk alleen het uitblijven van de
regen de oorzaak of spelen andere zaken
mee?
Maar goed laten we positief blijven. Het
was een mooi jaar. Het was een jaar
waarin de ASV winst kon boeken op onder
andere de volgende onderwerpen:
•
de petitie stop de klopjacht, stop
onredelijk boetebeleid, heeft geleid
tot een evaluatie van het boetebeleid,
waardoor er nu al merkbaar meer
in de geest van de wet gehandeld
wordt, maar wij zijn nog niet klaar en
gaan door met de strijd het systeem
te verbeteren.
•
de petitie geef de binnenvaart
toekomst heeft geleid tot een gesprek
met Minister van Nieuwenhuizen. Dit
is een gesprek geweest waar wij als
binnenvaart hoop uit kunnen putten
en de ASV blijft in gesprek met de
Minister.
•
de ASV is tot een samenwerking
gekomen met verladersorganisatie
Evofenedex. Wij zijn het niet altijd met
elkaar eens, maar bij opvallend veel
onderwerpen hebben wij dezelfde
belangen en kunnen prettig samen
werken om sterker te staan als het
gaat om bijvoorbeeld de CCR regels
en compensatie voor de schippers
die in Deventer opgesloten waren.
•
aandacht op het ligplaatsenbeleid
zoals Geertruidenberg en Haaften.
•
de gemeente Zwolle praat over het
realiseren van stroomkasten mede
door ons verzoek.
Er zijn echt nog een tal van onderwerpen
waarop de ASV winst geboekt heeft,
maar om die nu allemaal te benoemen..
Het moet natuurlijk wel een spannend
voorwoord blijven.
En dan het onvermijdellijke onderwerp,
vergroening! Alles moet groener, alles
moet schoner. Je bent een rund als je
met vuurwerk stunt, al is het alleen al
door de CO2-uitstoot. Bent u ook zo
milieu moe? We hebben de Zwarte Pieten
discussie nog niet achter de rug of het
volgende onderwerp, dat compleet zijn
doel voorbijschiet, staat alweer op de

stoep. Ik ben niet voor of tegen Zwarte
Piet, het boeit me namelijk niet. Net als
velen is het meest genoemde antwoord:
het is een kinderfeest dus laten we aan
de kinderen denken. Nee, daar gaat
het allang niet meer om. Het gaat erom
wie er gelijk heeft. Men wil geen kleur
bekennen en gezichtsverlies lijden. Wat
heef Zwarte Piet nu te maken met het
milieu? Inderdaad helemaal niks. Behalve
dan dat het nergens meer over gaat, net
als de gesprekken om de binnenvaart te
vergroenen. Ze schieten compleet hun
doel voorbij. Net als velen is het meest
genoemde antwoord: het gaat om onze
planeet, laten we aan onze kinderen en
kleinkinderen denken. Het gaat er niet
meer om wat het resulaat is; het gaat erom
dat men geen kleur wil bekennen en graag
zoveel mogelijk subsidie op wil strijken
uit de vergroeningseconomie. Ik word
er persoonlijk heel verdrietig van dat wij
juigen als er tarwe in de fik gaat, waardoor
wij onze groene stroom hebben, terwijl
er een paar duizend kilometer verderop
mensen omkomen van de honger. De
ASV wil dolgraag vergroenen en werken
aan een schoner milieu, maar dan wel
met effectieve maatregelen. In deze
nieuwsbrief wordt er serieuzer ingegaan
op de besprekingen in de zogenaamde
greendeal. Maar om het positief te houden
betreffende de opwarming van de aarde;
wat hebben we lekker weer gehad hè en
wat fijn dat de zeewaterspiegel niet te laag
stond, anders waren de rivieren compleet
leeggelopen.
Genoeg over de zomer, want dat is
geweest. Laten we het hebben over het
nu en de komende weken. De gezellige
feestdagen staan weer voor de deur.
We gaan weer overladen worden met
oliebollen, kerstpakketten, kerstmuziek,
verkoopreclames en nieuwjaarsborrels.
Iedereen is in een opperbeste stemming
en heeft zin om naar een eindpunt van
een mooi jaar te werken. Vergeet u de
borrel van de ASV niet? Ik zie er naar
uit u/jou te ontmoeten op de borrel, waar
wij ontspannen van gedachten kunnen
wisselen en kunnen borrelen natuurlijk. Ik
wens u hele prettige Kerstdagen en een
goede jaarwisseling! Op naar een nieuw
mooi jaar!
Ronald Sipsma

POLITIEK
“Klimaatbeleid: Wie betaalt de rekening?”
Regionale SP-bijeenkomst
Sittard-Geleen. 18 oktober 2018.

hoge kosten.

Sprekers waren Emil Jacobs, Voorzitter
afdeling Sittard-Geleen, Bob Ruers, exStatenlid en Mark Hermkens, woordvoerder van “Duurzaam Sittard”.

Een andere zorgwekkende ontwikkeling is
de aanwezigheid van CO2 in de atmosfeer: Een deel is aanwezig in de lagere
luchtlagen, waar een uitwisseling is tussen uitstoot en opname, o.a. door bomen
en planten. Het overschot aan CO2 stijgt
naar de hoge luchtlagen en is daar, naar
men stelt, niet meer weg te halen. In de
lage luchtlagen, die we inademen, mag,
op het risico af van extreme ademhalingsproblemen, het CO2-niveau niet hoger
worden dan 430 ppm. (parts per million).
Het huidige niveau is, vanaf begin meting
in 1850, begin van de industriële revolutie,
gestegen tot 405 ppm.

Ik ben in het verlengde van de klimaattafels aanwezig geweest op deze bijeenkomst. Voor alle partijen wel een eyeopener, mag ik wel zeggen. Waarbij ik een
extra drive had, omdat in de uitnodiging
werd geschreven, dat de kosten van het
klimaatbeleid niet op het bordje van de
burger moesten worden neergelegd, aangezien 80% van alle vervuiling komt van
de industrie en het zware vervoer, zoals
scheepvaart en vliegverkeer. Scheepvaart?? Emil had zich daarbij totaal niet
gerealiseerd, dat hij daarmee de binnenvaart in een kwaad daglicht stelde; hij
doelde met name op zeevaart en cruisevaart... In Limburg??
Ruers gaf een uiteenzetting van een VNrapport over energie-transitie en verwees
ook naar de zaak “Urgenda”, tegen de
staat aangespannen door een burgerplatform: De uitspraak in het hoger beroep
was op 9 oktober 2018. Een bijzondere
datum gezien de viering van alweer tiende
Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober
2018. De rechter gaf Urgenda op alle punten gelijk en was nog stelliger dan in 2015:
de staat moet de uitstoot broeikasgassen
met minimaal 25% terugdringen voor eind
2020. In diverse kranten en op allerlei sites zijn artikelen te vinden over het hoger
beroep. Van The Guardian tot One World
en Trouw tot NOS.
Uit het VN-rapport bleek o.a., dat de bekostiging van de milieu-investeringen
voor wat betreft de industrie omgekeerd
evenredig is met de CO2-uitstoot door
diezelfde industrie. Voor de huishoudens
en kleinere handel en beroepen gold dat
ook, maar dan ten financiële nadele van
die groep, dus relatief weinig uitstoot maar
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Vanuit “Duurzaam Sittard” werd door Mark
betoogd, dat de zware industrie (hier in de
regio met alle aan DSM gerelateerde bedrijven als allergrootste CO2-producent
van heel Limburg) helemaal niet aan de
kosten wenste deel te nemen, dat er in
Brussel nog een pot geld van zo’n 280
miljard (?) zou zijn, waar nog niet echt een
bestemming aan was gegeven, dat men
daarvan maar eens goed in nieuwe spoorwegen moest investeren
(alsof die geen milieubelasting produceren en alsof binnenvaart geen na te streven alternatief is) en dat mensen (wat hijzelf gedaan had) uit het vliegtuig moesten
blijven, ook uit de auto en dus per trein.
Ook was er iemand, die steeds hamerde
op het beoordelen van alle acties op basis
van de ecologische footprint. Vanuit een
bewonersgroep werd gemeld, dat in een
wijk, grenzend aan DSM, de bewoners
allemaal een brief hadden gekregen, dat
ze (zonder er ooit in gekend te zijn) over
een jaar van het gas af moesten, waarbij DSM met de restwarmte de woningen
ging verwarmen. De ombouw echter voor
rekening van de bewoners, terwijl DSM
die restwarmte ook voor haar eigen processen kon gebruiken maar dat niet wil.
En een woningbouwvereniging, die haar

woningen moet verduurzamen, maar aan
de huurders geen hogere huur kan rekenen in de sociale sector.
Daarop maar eens een uitgebreide discussie aangezwengeld, dat binnenvaart
een waardevol alternatief voor veel vervoer is, dat die door technische en milieuregels om zeep gebracht dreigt te worden,
dat op alle terreinen het voor de financieel
goed bedeelden lekker gemakkelijk is om
de kosten voor een beter milieu te dragen
(wat door de zaal met enkele rekenvoorbeelden werd bevestigd), aangegeven,
dat ik voor de ASV in Den Haag op het Ministerie betrokken was bij de klimaatoverleggen (blijkbaar de enige, die hier landelijk bij betrokken was) en dat de algemene
stellingname bij alle klimaattafels is, dat
iedereen wel zijn/haar best wil doen, maar
dat men de niet-rendabele investeringen
terugbetaald wilde zien vanuit de samenleving, dus “alle burgers, via de overheden”. Dit, voor wat betreft het vervoer van
goederen, concreet gemaakt middels het
voorstellen van een kleine heffing op alle
vervoerde goederen, Europabreed, waaruit die onrendabele investeringen vergoed
konden worden.
Daarmee was eigenlijk voor de vergadering de cirkel rond.
Uit de bijeenkomst was wel duidelijk, dat
er een heel groot gebrek aan communicatie tussen de landelijke overheid en de
burger is, waarbij goedwillende burgers
allerlei initiatieven willen nemen, maar
zich niet realiseren, dat er op korte termijn een golf van verplichtingen over hen
wordt uitgestort, met een kostenplaatje
als volgt: Het wordt begroot in Den Haag,
vervolgens over de provincies verdeeld en
vanuit de provincies weer verdeeld over
de lagere overheden, naar de burger toe.
Met “draagvlak”, want dat wordt aan de
klimaattafels geforceerd.
Tot zover, Jos Evens.

NAUTISCH/TECHNISCH
Brug als oeververbinding Kralinger Esch
Persbericht: reactie ASV op voorstel
brug als oeververbinding Kralinger
Esch
Omdat de ASV ter ore is gekomen dat
Rotterdam mogelijkheden onderzoekt
om een oeververbinding te realiseren
tussen Feijenoord en de Esch, heeft de
ASV op voorhand een reactie gestuurd
naar:
•
•
•
•

de raadsgriffier
Adriaan Visser (D66 wethouder van
financiën, organisatie, haven, port,
mobiliteit en duurzaamheid).
Joost Eerdmans (fractie voorzitter
van Leefbaar Rotterdam)
RijksWaterStaat (via een contact
formulier)

De ASV wijst daarin op het feit dat de
keuze voor een brug in plaats van een
tunnel meerdere nadelige gevolgen met
zich mee brengt wat betreft veiligheid en
milieuaspecten.

Vaarweg verkleind en versmald
In een brief aan de raad legt de ASV uit
dat de bocht van Esch (waar de brug zou
komen te liggen) een relatief scherpe
bocht is, waarbij er een grote kans op
aanvaringen met het kunstwerk en met
andere schepen ontstaat.
Ook zal de vaarweg drastisch verkleind
en versmald worden, omdat er een
gedeelte van de bruglengte gereserveerd
zal worden om hoge scheepvaart door
te laten en door schepen die op een
brugopening wachten.
Veiligheid in het geding
De ASV wijst bovendien op het feit dat
in de bocht van Esch men veel last heeft
van onder- en bovenstromingen met
als gevolg dat de padbreedte behoorlijk
toeneemt. In de huidige situatie hebben
lange schepen al weinig marge in deze
bocht. Padbreedte is de breedte die een
schip nodig heeft om een bocht door te
kunnen sturen. Men kan het vergelijken
met een bus die uitzwaai maakt aan de
achterkant.

Bovendien geeft elke brug storingen op
radar apparatuur en marifoonverkeer
aan boord. Dit verhoogt de kans op
aanvaringen.
Vertragingen en milieubelasting
Er zullen bovendien veel vertragingen
ontstaan wanneer er een brugverbinding
wordt gemaakt tussen Feijenoord en de
Esch als de scheepvaart moet wachten
op een brugopening. Hierdoor wordt het
moeilijker just-in-time afspraken te maken
met klanten. Als de brug geopend is,
dan treedt er voor het wegverkeer een
vertraging op en is een file het gevolg. Dit
is een belasting op het milieu.
Tunnel als alternatief
De ASV stelt in haar brief voor om voor
een alternatief te kiezen: een tunnel.
Een tunnel heeft geen enkel nadeel op
de veiligheid van het scheepsverkeer en
vergt minder onderhoud dan een brug.
De ASV gaat ervan uit dat de gemeente
haar van de verdere procedure op de
hoogte houdt.

Geen brug maar een tunnel

RTV Rijnmond heeft samen met
ASV denktanklid Ronald Sipsma een
reportage gemaakt over de plannen
voor een nieuwe brugverbinding tussen
Feijenoord en De Esch in Rotterdam.
Deze reportage kwam tot stand, nadat
de ASV een brief aan de gemeente
over dit onderwerp heeft gestuurd,
waarin de ASV met redenen omkleed
uitlegt wat de gevaren zijn van de brug
op die plek.
Op die plek ligt namelijk een bocht, met
sterke (onder- en boven-) stroming.
Tijdens het meevaren met de schipper
kon de journalist zelf de bocht en het
drukke verkeer over water aanschouwen.
Daarmee heeft de ASV geprobeerd
inzichtelijk te maken, dat als er een brug
zou komen, dat zou kunnen leiden tot
aanvaringen. “Het is een drukke bocht
met 340 scheepsbewegingen per dag.
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Dus moet je nagaan hoeveel schepen hier
elkaar tegenkomen”, zegt schipper Ronald
Sipsma van het graanschip Andamento,
zoals te horen is in de reportage.
Ook komt er door een brug minder ruimte
voor schepen om te varen én zorgt een
burgopening voor vertraging voor het
wegverkeer. De branchevereniging pleit
dan ook voor een tunnel.
“We wilden er eens vroeg bij zijn”, heeft
de ASV woordvoerder verduidelijkt aan
RTV Rijnmond, voorafgaand aan deze
reportage. Daarom stuurde de ASV zijn
waarschuwing naar de gemeenteraad
van Rotterdam. In het coalitieakkoord
van het huidige college staat namelijk
het voornemen in de komende vier jaar
een besluit te nemen over een derde
stadsbrug en door schade en schande

wijs geworden wacht de ASV niet meer
af of men met hen in gesprek gaat, maar
neemt een schot voor de boeg.
We weten immers hoe het gaat; eerst
is het niet nodig om met ons te praten,
want zijn de plannen nog niet concreet en
daarna zijn de besluiten al genomen en
valt er nauwelijks iets aan te passen.
De voorgenomen extra verbinding tussen
noord en zuid maakt wel al deel uit van de
verkeersplannen voor de komende jaren.
Eerder spraken de bewoners van De Esch
en van de Veranda ook al de voorkeur
uit voor een tunnel; zij hebben de ASV
benaderd om te vragen of de schippers
zich ook wilden laten horen.
Geheel volgens de
Rijkswaterstaat
laat

weten dat de plannen voor een derde
stadsverbinding over de Maas nog in
een heel pril stadium zitten en dat er nog
geen besluiten zijn genomen over een
specifieke locatie. Men poogt ons gerust
te stellen “De belangen voor een veilige
scheepvaart zal Rijkswaterstaat in de
gaten houden”. In ieder geval kan niemand
zeggen dat we niet op tijd aangegeven
hebben wat de consequenties zijn.
Het interview staat online https://www.
rijnmond.nl/nieuws/173895/Schippersgeen-brug-maar-een-tunnel-bij-Kralingen
Bedankt Ronald voor je inzet voor de
binnenvaart

werkwijze van
Rijkswaterstaat

Investeer in betere bediening voor binnenvaart

Persbericht

Zoetermeer, 06 november 2018
Investeer in betere bediening voor binnenvaart
Draai bezuinigingen binnenvaart Kabinet Rutte II terug
Om de binnenvaart beter te faciliteren zijn extra investeringen in bediening van sluizen en bruggen noodzakelijk. De belangenbehartiger
van handels- en productiebedrijven evofenedex en de drie binnenvaartverenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer, CBRB en de ASV
merken dat de forse bezuinigingen van de afgelopen jaren hun tol eisen. Betrouwbare en efficiënte bediening van binnenvaart is
cruciaal om de sector aantrekkelijker te maken voor bedrijven. Dit past ook goed in het beleid van het Kabinet om een modal shift
van weg- naar water te bewerkstelligen. De ondernemersverenigingen verzoeken de Tweede Kamer daarom bij het begrotingsdebat
Infrastructuur en Waterstaat extra budget vrij te maken voor betere bediening.
Op verschillende plekken loopt de capaciteit van Rijkwaterstaat tegen grenzen aan. Hoewel de inzet van Rijkswaterstaat groot
is, kampt de organisatie met onvoldoende goed opgeleid personeel om het netwerk soepel draaiend te houden. Er is sprake van
personele onderbezetting bij verkeersposten, bruggen en sluizen. De problemen zijn in het hele land merkbaar, zelfs op zeer drukke
routes. Zo loopt de binnenvaart bij de Kreekraksluizen in Zeeland tegen problemen aan. Deze sluizen worden door camera’s
op afstand bediend maar bij slechte weersomstandigheden komt een veilige bediening in het geding. Hetzelfde geldt voor de
Volkeraksluizenen de sluizen bij Hansweert waar bij slecht weer de bediening helemaal stil komt te liggen. Op de Hollandsche IJssel
is de aanmeldprocedure van de Algerabrug onvoldoende afgestemd. Containerschepen die vanuit Rotterdam naar Alphen aan den
Rijn varen, moeten vier uur van te voren een opening bestellen bij de Algerabrug. Dit is langer dan de benodigde vaartijd naar de
betreffende terminals.
De binnenvaartsector en handels- en productiebedrijven zien graag dat de Tweede Kamer extra budget vrijmaakt voor de bediening.
Hiermee kan Rijkswaterstaat de bediening verbeteren en extra personeel inzetten tijdens drukke periodes of wanneer bediening op
afstand niet mogelijk is. De Tweede Kamer debatteert morgen over de begroting voor Infrastructuur en Waterstaat.
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REGELGEVING
Compliment voor de Minister:
geen onzinnige regelgeving als gevolg van ongeval Grave

Minister
van
Nieuwenhuizen
trekt
de
conclusie:
Schepen
gedwongen
stilleggen
vanwege
weersomstandigheden door RWS is
geen optie.
Naar aanleiding van het ongeval in Grave
waarbij de met 2.000 ton benzeen geladen
tanker Maria Valentine door de stuw van
Grave is gevaren, is de Onderzoeksraad
voor de Veiligheid (OVV) een onderzoek
gestart. De ASV had veel kritiek op dat
onderzoek en heeft dat ook laten weten
aan de Minister en de Kamerleden.
https://www.
agemeeneschippersvereeniging.nl/
asv-nieuwsbrief/nieuwsbrieven-2018/
nieuwsbrief-augustus-2018/sluis-grave/
reactie-asv-op-rapport-ovv-ongevalgrave/
Deze Minister heeft geluisterd naar de

reacties vanuit de binnenvaartsector
zelf, gezien een aantal conclusies die
we kunnen lezen op de site van aqualink
http://aqualink.biz/rws-mag-binnenvaartbij-extreem-weer-niet-stilleggen/
Daarin lezen we dat Minister Cora
van Nieuwenhuizen van Infrastructuur
en Waterstaat niet van plan is om
Rijkswaterstaat als vaarwegbeheerder
de wettelijke bevoegdheid te geven
om bij extreme weersomstandigheden,
de binnenvaart plaatselijk, geheel of
gedeeltelijk, stil te leggen. Volgens de
Minister gaat de regelgeving ervanuit dat
de verantwoordelijkheid voor de veiligheid
aan boord te allen tijde bij de schipper ligt.
Ook de aanbeveling van de OVV
aan de Minister om schepen met een
“zwarte doos” uit te rusten: de ‘voyage
data recorder’ neemt de Minister niet
over. De argumentatie is dezelfde als
de argumentatie die de ASV heeft
aangedragen: de vergelijking met de

bemanning in een vliegtuig gaat op alle
fronten mank: Een vliegtuig wordt door
twee personen bestuurd. Daarom is hun
onderlinge mondelinge communicatie
een essentieel onderdeel van hun taak.
Een binnenschip wordt door één persoon
bestuurd. Communicatie met anderen in
het stuurhuis is geen essentieel onderdeel
van de taak van de schipper. Er ontstaat
dan ook snel spanning in verband met de
privacy van de bewoners van het schip.
Bovendien voorkomt zo’n zwarte doos
geen ongeval: de waarde van vastgelegde
gesprekken en handelingen blijkt pas in
onderzoek dat plaatsvindt na een ongeval.
Conclusie; de binnenvaartsector wordt
in dit geval NIET opgezadeld met allerlei
regelgeving die niets oplost alleen
vanwege een incident.
Compliment voor de Minister!

Brief van de ASV aan de NVWA
Betreft: invoer tijdelijke
GMP+ international
Geachte Nederlandse
Warenautoriteit,

maatregel

Voedsel

en

Als eerste willen wij ons even
voorstellen: Wat is de Algemeene
Schippers Vereeniging (ASV)?
De ASV streeft naar een sociaal/
economisch aanvaardbare situatie in
de binnenvaart waarbij de factor mens
centraal staat. We vertegenwoordigen
de particuliere schipper. Het bestuur
bestaat uit schippers in de binnenvaart
en ondervindt aan den lijve de gevolgen
van het beleid ten opzichte van de
binnenvaart.
Wij sturen u deze brief naar aanleiding
van klachten over een ingevoerde
maatregelen van de GMP die wij ontvingen
van onze leden.19 November jl. heeft het
GMP+ international besloten in verband
met de lage waterstanden een tweetal
poortwachtersprotocollen beschikbaar te
stellen. Deze maatregelen houden in dat

per directe ingang GMP gecertificeerde
deelnemers gebruik mogen maken van
niet-gecertificeerde
vervoersbedrijven
om hun GMP-goederen te vervoeren in
verband met de lage waterstanden op de
rivieren.

de voedselketen dreigt? Waarom moeten
GMP-vervoerders contracten afsluiten om
hun certificaat te behouden en een enorme
tijdrovende administratie bijhouden? Onze
vraag aan het NVWA is of u op de hoogte
bent van deze ingevoerde maatregel.

De ASV vindt dit een kwalijke gang
van
zaken.
GMP
gecertificeerde
vervoersbedrijven steken veel tijd en
geld in het op orde houden van het
GMP-certificaat. Er wordt bekeurd op
eventuele fouten die gemaakt worden
door de deelnemers. Er zijn kosten
verbonden aan het behouden van het
GMP-certificaat. Middels het toepassen
van de maatregel dat GMP gecertificeerde
deelnemers gebruik mogen maken van
niet-gecertificeerde
vervoersbedrijven
wordt er een signaal afgegeven dat het
klaarblijkelijk helemaal niet van belang
is voor de voedselketen om GMPproducten te vervoeren met vervoerders
die daarvoor gecertificeerd zijn. Wat
houdt het certificaat eigenlijk in als men
zo gemakkelijk tot deze maatregel over
gaat? Waarom wordt er beboet wanneer
gecertificeerde bedrijven fouten maken
wanneer er kennelijk geen gevaar voor

Via de facebooksite hebben de schippers
laten weten geen enkel begrip te
hebben voor de maatregel. https://
www.facebook.com/395786253814492/
posts/2128994763826957/
De ASV is van mening dat het GMP
systeem afgeschaft moet worden nu het
een ongeloofwaardig certificaat geworden
is. Wij vragen ook de binnenvaart
bedrijven die geïnvesteerd hebben in
GMP, schadeloos te stellen.
Wij hopen en verwachten u hiermee
voldoende op de hoogte gesteld te
hebben en gaan ervan uit dat u ons van
de verdere procedure op de hoogte houdt.
Namens bestuur en denktank van de ASV,
Ronald Sipsma
Denktank lid ASV
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Bruggen over de oude IJssel tijdens de ochtendspits langer dicht
Bruggen Doetinchem 4 uur per dag
gesloten wegens spitssluiting
Omdat de gemeente Doetinchem kiest
voor prioriteit voor vervoer over de
weg worden de bedieningstijden van
de bruggen over de Oude IJssel in
Doetinchem met ingang van 1 januari
beperkt.
De spitsuren worden uitgebreid: tussen 7
en 9 uur en tussen 16 en 18 uur worden
de bruggen niet meer geopend voor het
scheepvaartverkeer op de Oude IJssel.
Op dit moment blijven de 5 Doetinchemse
bruggen gesloten tussen 7.45 en 8.45 uur
en 16.15 en 17.15 uur.
De
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bediening

van

de

bruggen

en

sluizen tussen Doesburg en Ulft is een
verantwoordelijkheid van Waterschap Rijn
en IJssel. De argumentatie voor deze
ingreep is het vastlopen van het verkeer
en het verminderen van de beroepsvaart.
In 2017 passeerden 500 beroepsschepen
de sluizen bij Doesburg, in 2009 waren
dat er nog 697..
Daarom is nu ook besloten om in het
nieuwe jaar in januari en december alleen
nog op verzoek de bruggen te openen.
Schippers moeten bovendien in die
periode 12 uur van tevoren laten weten
wanneer ze de bruggen willen passeren.
De bruggen blijven in die wintermaanden
tijdens de weekeinden gesloten. ,,Dat is
een behoorlijke besparing op de kosten”,
volgens Heemraad Berend Jan Bussink
van het Waterschap.

Van 1 maart tot en met half oktober kan
de beroepsvaart zich ook tussen 6 en 7
uur ‘s ochtends en tussen 18 en 19 uur ‘s
avonds melden bij de bruggen. Ook hier
moet 12 uur van tevoren doorgegeven
worden, dat ze doorgang willen. Per
doorgang moet 100 euro betaald worden.
,,Daarover hebben we contact gehad met
de beroepsvaart. Die vindt de bedragen
redelijk. Dat geldt ook voor de afgesproken
termijn van 12 uur”, weet Bussink. Hoe de
schippers het ervaren? En met wie heeft
men contact gehad? In ieder geval niet
met de ASV.
https://www.gelderlander.nl/doetinchem/
bruggen-over-oude-ijssel-tijdensochtendspits-langer-dicht~a2b9bc6e/

WBR
Samen met Jessica ben ik bij dit overleg geweest. De hoofd havenmeester
was nieuwsgierig hoe het met lage waterstand Rijn en binnenvaart was.
BLN heeft het heel druk met interviews hoe
de pegel van Kaub werkt en de gevolgen
voor de binnenvaart. De diepere schepen
kunnen momenteel de Rijn niet helemaal
meer bevaren. De meesten kunnen tot
Keulen.. Er zijn ook meer handelingen
nodig in de haven, nu de schepen weinig
meenemen. De ASV heeft gevraagd om
de reservecapaciteit te koesteren, want
deze zijn vaak ondiep en redden toch nog
een aantal ladingstromen of contracten.
Een groot aantal kleinere schepen kunnen nog boven Kaub varen vanwege hun
scheepsbouw. Dit zijn meestal schepen
van voor 1976. Het wordt deze schepen
moeilijk gemaakt met de onuitvoerbare
CCR eisen.Rotterdam kan niks doen voor
deze oudere binnenschepen bij de CCR,
ook niet bij het ministerie van IenW.
De tankvaart heeft veel concurrentie momenteel in de zeehavens, omdat de dubbelwandige tankers daar hun vracht zoeken. De Rijn is te onrendabel of zij kunnen
deze rivier helemaal niet meer bevaren
vanwege hun diepgang.
De ligplaatsen worden doorgenomen,
waarbij de nieuwe palen voor duwbakken
bij de Brienenoordbrug worden benoemd.
De havenmeester vraagt om daar als
duwbak ook gebruik van te maken.
Met betrekking tot de indeling van de
Maashaven heeft ASV gevraagd waarom
de “hockey sticks” Noordzijde niet meer
de afmetingen hebben van de eerste tekening. Het is zomaar een kleine 30 meter
ingenomen. Het lijkt ons beter om deze
110 meter te maken voor de toekomst. Het
argument was dat deze afmetingen voor
de draaicirkel voor de steigers Zuidzijde
zijn ingenomen. Men gaat zeker borden
plaatsen op de pontons met scheepsafmetingen, welke daar mogen liggen. Er
zal ook worden gehandhaafd. Zo jammer
dat men zo met de schipper omgaat. De
meeste schippers willen bij hun bekenden
of familie opzij liggen en dat kunnen verschillende afmetingen zijn. Je wordt hierdoor belemmerd in je sociaal leven. ASV
heeft nogmaals verzocht aan het havenbedrijf of de Maashaven een vrijetijdhaven
kan blijven, waar je niet zomaar weg gestuurd kan worden. Dat blijft zo.
Spudpalen plaatsen liggen vaak ruimtelijk.
Daar kunnen dus eigenlijk ook kegelsche-

pen met spudpalen plaatsnemen? Het
antwoord hierop wordt nog gegeven door
het havenbedrijf.
Op de kop van de Laurenshaven en centrale geul Botlek komt een steiger van 5 x
90 meter tot 135 meter.
Zomaar zijn de kortere schepen onder
de 90 meter verdwenen van het plan.
We hebben daarop gereageerd met de
woorden dat schijnbaar de kortere schepen niet meer welkom zijn in Rotterdam.
Die kunnen toch in de Maashaven liggen,
wordt ons gezegd. De Botlek is toch een
aardig stukje varen als men roept om te
laden. Ook voor het verhalen midden in de
nacht, omdat je onverwacht moet laden, is
het niet handig. En dan moet je ook nog je
stroomkabel verwijderen. Dus dat is geen
optie, zegt de ASV.
De Rozenburgsluis gaat lange tijd dicht
vanaf 5 november tot 9 december 2018.
We hebben gevraagd of dit niet in ander tijdvak kan. Dit kan niet vanwege de
slechte staat. Men durft uitstel niet aan
vanwege storingen. Er is al 2 jaar uitstel;
het was namelijk de planning om de Rozenburgsluis volledig weg te halen. Dat
moet nog goed doorberekend worden,
want deze opening zou zeker meer dan
100 meter doorvaartbreedte moeten hebben vanwege de stroming.
In de Magriethaven wil men de ligplaatssteigers omwisselen van één keer blauw
naar dubbel blauw. Dan is het de bedoeling dat steiger 1 voor 2 x 135 meter met
dubbel blauw naar steiger 3 voor koppelverbanden met 1 x blauw wordt verplaatst.
Nu vindt onze collega BLN dat niet handig,
want je gaat ligplaatsen verliezen. Daar
wordt nog een oplossing voor gezocht.
Bij de nieuwe Botlekbrug moet een uitbouw aan beide pijlers van 5 meter komen voor het spoor. Er wordt gevraagd
of schippers daar rekening mee kunnen
houden. Dat deze uitbouw niet gelijk met
de bouw van de brug is gedaan, ligt aan
Rijkswaterstaat en het spoor.
Maasdeltatunnel is de nieuwe naam voor
de Blankenburgtunnel. Deze tunnel wordt
momenteel gebouwd.
De Botlek heeft last van de duwbakken
die bij de Risolcokade liggen, want daar
komt steeds meer zeevaart te liggen.
In de Merwehaven blijven ligplaatsen
als er appartementen worden gebouwd.
Waarschijnlijk begint men in 2020 te bouwen. Van Uden zou tot 2032 nog overslag

doen.
BLIS heeft met RWS gewerkt om door het
hele land het systeem met AIS informatie
op te zetten, dat de ligplaatsbezetting kan
geven. Dit heeft een landelijk dekking.
Het is geen privacygevoelige informatie;
ze gebruiken alleen de afmetingen, meer
heeft men niet nodig. Er is een samenwerkingsovereenkomst, een convenant
met de partners haven Rotterdam etc....
ASV heeft gevraagd wie getekend hebben. We kunnen het convenant vinden op
de website van Port of Rotterdam. Ook
hebben we gevraagd of reserveren een
mogelijkheid is. Het doel is dat men dichter bij de terminal gaat liggen en dat hierdoor de wachtplaatsen beter gebruikt zullen worden. Men kan dan een logischere
plek aanbieden. Ook hoeven de schippers
minder gasolie te gebruiken, omdat ze
dichterbij bij de overslag liggen. Wat gaat
de handhaving daarmee doen? Als je bv
langer ligt, omdat de terminal de planning
weer eens omgooit. We hebben gevraagd
dit voor de Maashaven niet in te voeren,
omdat het een vrijetijdhaven is. Je kunt
starten met een pilot voor 2 kegelschepen
met plaatsen. ASV heeft gevraagd om
bij het begin van de keten te beginnen.
Zodat je kunt zien wanneer je kan laden
en welke schepen eerder moeten laden
(transparantie). ASV vraagt of we dit idee
eerst met de achterban kunnen overleggen. De terugkoppeling zal aan dhr Gilles
gebeuren.
Een extra drinkwaterboot op de Maasvlakte is nog steeds niet aanwezig. Dat komt
doordat er nog steeds geen plek is voor
Evides.
Rondvraag
Doortje heeft nog steeds de vraag over de
Botlek; waar kunnen de kleine schepen
gaan liggen?
We hebben de eerste tekening “hockeystick” Maashaven opgevraagd, want er is
een verschil in wat de schipper is beloofd
in 2017 en wat nu getoond wordt.
Jessica vraagt om walstroomvoorzieningen in de Maashaven. Hier is een tekort
aan. Alle aansluitingen zijn bezet.
BLN vraagt de kappen van de bolders bij
APM 2 te verwijderen.
Er zijn veel klachten over de golfslag van
de Watertaxi. Schippers vragen zich af of
de klachten wel worden behandeld.
De havenmeester hoopt dat de mensen
die bij de watertaxi werken integer zijn en
dat de klachten wel worden behandeld.
Klachten kunnen het beste via mail worden ingediend.
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INGEZONDEN
Mijn eerste keer
Deze titel zou rechtstreeks uit een hip blad
kunnen komen. Ik ga u vertellen over mijn
eerste keer. Mijn eerste keer aanwezig op
een ASV vergadering.
Ik lag met het schip in Rotterdam en het
was een mooie warme zaterdag. Mijn lieve vrouw ging de stad in om te winkelen
en een terrasje te pakken. Maar er was
die dag ook op steenworp afstand een
vergadering van de ASV, waar ik pas lid
van geworden was. Wat doe je dan? Kijk,
dat winkelen met je vrouw is wel gezellig,
maar dat is niet de reden dat je mee gaat.
De reden dat je meegaat, is om het terrasje in de zon en omdat een vrouw met
een pinpas in de stad in toom gehouden
moet worden. Ik besloot mijn dag te splitten en naar de vergadering te gaan in de
ochtend en dan rond borreltijd mijn vrouw
op te zoeken om een drankje mee te doen
en te zien wat voor koopjes en aanbiedingen ze allemaal gescoord had. Beter
had ik niet naar de vergadering gegaan,
want je raad het al; de koopjes vielen
mee, maar ik werd gevraagd om deel te
nemen aan de denktank. Tja, wat zeg je
dan? Laten we het maar eens proberen,
was mijn antwoord. De keer daarvoor dat
ik dat antwoord gaf, ben ik getrouwd en
het lijkt erop dat ik wederom door dit antwoord aan iets verbonden ben. Laten we
even helder zijn: van beide antwoorden maar met name die aan mijn vrouw - heb
ik geen spijt!
Ik ben nu ongeveer één jaar lid van de
denktank en ik moet zeggen dat het mij
bevalt. Het is echt wel even wennen en je
weggetje vinden in de enorme lading mails,
die je ontvangt. Ik heb immers een bedrijf
te runnen en heb het al druk zat, om over
mijn privé nog maar te zwijgen. Het actief
lid zijn van een denktank kost nu eenmaal
tijd. Maar ik wil het toch positief bekijken.
Alles wat je doet, kost tijd, maar dat is
niet erg omdat je het leuk vindt of omdat
je er beter van wordt. Ik was geen goede
schrijver. Dat ben ik trouwens nog steeds
niet, want dit stuk is minimaal drie keer
verbeterd, maar ik ben er wel veel beter in
geworden. Een jaar geleden kostte het mij
zeker twee uur om een stukje te schrijven
en dan moest dat nog verbeterd worden.
Nu kan ik al veel makkelijker op papier
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krijgen wat ik eigelijk wil zeggen en heb ik
met drie kwartier wel een mooi stukje. Ook
krijg ik veel minder verbeterpunten terug.
Daarnaast ben ik beter op de hoogte van
zaken, die spelen in de binnenvaart zoals
ccr regelgeving, samenwerking tussen
partijen, de wijze waarop een gemeente
werkt en hoe ik uit kan zoeken wie ik aan
moet schrijven. Dit zijn zaken die je alleen
maar leert door het te doen. Door deel te
nemen van de denktank ben ik beter geïnformeerd en heb ik een kant van mij ontdekt, waarvan ik niet wist dat die bestond.
Ook van fouten leer je. Ik heb recent nog
iemand bijna naar een niet bestaande vergadering laten gaan, doordat ik fouten heb
gemaakt in het noteren van data. Dit is mij
nooit kwalijk genomen en er is ruimte voor
menselijk falen. Wij zijn namelijk allemaal
mensen. Mensen met een binnenvaart
bedrijf of op een andere manier betrokken
bij de binnenvaart.
Veel van onze brieven, die wij sturen, beginnen met het voorstellen van de ASV.
Het is een stukje tekst waarin formeel het
werk van de ASV omschreven wordt. Ik
zou de ASV anders willen omschrijven.
De Algemeene Schippers VEREENIGING
is een club schippers die met elkaar tot
iets moois komen. De ASV is geen schippersbond met een directeur en meer beschikbare functies waar veel van het contributiegeld aan gespendeerd wordt. Wij
doen het zelf, elk lid is een bouwsteentje
van een mooi huis. Ook u als lid bent een
bouwsteen die het mogelijk maakt dat de
ASV bestaat. Wat wij helaas wel merken,
is dat de ASV door veel mensen nogal
eens gezien wordt als een bond. Ik betaal
contributie en dan wordt het voor mij geregeld. Helaas werkt de ASV niet zo. Als
er berichten binnenkomen van leden over
een situatie gaat de denktank in werking
treden. De denktank bestaat uit leden zoals u en ik. De één is beter in het schrijven
van stukken dan de ander en er zijn onderwerpen die de één wel liggen en de ander
niet. Ook is er diverse kennis aanwezig,
omdat elke schipper wel iets weet van een
onderwerp. Het mooie van de denktank is,
dat je nooit volledige verantwoordelijkheid hebt. Als denktanklid deel je altijd je
brieven of informatie met de denktank en
dan kom je samen tot iets waar iedereen
achter staat.

Meestal, of eigenlijk altijd, wordt een stuk
verbeterd op zinsopbouw en spelfouten.
Dit maakt het dat eigenlijk iedereen wel
een gemeente of instantie aan kan schrijven, ookal vind je schrijven moeilijk. Eigenlijk een hele ontspannen manier om
iets te kunnen betekenen voor de binnenvaart zonder dat je er alleen voor staat.
Dan zijn er ook nog vergaderingen en bijeenkomsten waar de ASV steeds vaker
uitgenodigd wordt. Hier gaan eigenlijk
altijd bestuursleden naartoe. Ter bescherming van iemand die werk voor de ASV
doet, hebben wij het streven naar een
bijeenkomst of vergadering te gaan met
minimaal twee personen. Het bestuur is te
klein en er rust een enorme werkdruk op
de schouders van het bestuur. Als er naar
een bijeenkomst dus twee bestuursleden
gaan, dan is dit eigenlijk zonde van het
bestuur. Waarom gaat u als denktanklid
niet eens mee naar een vergadering? Alleen uw luisterend oor en het opschrijven
van wat er gezegd wordt, is al een enorme
ontlasting van het bestuur. Zo kunnen we
het af met één bestuurslid en kan het maken van het verslag door u gedaan worden. Uiteraard stuurt u het verslag eerst
naar uw partner met wie u bij de bijeenkomst geweest bent, alvorens het naar de
denktank gaat, want u wilt immers niet alleen verantwoordelijk zijn.
Wij moeten ons goed beseffen dat er
op dit moment gepraat wordt over onze
toekomst. De ASV zit aan tafels waar
gesproken wordt over vergroening, autonoom varen, CCR regelgeving. Waarom
zou u niet mee willen praten en mee willen helpen uw invloed uit te oefenen op
de beleidsmakers waardoor er werkbare
regelgeving komt? Er worden echt niet
overal goede resultaten geboekt en er is
soms teleurstelling. Maar er gaan heel
veel zaken wel goed en wordt er een goed
resultaat behaald. Dit resultaat kan alleen
bereikt worden door de inzet van het bestuur en de denktank! Bedankt dat u een
bouwsteen bent van de ASV. Laten we samen verder gaan bouwen! Meldt u aan als
denktanklid en misschien is op termijn een
bestuursfunctie wel iets voor u.
Ronald Sipsema

AIS
Ingezonden: AIS, hoelang pikken we dit nog?
MOERDIJK 24 oktober 2018, 12:00
Varend ondernemer Thijs Broekmeulen
beschrijft zijn ervaringen met het niet
gezien worden op AIS en de gevolgen,
die dat in Duitsland heeft. Hij hoopt dat
AIS teruggebracht wordt tot wat het volgens hem is: een speeltje.
Relaas van wat ook u kan overkomen.
Verleden jaar hebben wij een bekeuring
van 55 euro gehad in Nienburg (D) aan
de kade, omdat de AIS niet uitzond tijdens
het weekend en de bemanning thuis was.
Betekent dit dat er iemand aan boord
moet blijven? Als je thuis bent, kun je de
AIS niet controleren en de site MarineTraffic of andere zijn niet gegarandeerd correct; het hele systeem overigens niet. Als
jouw buurman jou niet ziet, betekent dit nu
dat jouw AIS niet werkt of dat zijn AIS niet
ontvangt? Ook hebben wij, omdat over
een lang weekend de accu’s het niet volhouden, zonnepanelen geplaatst, kosten
inclusief montage en regelaar 2400 euro.
Deze week waren wij onderweg op het
Mittellandkanaal bij Haldensleben. Wederom zou de AIS niet werken. Het apparaat gaf geen storing, in het scherm stond
‘OK’, om de zoveel tijd lichtte Tx op, RX
en GPS waren aanwezig. Ook konden wij
alle schepen zien en volgen op de ECDIS,
maar hoe het ook zij, anderen konden ons
niet zien. Vreselijk natuurlijk, op klaarlichte
dag op het Mittellandkanaal.
Wij mochten niet verder varen van de
waterpolitie Haldensleben, ofschoon de
ponton die we duwden ook een werkende AIS had. Maar nee, de achterste boot
moest AIS hebben. O ja, ook de afmeting
welke deze AIS uitzond, was niet goed.
De breedte was OK, maar de lengte 14,5
meter te kort. Omdat dit een ander merk
was, wisten mijn mensen niet hoe dit in
te stellen.

Ja, als je op het Mittellandkanaal of waar
dan ook een schip oploopt of tegemoet
vaart en hij is 14,5 meter langer dan aangegeven, ontstaat natuurlijk een levensgevaarlijke situatie. Ook het punt van uitzenden is cruciaal, als er nog 14,5 meter
meer achter dit punt zit kun je zomaar een
aanvaring hebben. Volgens mij denkt de
commissie die dit alles bedacht heeft, dat
de schipper verstandelijk beperkt is.
Maar goed, we mochten dus niet meer verder varen. Vervolgens een bedrijf gebeld
om de AIS te repareren; 216 euro verder
was het probleem nog niet opgelost. Hij
kon het niet repareren en een leen-AIS
had hij niet beschikbaar. Overigens was
ook hij van mening dat hij het gewoon
moest doen, maar hij deed het niet.
De andere dag, zondagmorgen, in de auto
gestapt en naar Magdeburg gereden met
een andere AIS. Veertien uur later was ik
weer terug en een illusie armer. Ook deze
deed het niet, ofschoon ook deze weer
aangaf te functioneren.
De waterpolitie had aangegeven dat ze
aan de volgende politiepost in Burg zouden doorgeven dat onze AIS niet werkte,
dus dat het consequenties zou hebben
als we verder zouden varen. Tegen de
bemanning gezegd dat ze maandagmorgen toch gewoon moesten gaan varen. Ik
hoopte erop dat de volgende politiepost
ons weer zou aanhouden. Helaas voeren
ze gewoon voorbij. Of zou hij op dat moment gewoon gewerkt hebben? We zullen
het nooit weten.
Om mij zelf in te dekken had ik de leverancier uit Duisburg gevraagd om met een
nieuwe AIS, antenne en GPS naar inmiddels Genthin te rijden. Totale kosten van
deze actie € 3772,50 excl. btw. Als ik mijn
eigen rit op zondag tegen dezelfde kosten
doorreken, komt hier nog 2637,50 euro
bij; totaal 9081 euro (facturen in het bezit

van redactie).
Ook vraag ik mij af hoe de Wasserschutz
controleert of een AIS werkt. Hebben zij
daar een apart opsporingsmiddel voor dat
als zodanig is toegelaten of kijken ze gewoon op hun eigen AIS? Zoals eerder gezegd: wie zijn AIS werkt er nu niet, die van
de zender of van de ontvanger?
Waarom moet er overigens een AIS aan
staan als je stilligt? Kun je zien of er nog
een ligplaats vrij is, wordt gezegd. O ja,
en als er dan een duwbak/ponton of ander
vaartuig zonder eigen voortstuwing ligt
(deze hoeven namelijk geen AIS te hebben)?
Speeltje
Al met al is het een leuk speeltje waar
je, als je geluk hebt, op kunt zien waar je
concurrent vaart en je kunt misschien een
schip bij naam oproepen als jij of hij niet
weet waar je vaart. Maar vooral niet als
een navigatiemiddel gebruiken. Dat kan
natuurlijk ook niet, omdat je nooit zeker
weet of die van jou zelf of van die ander
werkt.
Ik stel voor, omdat het levensgevaarlijk is
om zonder AIS te varen, iedere vijf minuten een verkeerspost of andere officiële
instantie op te roepen, om te vragen of
hij het nog doet. Als deze post er flauw
van wordt, vraag je gewoon of hij de verantwoording neemt als er een vreselijk
ongeluk gebeurt. Ik denk als we dit allemaal een dag gedaan hebben, de AIS
teruggebracht wordt naar wat het is: ‘een
speeltje’.
Thijs Broekmeulen
Browena International
Moerdijk
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Druk op de binnenvaart

om meer gegevens via de AIS uit te gaan zenden

Langs alle kanten wordt er druk op de
binnenvaart en haar organisaties uitgeoefend om meer gegevens via de
AIS uit te gaan zenden, zodat derde
partijen daar hun voordeel mee kunnen
doen.
Wij als ASV zijn daar tegen. We zijn ook
altijd tegen de verplichte invoering geweest. Wij hebben ons altijd op het standpunt gesteld: het is een prima hulpmiddel
bij de navigatie maar meer ook niet.
Bij een verplichte invoering hoort weer
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een heel wetboek, wat er achteraan komt.
Wij hebben inmiddels aan den lijve ondervonden wat dat betekent.
Nu wil onder andere de Gemeente Rotterdam weer allerlei zaken via de AIS gaan
regelen. Maar dan moet er wel meer informatie ingevoerd worden in de AIS. Wij
zitten daar niet op te wachten. Als je het
niet invoert, ben je straks weer strafbaar.
In het afgesloten Convenant zijn de organisaties met de Minister overeengekomen
dat de AIS er gaat komen om reden van
de vergroting van de veiligheid.

Hoofdstuk 6 artikel 8 lid B gaat verder: Uit
privacyoverwegingen zal het uit te zenden
AIS bericht beperkt blijven tot de positie
van het schip en identificatie.
Wat we nu zien gebeuren is iets heel anders. Ze willen alles van ons weten, de
privacy is niet beschermd geworden, integendeel: iedereen maakt er misbruik van,
tot overheidsdiensten toe.
Onze oproep aan de schippers en de organisaties is: “DOE HET NIET“! Ga niet
overleggen met de instanties die nog
meer van ons willen.

ALGEMEEN OVERLEG
Position paper ASV

t.b.v. Algemeen Overleg 6 december 2018

De ASV heeft onderstaand position paper gestuurd aan de Kamerleden.
Op 6 december aanstaande zult u tijdens het AO (Algemeen Overleg) Maritiem in de gelegenheid gesteld worden
uw visie betreffende de binnenvaartsector binnen de Commissie Infrastructuur en Waterstaat voor het voetlicht te
brengen. Daarbij gaat het o.a. ook over
de binnenvaartsector.
Op suggesties gedaan in gesprekken
met woordvoerders van diverse politieke partijen, heeft de ASV een position
paper geschreven, waarin wij zaken
die de binnenvaart aangaan, willen belichten vanuit onze point-of-view.
Algemeen
De binnenvaart heeft een essentiële rol,
omdat zij kan bijdragen aan het ontlasten
van de overvolle rijkswegen die ons land
verbinden. De rol van de binnenvaart zal
eerder groter (behoren te) worden dan
kleiner, maar haar capaciteit en mogelijkheden zijn lang niet zo goed benut als zou
kunnen met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid dat de capaciteit en mogelijkheden van de binnenvaartsector binnen enkele jaren zelfs sterk zal inkrimpen,
vanwege eisen waar de sector niet aan
kan voldoen.
Dit is een ontwikkeling die we niet zouden
moeten willen. Gezien de ontwikkelingen op gebied van congestie op de weg,
maar ook op gebied van het milieu wordt
het hoog tijd dat de binnenvaartsector de
middelen en mogelijkheden krijgt om haar
diensten te verlenen zoals in ons aller belang is.
Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg stuurt de ASV u haar zienswijze betreffende diverse binnenvaart gerelateerde
onderwerpen.
Aan bod komen:
1. Agendapunt 1: Onderzoeksrapport
“Stuwaanvaring door benzeentanker
bij Grave” van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid (OVV) Ongeval Grave
december 2016
2. Agendapunt 8: Standpunten aanbevelingen OVV-rapport ‘Stuwaanvaring door Benzeentanker bij Grave’,
en reactie op rapport ‘Evaluatie cri-

sisbeheersing Grave’
Agendapunt 6: Uitvoering van de motie van de leden Van Aalst en Laçin
over toepassing van de CCR-regels
(zie ook de bijlage bij de petitie en op
de ASV-website: https://bit.ly/2jtX1jp)
4. Verduurzaming binnenvaart
5. Laag water: hoe komt het en wat kunnen we eraan doen?
6. AIS (Automatisch identificatie systeem)
AIS
evaluatieresultaten
AIS: Waarborging privacy.
7. Boetebeleid: Uitvoering evaluatie
boetebeleid
8. Negatieve modal shift: Obstakels
voor vervoer over water
9. Afvalproblematiek
10. Ontwikkelingen binnenvaartmarkt en
marktwerking
11. Autonoom varen
3.

Vanaf pagina 2 vindt u de vragen aan de
Minister die wij hebben geformuleerd per
onderwerp.
Vanaf pagina 4 vindt u de achtergronden
betreffende de vragen aan de Minister.
Vragen aan de Minister per onderwerp:
1
Agendapunt 1: Onderzoeksrapport “Stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave” van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid (OVV) Ongeval
Grave december 2016
•
Vraag aan de Minister: Is de Minister
op de hoogte van de wijze waarop
de zeer beschadigde benzeentanker
betrokken bij de Stuwaanvaring bij
Grave na het ongeval verplaatst is?
2
Agendapunt 8: Standpunten
aanbevelingen OVV-rapport ‘Stuwaanvaring door Benzeentanker bij Grave’ en
reactie op rapport ‘Evaluatie crisisbeheersing Grave’
•
Vraag aan de Minister: is de Minister
het eens dat de werkdruk en (over)
vermoeidheid een dusdanige rol in
dit ongeval gespeeld kan hebben dat
hier nadere actie op gezet dient te
worden?
3
Agendapunt 6: Uitvoering van
de motie van de leden Van Aalst en Laçin over toepassing van de CCR-regels
(zie ook de bijlage bij de petitie en op de
ASV-website: https://bit.ly/2jtX1jp)
•
Vraag aan de Minister: Is de Minister bereid om dezelfde werkwijze die
Duitsland hanteert ook voor de Ne-

•

•

•

4
•

•

•

•

•

derlandse vloot toe te passen?
Vraag aan de minister: is de Minister
op de hoogte van het feit dat er i.v.m.
het lage water geen enkel groot schip
gebouwd in de afgelopen 15 jaar kan
varen? En dat de verladers dus afhankelijk zijn van kleinere schepen?
Vraag aan de Minister: is de Minister
van het feit doordrongen dat als er
na 2025 geen kleine schepen meer
zijn dit –gezien de steeds grotere
toename van schommelingen in waterhoogtes- een catastrofale ontwikkeling zou zijn?
Vraag aan de Minister: Welke stappen heeft de Minister gezet om de
vloot kleinere (en dus oudere) schepen te behouden?
Verduurzaming binnenvaart
Vraag aan de Minister: Op welke
wijze wil de Minister zich inzetten om
de schippers die willen vergroenen te
faciliteren?
Vraag aan de Minister: Op welke wijze wil de Minister de schippers die op
verschillende wijze hun inbreng hebben geleverd (plaatsen van zonnepanelen, gebruiken van windenergie,
gebruik van vrijgekomen warmte van
de motor voor verwarming d.m.v. een
warmtewisselaar etc. etc) tegemoet
komen in hun investeringen?
Vraag aan de Minister: Is de Minister
op de hoogte dat CCR2 motoren een
veel groter verbruik en dus uitstoot
hebben dan CCR 1 en CCR 0 motoren? Gezien dat feit en de erkenning
vanuit het EICB dat CCR 2 motoren
in feite niet leveren wat men heeft gezegd dat ze zouden leveren, gezien
het feit dat schippers nog steeds verplicht zijn CCR 2 motoren te plaatsen,
is de vraag aan de Minister om er
voor zorg te dragen dat de verplichting van CCR 2 motoren opgeschort
wordt.
Vraag aan de Minister: kan de Minister onderschrijven dat er alleen
milieumaatregelen genomen worden
als die maatregelen bewezen effectief zijn en het milieu werkelijk ontlasten (niet alleen waar de productiemiddelen gebruikt worden maar ook
meegenomen hoe ze gefabriceerd
worden) rekening houdend met de
totale milieubelasting?
Vraag aan de Minister: Welke stappen heeft de Minister gezet om de
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vloot kleinere (en dus oudere) schepen te behouden?
5
Laag water: hoe komt het en
wat kunnen we eraan doen?
•
Vraag aan de Minister: Is de Minister
bereid te onderzoeken of vaarwegversmalling tot de mogelijkheden
behoort om aan de problematiek van
het lage water en de gevolgen die
dat heeft voor de binnenvaart en de
binnenvaartafhankelijke bedrijven het
hoofd te bieden?
•
Vraag aan de Minister: Is de Minister
het eens dat in tijden –die wij steeds
vaker zullen meemaken- van grote
fluctuaties van waterhoogtes een grote diversiteit in de binnenvaartvloot
van capaciteit en tonnages essentieel
is om vervoerszekerheid over water
zoveel mogelijk te waarborgen?
•
Vraag aan de Minister: Wat is de
visie van de Minister over de wijze
waarop de, door de Minister al eerder
geuite wens dat de diversiteit van de
binnenvaart moet blijven bestaan, gewaarborgd kan worden?
•
Vraag aan de Minister: Hoe kan de
Minister verantwoorden dat de hoogte op de Waal met 40 centimeter verlaagd is terwijl dat op de Rijn (de aanvoer van de Waal) niet het geval is?
6
AIS (Automatisch identificatie
systeem) AIS evaluatieresultaten/ AIS:
Waarborging privacy.
•
Vraag aan Minister: is de Minister bereid om zich in te zetten bij de CCR
om de tijdsduur die de schipper krijgt
om een defecte AIS transponder te
repareren verlengd wordt van 24 uur
naar minimaal 72 uur?
•
Vraag aan de Minister: kan de Minister zich inzetten om in overleg met
het Ministerie van Justitie te handhaven op het illegaal uitzenden van AIS
gegevens?
7
Boetebeleid: Uitvoering evaluatie boetebeleid
•
Vraag aan de Minister: Welke conclusies trekt de Minister uit de evaluatie
van het boete- en handhavingsbeleid
m.b.t. de binnenvaartsector door ILT?
•
Vraag aan de Minister: op welk termijn mogen wij een voorstel tegemoet
zien over de aangepaste werkwijze
wat betreft het boetebeleid?
8
Negatieve modal shift: Obstakels voor vervoer over water
•
Vraag aan de Minister: Herkent de
Minister de beleving in de binnenvaartsector dat de spitssluitingen van
bruggen en sluizen de binnenvaartsector schaden in haar bedrijfsvoering?
•
Vraag aan de Minister: Is de Minister
bekend met het feit dat op afstand
bediende kunstwerken de schippers
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•

•

•

•

9
•

veel tijdverlies opleveren?
Vraag aan de Minister: Is de Minister
bekend met het feit dat op afstand bediende kunstwerken gevaarlijke situaties en zelfs ongevallen opleveren?
Vraag aan de Minister: Is de Minister
bereid te onderzoeken wat de gevolgen van spitssluitingen en bediening
op afstand voor de binnenvaart heeft?
Vraag aan de Minister: Heeft de Minister een voorstel op welke manier
de regeldruk (NIWO/ GMP/ keuringen) voor de binnenvaartsector af
zou kunnen nemen?
Vraag aan de Minister: Welke actie
wil de Minister uitvoeren om deze
gang van zaken te verbeteren?
Afvalproblematiek;
•
Vraag aan de Minister: Gezien het feit dat Nederland zich als
enig land niet houdt aan het CDNI
akkoord waarbij de vaarweggebruikers hun afval zonder betaling
kunnen afgeven. Gezien het feit
dat dit de kans op zwerfafval vergroot, is de vraag aan de Minister:
Is de Minister bereid op korte termijn
het beleid met betrekking tot het huisvuil van de vaarweggebruikers te herzien, zodat dezen hun huishoudelijk
afval op gelijke wijze als de ons omringende landen –volgens het CDNI
akkoord- kunnen afgeven?

10
Ontwikkelingen binnenvaartmarkt en marktwerking
•
Vraag aan de Minister: Gezien het feit
dat de binnenvaartmarkt een in-transparante markt is waarin de schippers
geen marktmacht hebben, gezien het
feit dat dit zich vertaalt in een slechte
economische situatie waar nauwelijks ruimte is voor de noodzakelijke
innovaties (zoals ook diverse malen
geconstateerd is in rapporten van de
RABO bank en de ING), is de vraag
aan de Minister: op welke wijze worden er stappen gezet om de markttransparantie in deze sector te bevorderen?
11
Autonoom varen
•
Vraag aan de Minister: Is de Minister
het eens met het feit dat een impactanalyse voorwaardelijk is aan het op
enigerlei verplicht stellen aan schippers om over te gaan tot (verdere)
automatisering van hun schip?
Achtergrond en onderbouwing van de
gestelde vragen
1
Agendapunt 1: Onderzoeksrapport “Stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave” van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid (OVV) Ongeval
Grave december 2016
Nadat het rapport van de Onderzoekraad

Voor Veiligheid over het ongeval te Grave,
waarbij een tanker door de stuw heen voer,
in de openbaarheid is gekomen, heeft de
ASV daar een reactie op geschreven (zie
bijlage). Al met al roept dit ongeval wel de
vraag op of en in welke mate de werkdruk
en arbeidsomstandigheden in de binnenvaartsector een rol spelen bij het ontstaan
van dit soort ongevallen (zie bijlage).
De ASV vindt dat de vraag gesteld zou
moeten worden hoe het kan dat de onderzoeksraad met geen woord rept over hoe
het zeer beschadigde schip (met gevaarlijke stoffen!) na het ongeval verplaatst is.
De ASV heeft vragen over het feit dat dit
schip (met benzeen beladen) in opdracht
van RWS verplaatst is door boten ZONDER ADN-certificaat (een verplichting bij
het vervoer van gevaarlijke stoffen), zeker
in dit geval waarbij door schade verplaatsen een zeer risicovolle onderneming
was. Dat de onderzoeksraad geen onderzoek gedaan heeft naar deze verdere afhandeling verbaast ons zeer.
Een meer uitgebreide reactie vanuit de
ASV vindt u als bijlage.
•

Vraag aan de Minister: Is de Minister
op de hoogte van de wijze waarop
het zeer beschadigde benzeentanker
betrokken bij de Stuwaanvaring bij
Grave na het ongeval verplaatst is?

en daarop aansluitend
2
Agendapunt 8: Standpunten
aanbevelingen OVV-rapport ‘Stuwaanvaring door Benzeentanker bij Grave’ en
reactie op rapport ‘Evaluatie crisisbeheersing Grave’
Reactie op reactie van de Minister op
de aanbevelingen van de Onderzoekraad.
De ASV is verheugd over het feit dat de
Minister voor een groot deel de zienswijze
deelt van de ASV. Want waar, zoals verwacht, de onderzoekraad voornamelijk
meer regelgeving aanbeveelt waar schippers aan zouden moeten voldoen, wijst
de Minister dat grotendeels af op gronden
die wij van harte kunnen onderschrijven.
Wel vindt de ASV dat in het hele traject
het (gebrek aan of foutief) handelen van
Rijkswaterstaat onderbelicht is gebleven.
Juist Rijkswaterstaat heeft niet adequaat
gereageerd (zie de onderbouwing daarvan in de bijgeleverde reactie).
Verder heeft de ASV middels een reconstructie aangetoond dat hier de factor
‘mens’ een grote rol speelt, waarbij wij
hebben uitgesproken het als heel kwalijk
te ervaren dat de Onderzoeksraad niet
heeft vast gesteld dat de bemanning veel
te lang heeft gewerkt.

Dit hele ongeval is er typisch één van
oververmoeidheid en daar wordt niet naar
gekeken.
•
Vraag aan de Minister: is de Minister
het eens dat de werkdruk en (over)
vermoeidheid een dusdanige rol in
dit ongeval gespeeld kan hebben dat
hier nadere actie op gezet dient te
worden?

Duitsland het land is, waarbij de eisen
constant opgeschroefd worden.
De ASV heeft ook geconstateerd dat die
verschillen er zijn met België, Frankrijk
etc. Wij gaan ervan uit dat het Ministerie
en de Rijnvaartcommissarissen hiervan
op de hoogte zijn. De ASV heeft dit tenslotte al gedurende vele jaren aanhangig
gemaakt.

3
Agendapunt 6: Uitvoering van
de motie van de leden Van Aalst en Laçin over toepassing van de CCR-regels
(zie ook de bijlage bij de petitie en op de
ASV-website: https://bit.ly/2jtX1jp)

Level playing field: uitvoering eisen
toepassen zoals Duitsland dat doet
De vraag is om de uitvoering van de keuringen op eenzelfde wijze te laten verlopen. Kort gezegd komt het erop neer dat
men in Duitsland een verschil maakt tussen arbeidsomstandigheden (in geval van
varen met personeel) waar men zich aan
moet houden versus technische voorschriften die daar los van staan.

Op 31 mei heeft uw Kamer de motie-Van
Aalst/Laçin over de toepassing van de
CCR-regels aangenomen. Na de stemming gaf de heer Van Aalst aan graag zo
spoedig mogelijk te vernemen hoe de Minister deze motie zal gaan uitvoeren. Op
10 juli heeft het beloofde gesprek tussen
de Minister en de Algemeene Schippers
Vereeniging plaatsgevonden.
Er zijn diverse moties aangenomen aangaande de CCR eisen en er heeft ook een
gesprek met de Minister hierover plaatsgevonden, waarbij er veel begrip was voor
de situatie. Maar ook daarbij geldt: effectief zien wij nog geen wezenlijke versoepelingen. Bovendien kunnen wij aantonen
dat er grote verschillen plaatsvinden in
het keuren tussen Nederland en andere
landen (waarbij Nederland verreweg het
strengste keurt). Daarom voegen we bij
deze brief daarvan het bewijs (keuringsrapporten van schip BOLERO Nederland
versus Duitsland).
In Nederland blijft de regelgeving zodanig
uitgevoerd worden, dat onderzoeksbureau Panteia al heeft geconcludeerd dat
er na 2025 geen kleine schepen meer zullen zijn (kleiner dan 1.500 ton). In deze tijd
met laag water hoeven wij u niet uit te leggen hoe rampzalig dat zal zijn.
Grote gevolgen voor de Nederlandse
vloot
Daarbij heeft de ASV, naast alle stukken
zoals uitgereikt bij de petitie “Geef de binnenvaart toekomst en voorkom 74.000
extra trucks en CO2 uitstoot” -In het kort
komt het erop neer dat als de motie Graus
(/Bashir) niet uitgevoerd wordt, er na 2025
geen (of nauwelijks) binnenschepen zullen zijn kleiner dan 1.500 ton- ook bewijsmateriaal aangeleverd, waaruit blijkt dat
er een essentieel verschil is in de wijze
waarop de Nederlandse schepen moeten
voldoen aan de CCR eisen vergeleken
met andere landen.
Groot verschil in wijze van keuren tussen de landen bij het Certificaat van
Onderzoek
Het voorbeeld (bijlage) is genomen van
Duitsland versus Nederland omdat de
Nederlandse CCR delegatie volhoudt dat

In Duitsland zijn daarmee veel zaken (arbeidsomstandigheden betreffende) niet
voorwaardelijk voor het uitreiken van het
Certificaat van Onderzoek. Dat is een essentieel verschil met de Nederlandse situatie.
Wel vindt er controle plaats bij die schepen, maar dat gebeurt dan door het Berufsgenossenschaft.
Voorbeeld: Geluidseisen.
Aan dit onderdeel van de CCR-eisen kan
aantoonbaar (bijna) geen enkel schip voldoen. Dat is gebleken uit een onderzoek
van het Ministerie IenM. De Duitse delegatie in de CCR heeft gesteld dat geen
enkel bedrijf daardoor zou moeten eindigen, maar het voorstel nu, gedaan door
Nederlandse delegatie, betekent een
doodsteek voor de diversiteit van de Nederlandse binnenvaartvloot.
Volgens de Nederlandse delegatie moeten schepen met een kiellegging van vóór
1976 aantonen dat men aan de geluidseisen voldoet. Dat betekent dat nagenoeg
alle kleinere schepen daardoor getroffen worden. Voor meer informatie: zie de
ASV-website.
Voor meer informatie: zie de conclusies
van TNO: https://bit.ly/2JRqyPf, bekijk de
ASV site o.a. “geluidloze ondergang” https://bit.ly/2KA04TF of bekijk de clip op de
Schuttevaersite: https://bit.ly/2HRfCo8
Conclusie; in Duitsland worden de kleinere schepen (veelal zonder personeel)
gevrijwaard van eisen waar men niet aan
kan voldoen (geluidseisen en eisen aan
verblijven bijvoorbeeld).
Ook grotere/nieuwere schepen hebben in
Duitsland een minder groot probleem dan
in Nederland, omdat de arbeidsomstandighedeneisen niet voorwaardelijk zijn
voor het verkrijgen van een certificaat.
Als men in Nederland die twee zaken ook
uit elkaar zou trekken, zou dat al veel op-

lossen (denk aan de geluidseisen, maar
ook aan de eisen wat betreft verblijven
etc.).
De ASV is benieuwd naar de bevindingen
van de Minister in deze.
•

•

•

•

•

Vraag aan de Minister: Is de minister bereid om dezelfde werkwijze die
Duitsland hanteert ook voor de Nederlandse vloot toe te passen?
Vraag aan de Minister: is de Minister
op de hoogte van het feit dat er i.v.m.
het lage water geen enkel groot schip
gebouwd in de afgelopen 15 jaar kan
varen? En dat de verladers dus afhankelijk zijn van kleinere schepen?
Vraag aan de Minister: is de Minister
van het feit doordrongen dat als er
na 2025 geen kleine schepen meer
zijn dit –gezien de steeds grotere
toename van schommelingen in waterhoogtes- een catastrofale ontwikkeling zou zijn?
Vraag aan de Minister: Welke stappen heeft de Minister gezet om de
vloot kleinere (en dus oudere) schepen te behouden?
Vraag aan de Minister: Is de Minister
op de hoogte dat CCR2 motoren een
veel groter verbruik en dus uitstoot
hebben dan CCR 1 en CCR 0 motoren? Gezien dat feit en de erkenning
vanuit het EICB dat CCR 2 motoren
in feite niet leveren wat men heeft gezegd dat ze zouden leveren, gezien
het feit dat schippers nog steeds verplicht zijn CCR 2 motoren te plaatsen,
is de vraag aan de Minister om er
voor zorg te dragen dat de verplichting van CCR 2 motoren opgeschort
wordt.

4
Verduurzaming binnenvaart
Bij de, volgens velen, noodzakelijke verduurzaming van de binnenvaart zijn er
een aantal obstakels te slechten; Zolang
aan de schippers (ondernemer/ eigenaars
van de schepen) voorbijgegaan wordt en
er nog afspraken worden gemaakt (Nijmegen) zonder de schippers (die het uit moeten voeren) er daadwerkelijk bij te betrekken zal de ontwikkeling stroef verlopen.
Voorbeelden van obstakels die schippers
tegenkomen:
1. Ondernemers in de binnenvaart hebben onvoldoende positief economisch resultaat om noodzakelijke investeringen aangaande vergroening
te kunnen doen. Hoe kleiner de schepen, hoe moeilijker men kan investeren. Dit werd duidelijk in de rondetafelgesprekken “Markt en Beprijzing”
en “Verduurzaming scheepvaart” (zie
bijlage position paper ASV).
2. Zolang verladers weigeren te betalen
voor de vergroening van de schepen,
zal de ontwikkeling uiterst langzaam
verlopen.
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3.

4.

5.

6.

7.

•

•

•

Er worden aannames gedaan over
vervuiling, die dubieus zijn. De ASV
vraagt om meten op een manier
waarbij we werkelijk weten hoe het
ervoor staat met de vervuiling, “meten aan de pijp” genaamd.
Als de diversiteit van de binnenvaartvloot niet behouden blijft, zullen hele
delen van Nederland verstoken blijven van binnenvaart. Dat heeft ook
een negatief gevolg op het milieu.
Niet alleen innovaties maar ook het
koesteren van wat waardevol is, zou
bij beleid moeten horen. Het lijkt erop
dat men denkt dat de huidige vloot
een status quo is waarbij het voldoende is om actie te zetten op vergroenen van die vloot. Als echter na
2025 de helft van de binnenvaartvloot
verdwenen is (2.600 schepen), is het
effect van een veel schonere overgebleven vloot maar heel beperkt (zie
position paper t.b.v. het rondetafelgesprek “Verduurzaming Scheepvaart”
https://bit.ly/2KBsay2).
Omdat de vooruitzichten in de binnenvaartsector (zeker voor kleinere
schepen) weinig rooskleurig zijn, zal
een schipper niet snel extra investeringen doen die niet op redelijke termijn terug te verdienen zijn.
Er is geen eenduidig beleid vanuit de
overheid waardoor de ondernemers
geen idee hebben waar ze aan toe
zijn; dat stimuleert ook niet. Er is regie
en samenwerking nodig, zodat niet,
zoals nu gebeurt, opeens 4 provincies gaan inzetten op vervoeren met
LNG als brandstof (LNG platform),
terwijl dit door veel deskundigen allang als non-oplossing beschouwd
wordt.
Als schippers investeren in zaken
die aantoonbaar goed zijn voor
het milieu, telt dat op allerlei fronten (Green Award/ korting in havengelden) niet mee. Onder andere investeren in zonnepanelen en
windenergie aan boord of varen op GasTo-Liquid (GTL) wordt niet beloond.
Geef schippers de ruimte om zelf innovaties te ontwikkelen en beloon ze
als er goede resultaten mee worden
behaald (zie bijlage).
Vraag aan de Minister: Op welke
wijze wil de Minister zich inzetten om
de schippers die willen vergroenen te
faciliteren?
Vraag aan de Minister: Op welke wijze wil de Minister de schippers die op
verschillende wijze hun inbreng hebben geleverd (plaatsen van zonnepanelen, gebruiken van windenergie,
gebruik van vrijgekomen warmte van
de motor voor verwarming d.m.v. een
warmtewisselaar etc. etc.) tegemoet
komen in hun investeringen?
Vraag aan de Minister: Welke stap-

pen heeft de Minister gezet om de
vloot kleinere (en dus oudere) schepen te behouden?
5
Laag water: hoe komt het, en
wat kunnen we eraan doen?
De laatste tijd heeft de binnenvaart niet te
klagen over aandacht die aan deze sector
gegeven wordt. Reden daarvan is het lage
waterpeil, specifiek het lage waterpeil van
de rivieren de Waal en de IJssel.
Dientengevolge is de haven van Deventer
al maanden onbereikbaar, kunnen schepen minder lading meenemen, moeilijker
varen door ondieptes, wordt vervoer duurder en minder zeker etc. etc.
Kortom.. het belang van een functionerende binnenvaartvloot met goed bevaarbare
waterwegen is aangetoond.
We horen dat dit allemaal veroorzaakt
wordt door de klimaatverandering. Die klimaatverandering is veroorzaakt door het
gedrag van de mens.
Maar naast de klimaatverandering heeft
het gedrag van de mens nog meer teweeg gebracht. Zo heeft men ooit de rivieren bevaarbaar gemaakt, maar het lijkt er
sterk op dat men door de jaren heen ingegrepen heeft op manieren waarvan men
de effecten niet genoeg heeft overdacht
(zie het verhaal van de Waal).
Vaarwegversmalling als oplossing?
Op dit moment is er al door BLN-Schuttevaer aan de Minister gevraagd de bodemkribben bij Nijmegen te verwijderen of in
ieder geval te verdiepen.
De ASV lijkt, gezien de uitleg in de bijlage,
dat vaarwegversmalling de beste optie is
om de situatie te verbeteren.
Wat het toekomstperspectief betreft zullen
we ons moeten bedenken waar Nederland
heen wil met vervoer over water, waarbij
het bouwen van steeds grotere schepen
een limiet bereikt en de diversiteit van de
vloot gegarandeerd zou dienen te worden
om vervoerszekerheid zoveel mogelijk te
waarborgen.
•

•

•

Vraag aan de Minister: Hoe kan
de Minister verantwoorden dat de
hoogte op de Waal met 40 centimeter
verlaagd is, terwijl dat op de Rijn (de
aanvoer van de Waal) niet het geval
is?
Vraag aan de Minister: Is de Minister
bereid te onderzoeken of vaarwegversmalling tot de mogelijkheden
behoort om aan de problematiek van
het lage water en de gevolgen die
dat heeft voor de binnenvaart en de
binnenvaartafhankelijke bedrijven het
hoofd te bieden?
Vraag aan de Minister: Is de Minister
het eens dat in tijden –die wij steeds
vaker zullen meemaken- van grote
fluctuaties van waterhoogtes een grote diversiteit in de binnenvaartvloot
van capaciteit en tonnages essentieel

•

is om vervoerszekerheid over water
zoveel mogelijk te waarborgen?
Vraag aan de Minister: Wat is de visie
van de Minister over de wijze waarop
de door de Minister al eerder geuite
wens dat de diversiteit van de binnenvaart moet blijven bestaan, gewaarborgd kan worden?

6
AIS (Automatisch identificatie
systeem) AIS evaluatieresultaten
De evaluatie: Er heeft een evaluatie
plaatsgevonden over de werking van AIS,
waarbij blijkt dat er nog heel wat verbeterpunten uit te voeren zijn (zie bijlage). De
ASV dringt erop aan deze verbeterpunten
op zo kort mogelijke termijn uit te voeren.
Daarbij heeft bij de ASV specifiek het feit
dat een schip niet meer mag varen als de
AIS niet meer functioneert (kapot is), een
hoge aandachtswaarde. Een heel bedrijf
stilleggen vanwege een hulpmiddel, met
een gemiddeld foutpercentage van 17%,
als het niet binnen 24 uur gerepareerd is,
heeft een enorme impact op de bedrijfsvoering. Dit werd bij de evaluatie door de
schippers ook als één van de grootste
problemen gezien wat AIS betreft. Verder
verwijzen we u naar de enquête zelf en
naar de ASV reactie daarop (zie bijlage).
Als antwoord van de Rijnvaartcommissaris dat dit maar niet aangepast wordt, krijgen wij te horen dat de CCR nu eenmaal
heel langzaam werkt.
Maar diezelfde CCR is er al wel toe gekomen regelgeving te maken voor het aan
boord hebben van een tweede AIS transponder: dat is toch heel wat meer werk.
Dit werkt in de hand werkt dat schepen
min of meer gedwongen worden om nog
een (onnodige) investering te doen voor
het aanschaffen van een tweede AIS
transponder, terwijl inmiddels de overtuiging nu wel is dat deze transponders onbetrouwbaar zijn.
(de AIS evaluatie is te downloaden in het
openbare deel van de CCR website:
http://www.ccr-zkr.org/files/documents/ris/
enq_Ais_nl.pdf)
•

Vraag aan Minister: kan de Minister
zich inzetten bij de CCR om de tijdsduur die de schipper krijgt om een
defecte AIS transponder te repareren, verlengd wordt naar minimaal 72
uur?

AIS: Waarborging privacy.
De ASV vraagt de Minister zich aan de afspraak te houden om de privacy te waarborgen. Illegale zenders blijven ervoor
zorgen dat ieder schip zichtbaar is voor
iedereen op diverse websites.
O.a. zet dat de schipper in een achterstandspositie in onderhandelingen met
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bevrachters. Maar, het kan nog veel ernstiger gevolgen hebben. Een voorbeeld
daarvan staat in de ASV-nieuwsbrief van
april jl. Zie: https://bit.ly/2rn1cB4
Volgens het Ministerie IenW (tijdens een
OTNB overleg) kan het Ministerie van
Justitie handhaven op het illegaal uitzenden van deze gegevens, maar zou dit
“geen prioriteit hebben”. Wij vragen om
de verplichting jegens de schippers gedaan na al die jaren na te komen en deze
schending van de privacy van schippers
te stoppen.
•

Vraag aan de Minister: kan de Minister zich inzetten om in overleg met
het Ministerie van Justitie te handhaven op het illegaal uitzenden van
deze gegevens?

Opgeteld zorgt dit alles voor een heel onzekere toekomst, met als gevolg dat veel
schippers het beroep (zullen) verlaten.
Veel schepen zijn inmiddels al uit de actieve vaart gehaald.

7
Boetebeleid: Uitvoering evaluatie boetebeleid
De evaluatie van het boetebeleid heeft
plaatsgevonden maar het definitieve rapport is, voor zover wij weten, nog niet (aan
u) uitgereikt. Zo hebben wij ook geen idee
wat de “lessons to learn’ zijn en op welke
wijze men beleid wil aanpassen. Daarom
heeft de ASV n.a.v. het concept evaluatierapport haar eigen aanbevelingen geschreven (zie bijlage). Effectief heeft dit
tot op heden, voor zover wij weten, echter
nog niet geleid tot een werkelijke aanpassing van het beleid.
Inhoud reactie ASV evaluatie boetebeleid
ILT
•
Pagina 3 Indruk gang van zaken
evaluatie boetebeleid
•
Pagina 4 Conceptevaluatie per pagina besproken
•
Pagina 10 En nu? Conclusies getrokken uit de evaluatie
•
Pagina 12 Aanbevelingen/ lessons
to learn
•
Pagina 13 Verantwoording

We zien te vaak dat provinciaal en gemeentelijk beleid gaan voor de korte termijn gericht op de “eigen’ bevolking, zonder verantwoordelijkheid te nemen voor
het grote geheel. Er is geen regie, geen
afstemming tussen provincies, gemeenten, waterschappen en landelijke politiek
en dat breekt ons op.
Kortom: Er is nu al sprake van een omgekeerde modal shift.

De ASV vraagt zich af: welke conclusies
trekt de Minister betreffende deze evaluatie?
•
Vraag aan de Minister: Welke conclusies trekt de Minister uit de evaluatie
van het boete- en handhavingsbeleid
m.b.t. de binnenvaartsector door ILT?
•
Vraag aan de Minister: op welk termijn mogen wij een voorstel tegemoet
zien over de aangepaste werkwijze
wat betreft het boetebeleid?
8
Negatieve modal shift: Obstakels
voor vervoer over water
Ondanks dat het Europese Witboek Vervoer stelde dat er een modal shift zou
moeten plaatsvinden, waarbij vervoer
over de weg naar vervoer over water zou
moeten gaan, zien wij helaas een tegengestelde beweging.
Dit komt omdat de binnenvaart per dag
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meer obstakels te verwerken krijgt zoals,
•
spitssluitingen, die op dit moment
hand over hand toenemen*
•
tijdverlies door (op afstand bediende)
kunstwerken (bruggen en sluizen),
•
gebrek aan ligplaatsen, afloopmogelijkheden bij ligplaatsen, auto-afzetplaatsen,
•
extreme regeldruk
•
torenhoge boetes,
•
zwakke marktpositie
•
(CCR/CESNI)-eisen waar schippers
niet kunnen voldoen,
•
etc.

Recent voorbeeld:
De bedieningstijden van de bruggen over
de Oude IJssel in Doetinchem worden
met ingang van 1 januari flink aangepast.
Afgesproken is dat de spitsuren uitgebreid
worden. Van 7 tot 9 uur in de ochtend en
van 16 tot 18 uur worden de bruggen niet
meer geopend voor het scheepvaartverkeer op de Oude IJssel. Op dit moment
gaan de vijf Doetinchemse bruggen niet
open tussen 7.45 en 8.45 uur in de ochtend en 16.15 en 17.15 uur in de middag.
Ook centrale bediening van bruggen en
sluizen kosten schippers veel oponthoud,
bovendien ontstaan gevaarlijke situaties
en zelfs ongevallen. Toch voert NoordHolland centrale bediening grootschalig
in. zie
https://movares.maps.arcgis.com/ap…/
webappviewer/index.html…
Binnenvaart wordt onbetrouwbare vervoersmodaliteit
Er blijkt in heel het land dat er keer op keer
stremmingen zijn door storingen. Hierdoor
verliest de binnenvaart zijn geloofwaardigheid met het just-in-time principe (goederen afleveren op moment van vraag van
de klant).
Voorbeeld: Een sluis die op een drukke
vaarroute ligt (Kreekraksluizen bv) kan,
omdat een camera het niet meer doet of
er bijvoorbeeld mist is of een marifoon niet
functioneert, een enorme vertraging veroorzaken.

Nu verschijnt op steeds meer plekken het
systeem dat sluizen 12 uur of zelfs 24
uur van tevoren besteld moeten worden
(waarbij in voorkomende gevallen ook nog
eens de schipper geconfronteerd wordt
met een kostenpost van 100,- voor een
opening zoals in Doetinchem het geval is).
Zo lang van tevoren sluizen en bruggen
bestellen, is in veel gevallen onmogelijk:
Er zijn te veel zaken die van invloed zijn,
die dit plan onrealistisch maken.
Het betekent dus dat het schippers veel
tijdverlies (en extra kosten) oplevert.
Kostenaspect centrale bediening bruggen en sluizen
Ook het kostenaspect mag niet uit het oog
verloren worden. De hoge kosten van dit
systeem zelf (kabels, pc, programma’s),
de kosten voor reparaties en herstelwerkzaamheden door haperende systemen.
Ook het personeel wat gedwongen wordt
verdere afstanden te gaan rijden.
Vragen betreffende Negatieve modal
shift: Obstakels voor vervoer over water
•
Vraag aan de Minister: Herkent de
Minister de beleving in de binnenvaartsector dat de spitssluitingen van
bruggen en sluizen de binnenvaartsector schaden in haar bedrijfsvoering?
•
Vraag aan de Minister: Is de Minister
bekend met het feit dat op afstand
bediende kunstwerken de schippers
veel tijdverlies opleveren?
•
Vraag aan de Minister: Is de Minister
bekend met het feit dat op afstand bediende kunstwerken gevaarlijke situaties en zelfs ongevallen opleveren?
•
Vraag aan de Minister: Is de Minister
bereid te onderzoeken wat de gevolgen van spitssluitingen en bediening
op afstand voor de binnenvaart heeft?
•
Vraag aan de Minister: Heeft de Minister een voorstel op welke manier
de regeldruk (NIWO/ GMP/ keuringen) voor de binnenvaartsector af
zou kunnen nemen?
•
Vraag aan de Minister: Welke actie
wil de Minister uitvoeren om deze
gang van zaken te verbeteren?
9
Afvalproblematiek
De ASV vraagt het beleid te herzien waarbij Nederland zich als enig land niet houdt
aan het CDNI akkoord waarbij de vaarweggebruikers hun afval kunnen afgeven.
Om zwerfafval tegen te gaan stelt de ASV
wederom voor de gratis huisvuilcontainers
terug te laten keren.
•

Vraag aan de Minister: Is de Minister bereid op korte termijn het beleid
met betrekking tot het huisvuil van
de vaarwegbeheerder te herzien, zo-

dat dezen hun huishoudelijk afval op
gelijke wijze als de ons omringende
landen –volgens het CDNI akkoordkunnen afgeven?
U leest over dit alles meer in “duurzaam
transport voor later, kies dan nu voor
vervoer over water”.
Zie: https://bit.ly/2rjAfiE
10
Ontwikkelingen
markt en marktwerking

binnenvaart-

Transparantere markt noodzakelijk.
De ASV heeft tijdens het rondetafelgesprek “Markt en Beprijzing” haar voorstel
voor AGORA mogen verdedigen. AGORA
is een voorstel voor het opzetten van een
veiling voor te vervoeren vrachten om zo
de markttransparantie en –situatie te verbeteren. Het is gebaseerd op aanbevelingen van de Universiteit van Nijenrode.
Uit die hoorzitting is een motie (Smaling/
Jacobi) voortgekomen en aangenomen,
maar die is niet uitgevoerd omdat “niemand het wil”, zo horen wij. Echter, de
binnenvaartmarkt is en blijft een in-transparante markt waarin de schippers geen
enkele marktmacht hebben. Dat vertaalt
zich al jaren in een slechte economische
situatie. De kosten stijgen door (Panteia)
en de omzet blijft achter. Dat in een tijd
dat het economisch “booming” zou moeten zijn. Dit maakt dat de binnenvaart een
ronduit ongezonde sector is, waar nauwelijks ruimte is voor de noodzakelijke innovaties (zoals ook diverse malen geconstateerd is in rapporten van de RABO bank
en de ING).
•

Vraag aan de Minister: op welke wijze worden er stappen gezet om de
markttransparantie in deze sector te
bevorderen?

11
Autonoom varen
Zowel vanuit de CCR als vanuit het Ministerie IenW wordt ingezet op ontwikkelingen richting “autonoom varen” of in ieder
geval “geautomatiseerd varen”.
Hier zitten echter nog zoveel haken en
ogen aan, waarbij er zorgvuldig gekeken
zou moeten worden naar de voor- en nadelen, (on)mogelijkheden en (on)wenselijkheden alvorens men de sector - min of
meer gedwongen- deze manier van exploiteren op wil leggen.
Zoals de CCR schrijft: Tegelijkertijd is een
bezinning over de ontologische of ethische regels voor het geautomatiseerd
varen nuttig en gepast voor zover deze
technische processen een impact hebben
op de mens, meer in het bijzonder bij ongevallen die worden veroorzaakt door een
verregaand automatisch varend schip.

Waarbij de ASV merkt dat er (bij de CCR)
een aanname is dat dit “het doel heeft een
verdere bijdrage te leveren tot de verbetering van de veiligheid en de vlotheid
van de Rijnvaart alsmede de Europese
binnenvaart, waarbij tevens de innovatie
wordt bevorderd”.
Innovatie lijkt een toverwoord te zijn,
waarbij iedere innovatie in principe “goed”
is. Wij vragen een impactanalyse alvorens
er stappen worden gezet, die op welke
wijze dan ook richting enige verplichting
zouden kunnen leiden.
•

Vraag aan de Minister: Is de Minister
het eens met het feit dat een impactanalyse voorwaardelijk is aan het op
enigerlei verplicht stellen aan schippers om over te gaan tot (verdere)
automatisering van hun schip?

Tot slot:
De ASV hoopt u voor zover een beeld te
hebben kunnen geven van hetgeen volgens de ASV de prioriteiten zijn in de binnenvaart.
Wij willen degenen die zich met hart en
ziel inzetten voor de binnenvaart hartelijk danken voor de betrokkenheid die wij
hebben mogen ontmoeten de afgelopen
periode.
De ASV heeft veel open deuren mogen
ontdekken en wil nogmaals aangeven, dat
wij graag met u in gesprek gaan. Bovendien zien wij u ook graag verschijnen in
onze ASV vergadering, waarbij u in het
openbaar de gelegenheid krijgt om uw visie met de schippers te delen.
Wij wensen u veel succes in het komende
AO.
Met vriendelijke groet, namens bestuur en
denktank van de ASV
Sunniva Fluitsma
woordvoerder ALGEMEENE
PERS VEREENIGING (ASV)
+ 31 611 88 77 91

SCHIP-

Bijlage 1: reactie ASV rapport Grave
Bijlage 2,3,4: voorbeeld CCR keuring: Nederland versus Duitsland
Bijlage 5: concept rapport evaluatie boetebeleid
Bijlage 6: reactie en aanbevelingen ASV
op conceptrapport evaluatie boetebeleid.
Bijlage 7: vergroening in de binnenvaartsector
Bijlage 8: Laag water: het verhaal van de
Waal
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Verschil in keuring

(tussen Nederland en Duitsland) aanschouwelijk gemaakt

Recent voorbeeld betreft motorschip

Nee, het is NIET zo dat schepen die een buitenlands certificaat hebben in Nederland gecontroleerd zouden worden of ze wel aan
alle eisen voldoen.
Zie Toezicht en handhaving binnenvaart:
Binnenvaartwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer. Juni 2018
Bij een objectinspectie kan de naleving van alle van toepassing zijnde voorschriften worden gecontroleerd.
Over de controle van technische onderdelen zijn echter afspraken gemaakt. Het is niet de bedoeling om na te gaan of een schip
aan de eisen zoals gesteld in de EG-richtlijn 2006/87 of het ROSR 1995 voldoet. Dit wordt getoetst bij de certificering.
We vragen om onze opmerkingen serieus te nemen dat de regels officieel dan wel hetzelfde zijn, maar de UITVOERING daarvan
heel verschillend uitpakt.
Het gaat niet over vrijstellingen, het gaat over eisen, regels of voorschriften op een heel verschillende manier toepassen.
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CCR
Verslag van het overleg Rijnvaartcommissaris
20 november 2018

Aanwezig: Dick van Doorn, Robert
Kasteel, Marleen Buitendijk, Gerrie van
Neijenhoff, David Twigt, Willy Kreusch,
Sunniva Fluitsma
1.
2.

Opening en mededelingen: geen
mededelingen
N.a.v. verslag van het Rijnvaartcommissaris-overleg d.d. 18
september 2018

De meeste onderwerpen die op de
agenda stonden worden als besproken
bij het bespreken van de notulen
Autonoom varen
Er is enige discussie over wat er nu precies afgesproken zou zijn betreffende het
met elkaar bespreken van het onderwerp
autonoom varen. Alle partijen zijn het erover eens, dat we het eens uitgebreid met
elkaar over dit onderwerp moeten hebben.
De vraag is; wat wordt er nu van de ASV
verwacht en wat is er afgesproken? We lezen in de actielijst dat de ASV een Discussiestuk zou maken betreffende autonoom
varen en economische gevolgen. Dit was
n.a.v. een stappenplan dat voorziet in een
besluitvorming om verdergaande automatisering op gang te brengen.
De ASV wil de discussie openen over de
consequenties die deze automatisering
heeft op de markt. Maar daarvoor (een
goede inhoudelijke discussie) zijn wel feiten en cijfers nodig. Dus zodra er iets ligt
wat gebruikt kan worden om in de discussie mee te nemen, lijkt het goed om het
hier met elkaar over te hebben. De Rijnvaartcommissaris verwijst naar het basisdocument van de CCR: een leidraad voor
verschillende stappen. Dat zou gebruikt
kunnen worden.
•
Conclusie: de ASV spreekt af dit in de
denktank voor te leggen om te kijken
of de ASV dit op kan pakken.
AIS evaluatie
De aanwezigen zijn het eens dat de AIS
evaluatie een goede evaluatie was, maar
we zijn teleurgesteld in de conclusies die
getrokken lijken te worden.
Agentschap Telecom stopt handhaving
per 1-1-2019
BLN-KSV; Agentschap Telecom heeft besloten de handhaving te stoppen per 1-12019 net zolang tot alle technische problemen opgelost zijn. ASV vraagt of dit zwart

op wit staat, want zij wil dat de schippers
hiervan op de hoogte gesteld worden. Volgens BLN-KSV zou dit in de notulen moeten staan.
Boetes onjuiste gegevens AIS
Er is een verschil in de wijze van handhaven betreffende wanneer de instellingen
in je AIS verkeerd staan. Waar in Nederland dit (nog) geen groot issue is, is het in
Duitsland zo dat er volop bekeurd wordt
op het feit wanneer de instellingen in je
AIS verkeerd staan (moored versus under
way using engine). Het beboeten van het
niet juist invullen van de vaarstatus is een
groot probleem. Nu denkt men eraan dit
uit de verplicht in te voeren gegevens te
halen.
Daarbij stellen de aanwezigen dat zij af
willen van verplichtingen die niets toevoegen aan de veiligheid. Verplichtingen zoals het invoeren van de vaarstatus, maar
ook het invoeren van herkomst en bestemming worden als overbodig ervaren.
De vraag aan de Rijnvaartcommissaris is
om deze kritiek mee te nemen waar mogelijk in de overleggen.
Geen uitstel voor reparatietijd naar
72 uur, wel regelgeving voor tweede
transponder
De ASV verbaast zich erover dat het kennelijk onmogelijk is om een simpele aanpassing van regelgeving door te voeren,
terwijl iets ingewikkelds wel snel door de
CCR geregeld kan worden.
Zo is het onmogelijk gebleken tot nu toe
om de tijd die men heeft om de AIS te
herstellen op te rekken van 24 uur naar
(bijvoorbeeld) 72 uur, maar kan men wel
regelgeving bedenken waar een tweede
AIS transponder aan moet voldoen.
BLN-KSV stelt vast dat dat een gevaarlijke ontwikkeling is: een aantal schepen
zullen zich “verplicht” voelen een tweede
transponder aan te schaffen waarmee de
toon gezet is waarna dat van anderen ook
verwacht wordt. Er is dan sprake van een
ongewenste precedentwerking.
ASV: Verplichting tot gebruiken slechte
AIS mag niet leiden tot verplichting nieuw
aan te schaffen “goede” AIS. Dan ligt de
kostenpost weer op het bordje van de
schipper.
Ook is de overtuiging dat de transponders technisch onvoldoende zijn en niet
betrouwbaar wijdverbreid binnen de aan-

wezigen. Bovendien blijkt dat -volgens
de ASV omdat de overheid het verplicht
stelt en daarmee een signaal afgeeft dat
het een betrouwbaar hulpmiddel zou zijnschippers te veel vertrouwen hebben in
het goed werken van het apparaat. Men
kan blijven zeggen dat het slechts een
hulpmiddel is, maar kennelijk wordt dat
toch als een navigatie-instrument ervaren.
Wat dat betreft wordt gewaarschuwd voor
het feit dat daarmee de CCR richting het
ontwikkelen van een meer betrouwbare
AIS transponder zal denken, waarna de
schippers die betere transponders verplicht zullen moeten aanschaffen.
ACTIELIJST: ASV komt met vereenvoudigingsvoorstellen AIS:
Vraag: wat wordt ermee bedoeld? Alle
partijen zeggen dat het bedrijfsleven echt
wel gesproken heeft, dus dat we best weten wat er aangepast zou moeten worden.
De Rijnvaartcommissaris: kunnen we dan
een overzichtje maken wat er nu echt veranderd zou moeten worden? BLN-KSV:
dat zou wel mogelijk zijn. EBU/ESO heeft
een lijst met de grootste pijnpunten gemaakt.
ASV: we snappen wel dat alles niet tegelijk kan, maar de conclusie lijkt nu getrokken te worden dat de enige conclusie
zou kunnen zijn dat de schipper weer een
nieuwe transponder moet kopen.
•
Conclusie 1:
We willen wel iets met de evaluatie
van AIS doen, maar het is nu niet
het moment om er veel energie op te
zetten.
•
Conclusie 2:
De 24 uurs regel zou echt afgeschaft
moeten worden (verlengd naar….)
•
Conclusie 3:
We willen niet dat de regelgeving
gaat leiden naar een “verplichting”
om een tweede AIS aan te schaffen
•
Conclusie 4:
We vinden dat het sanctioneren
opgeschort zou moeten worden tot
de zaken goed geregeld zijn (via een
werkinstructie)
•
Conclusie 5
Marleen geeft een overzicht van te
bespreken punten aan Dick voor het
COA overleg
Lange termijn visie op het lage water
De Rijnvaartcommissaris deelt mee dat
het rapport betreffende de lange termijn-
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visie het rapport van de ICBR betreft. Dit
ligt bij IEN en staat op de agenda voor
2019. Het rapport is gebaseerd op de historische trend en laat geen verontrustend
beeld zien, aldus de onderzoekers; in de
discussie hierover blijkt dat we denken
dat er op verschillende manieren gekeken
wordt. Er zal misschien niet eens zoveel
“minder“ water zijn, maar we voeren het
water veel sneller af dan vroeger het geval
was. Allerlei obstakels zijn weggehaald en
dat heeft tot effect dat het water (te) snel
afgevoerd wordt.
Waterafvoer klopt niet met de MGD, we
komen fors tekort. Er is bovendien een
inspanningsverplichting, de Minister heeft
maatregelen toegezegd. Volgens BLNKSV is er een streefdiepte in 2015 vastgesteld die helemaal niet mogelijk is en
op dat moment ook niet zo was. De vraag
is of het Ministerie wel echt overtuigd is
van de milieugerelateerde ontwikkelingen:
“als de Nederlandse overheid zelf niet
overtuigd is dan gaan ze de CCR ook niet
overtuigen”.
De BLN vraagt zich af of dit onderwerp via
het COA in te brengen is.
Alle organisaties zijn –wat dit onderwerp
betreft- er op hun eigen manier mee bezig
met min of meer dezelfde doelstellingen.
Geen gezamenlijk standpunt betreffende het lage water
De ASV vraagt of we in dit kader niet gezamenlijk met een duidelijk voorstel moeten komen, maar BLN en CBRB vinden
dat dat niet onze expertise is. Wij moeten
signaleren maar niet denken dat wij iets
kunnen oplossen. De aanwezigen – buiten de ASV- vinden dat onze rol bestaat uit
het op de agenda te zetten.
De Rijnvaartcommissaris vindt dat men
met onderzoeken niet te ver (tot 150 jaar)
achteruit moet kijken maar 20 jaar achteruit en verder vooruit.
ASV stelt dat we niet alles op het milieu
moeten schuiven, het menselijk handelen
heeft ook effecten, waarbij men wijst op
het weghalen van kribben en dergelijke.
BLN-KSV: De rivier is van ons allemaal,
maar het economisch aspect is ongelooflijk belangrijk.
De Minister gaat integraal en internationaal bekijken waar er snel ingegrepen kan
en moet worden. Maar….tot 2030 is het
geld al vastgelegd dus voordat we daar
iets van merken?
BLN-KSV heeft de contacten met IEN dus
zou BLN-KSV er iedere keer aandacht
voor moeten vragen bij IEN.
Belang van het bestaan van kleine
schepen i.v.m. laag water en rol van de
CCR
De ASV vraagt of niet hiermee (de situatie
van het lage water) aangetoond is dat de
kleinere schepen van groot belang zijn en
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dat bij de CCR aan de orde gesteld zou
moeten worden dat zij degenen zijn die de
diversiteit van de vloot kunnen en zouden
moeten waarborgen. ASV: Het is de CCR
die ervoor zorgt dat deze kleine schepen
verdwijnen.
De Rijnvaartcommissaris vindt dat de
noodzaak van beschikken over kleine
schepen een ander onderwerp is. Dit onderwerp zou zijn “de Bevaarbaarheid van
de Rijn”en dat ligt bij IEN. Nu zou de ASV
iets erbij halen: de samenstelling van de
vloot. Volgens de ASV was het onderwerp
“laag water”.
Rol van de Rijnvaartcommissaris en rol
van het overleg met de Rijnvaartcommissaris
Daarbij vraagt de ASV wat dit overleg nu
doet gezien de rol van de Rijnvaartcommissaris. De ASV vraagt de aanwezigen
gezamenlijk op te trekken om de CCR nu
te vragen, gezien het aangetoonde belang
van de diversiteit van de binnenvaartvloot,
om het bestaansrecht van de diverse
schepen te waarborgen.
De ASV spreekt uit dat zij wilde proberen
of iets dat echt van groot belang is voor
een grote groep schippers ook in dit overleg als zodanig gedragen wordt, maar dat
het antwoord van de andere organisaties
is: “het is belangrijk maar we doen er even
niets mee”. Wel stelt CBRB en BLN-KSV
dat men er veel aandacht voor vraagt.
BLN en CBRB vinden dat de ASV een te
negatief beeld geeft over de inspanningen
door hen gedaan om een diversiteit van
de vloot te behouden. Maar om het lage
water als argument te gebruiken om de
waarde van de vloot kleinere schepen aan
te tonen en daarmee voor gewijzigd beleid
te pleiten, gaat iedereen, buiten de ASV
om, te ver. Het zijn aparte zaken.
Keuringen en verschil in landen (specifiek Duitsland versus Nederland)
Er ontstaat een discussie over de geluidseisen en het verschil in keuren tussen
Nederland en Duitsland. De ASV geeft
aan dat in Duitsland het certificaat op een
andere manier verleend wordt als in Nederland. In Duitsland is het van belang of
men personeel heeft of niet. Dat betekent
dat bijvoorbeeld wat geluidseisen betreft
de kleinere schepen juist gevrijwaard blijven in Duitsland, waar men in Nederland
alleen de schepen met een bouwjaar van
voor 1976 een proefvaart laat maken,
wetende dat geen enkel schip aan de
geluidseisen voldoet. Dit heeft als effect
dat in Nederland juist de vloot kleinere
schepen zal verdwijnen. De ASV stelt ook
vast dat dat met de eisen aan verblijven
ook weer zo zal gaan. De eisen maken in
Duitsland geen onderdeel uit van de reguliere keuring door IVW, maar worden uitgevoerd door het Berufs Genossenschaft.

Dat is een enorm verschil met de wijze
waarop het in Nederland plaatsvindt met
heel grote gevolgen (voor de diversiteit
van de Nederlandse vloot).
Status en doel van het overleg met de
Rijnvaartcommissaris
Daarbij haakt de ASV aan dat dit voorgaande onderwerp en de manier waarop
we met elkaar discussiëren tekenend is
over hoe dit overleg doorgaans verloopt;
•
De verschillende organisaties vinden
iets van een onderwerp (vaak zijn we
het niet eens),
•
Er komt geen consensus en
•
De Rijnvaartcommissaris trekt zijn eigen conclusies.
•
Die vervolgens gepresenteerd worden als “het bedrijfsleven vindt”.
De ASV stelt dat ze blij is met het feit dat er
een geregeld overleg is met de Rijnvaartcommissaris, maar dat de wijze waarop
het verloopt onbevredigend is.
ASV: Tijdens de sollicitatieprocedure voor
de functie Rijnvaartcommissaris voor het
bedrijfsleven is afgesproken dat de Rijnvaartcommissaris na overleg met de 3 organisaties tot een “gezamenlijke inbreng
namens het bedrijfsleven zal komen” (letterlijke tekst: “U overlegt veelvuldig met
het bedrijfsleven (CBRB, ASV, BLN-KSV)
om tot een gezamenlijke inbreng namens
het bedrijfsleven te komen. U koppelt ook
regelmatig terug”). Maar de manier waarop de vergaderingen verlopen voelt wat
de ASV vaak niet als een “gezamenlijke
inbreng”. Consensus wordt zelden bereikt
en ook niet nagestreefd. Dat mondt dan
weer uit in “stekeligheden”, dat komt de
sfeer en de samenwerking niet ten goede.
Maar bovenal: wat gepresenteerd wordt
als de mening van “het bedrijfsleven”,
wordt door de ASV vaak niet als zodanig
onderschreven.
Als voorbeeld noemt de ASV dat de heer
van Doorn tijdens een ASV vergadering
aan alle aanwezigen (inclusief pers en
aanwezige politici) meedeelt dat de problemen wat de geluidsproblematiek betreft voor een groot deel opgelost zijn.
En dat waar de ASV op allerlei manieren
heeft aangegeven (inclusief bewijsmateriaal) dat zeker voor de oudere schepen
een heel onjuiste stellingname te vinden.
CBRB: we zijn het eens over de aard van
de problematiek, maar de wijze van aanpakken is anders.
BLN: zet zich keihard in in overleg met de
ledengroep < 86 meter. Wij stellen alleen
Kamervragen als dat een doel dient. Als
we andere wegen vinden waar we verder
mee komen, dan doen we dat. De ASV
vraagt waar we verder mee gekomen zijn:
BLN-KSV vindt dat er met geluidseisen
veel bereikt is, waarbij de ASV stelt dat dat
alleen voor de nieuwere schepen zo is.

Rijnvaartcommissaris vertegenwoordigt bedrijfsleven maar is ook onafhankelijk.
De Rijnvaartcommissaris begrijpt niet dat
de ASV hier zo’n probleem van maakt: hij
stelt dat hij onafhankelijk is. De ASV heeft
het op de agenda gezet, omdat zij het belangrijk vindt om te weten in welke mate
we dit overleg op deze manier eigenlijk
(nog wel) zinvol vinden en of het overleg
voldoet aan datgene waarom het is opgezet; gezamenlijk met een standpunt naar
buiten komen verwoord door de Rijnvaartcommissaris.
De ASV stelt: we mogen gegevens aanleveren en zaken uitzoeken en anderen
beslissen wat daar dan mee gebeurt op
overleggen waar we niet bij mogen zijn.
De Rijnvaartcommissaris: wat betreft de
notulen: We mogen niet gepakt worden op
impulsieve uitlatingen. Zo ga ik de notulen
lezen. Ze mogen niet zo zijn dat je daarop
aangevallen wordt.
Het onprettige gevoel bij het verloop van
deze vergaderingen blijkt breder te liggen.
Waarbij alle organisaties gaan nadenken
wat men met dit overleg wil in de toe-

komst.
Besluit: alle organisaties bekijken of men
wil doorgaan met dit overleg of niet. Dick
van Doorn wil graag dat hij gebeld wordt
over de achtergronden van het eventuele
besluit.
Auto afzetplaats
Keulen aan de orde gesteld. De autosteiger is er wel, maar functioneert heel
slecht.
Stage V generatoren en problemen die
zich voordoen (leveren en prijzen): zijn leverbaar vanaf begin januari zonder nabehandeling voor een prijs een fractie boven
de gangbare prijs.
BLN-KSV belooft informatie toe te sturen
aan alle aanwezigen.
Rondvraag
Er is niets voor de rondvraag

Is er nog toekomst voor dit overleg/ is
er nog vertrouwen in de Rijnvaartcommissaris als spreekbuis van “de binnenvaartsector”?
Hierna kwam een discussie over de gang
van zaken op gang binnen de denktank.
Op 5 januari, tijdens het denktankoverleg,
zal de denktank vergaderen en met elkaar
bespreken of en hoe we verder kunnen/
moeten met dit overleg. Al met al heeft de
ASV 4 jaar geleden haar vertrouwen uitgesproken in de Rijnvaartcommissaris die
de belangen van het HELE bedrijfsleven
zou vertegenwoordigen. Het lijkt erop dat
dit vertrouwen door de Rijnvaartcommissaris en door de overige gesprekspartners
geschaad is. Wat daar de consequenties
van zijn vanuit de ASV, zullen we dus begin januari met elkaar bespreken.

Er is geen datum afgesproken voor een
volgend overleg.
Tot zover
Sunniva Fluitsma
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OTNB overleg
13-11-2018 in Zwijndrecht

Aanwezig namens de ASV:
Sunniva Fluitsma
Gerberdien le Sage
AGENDA
1. Opening en mededelingen
Dhr. R. Vermeulen deelt mede, dat dit zijn
laatste OTNB-overleg is en hij ook niet
meer naar Straatsburg gaat. Hij gaat naar
verduurzaming en vergroening vloot. Op
het tijdstip van vergadering is nog niet bekend wie hem opvolgt.
2. Actie en afsprakenlijst
•
Uit onderzoek is gebleken dat de
helft van de LVBHB niet aan de geluidseisen kan voldoen. Ook niet
met een aangepast meetprotocol.
Er is met goed geijkt apparatuur gemeten bij 16 varend erfgoed schepen.
•
CBRB gaat n.a.v. elektrische installaties een actiepunt maken met relevante partijen om praktische ervaringen te vragen en te delen.
3. Workshop eisen aan verblijven
Men geeft aan dat het voorstel zoals
Duitsland dit heeft voorgelegd desastreus
is voor de hele Europese vloot. Het wordt
zo een hele hoge kostenpost.
BLN heeft namens ESO/EBU een presentatie gemaakt die kort wordt toegelicht dat
men op verschillende typen schepen gefilmd heeft. Van spits tot 110 meter.
Conclusie was ook dat het allemaal prima
op orde was op deze schepen.
Men wil in Straatsburg voornamelijk het
doel van Duitsland naar boven krijgen.
Nederland wil nu zelf voornamelijk een
breed gedragen voorstel door de branche
aandragen wat betreft de verblijven.
Men wil graag Duitsland overtuigen. De
ASV heeft erop gewezen dat wij denken
dat we op deze manier Duitsland niet
overtuigen, omdat we al hebben gezien
(geluid e.d) dat Duitsland dit soort eisen
niet voorwaardelijk maakt voor het afgeven van een certificaat. Zij gebruiken dit
soort eisen voor schepen met personeel,
dus ervaren de problematiek niet zoals in
Nederland. Daar werd verder niet op ingegaan.
Nautilus wil nog een stapje verder gaan
en helemaal geen onderscheid maken in
verblijven van schipper/eigenaars versus
personeel. Oftewel: het personeel moet
precies dezelfde accommodatie hebben
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als de schipper/eigenaar(s) van een schip.
4. Vooruitblik werkgroep CESNI/PT (18)
a 100
Punt 3. Vaarzones
Er is een overeenstemming tussen Duitsland en Frankrijk wat betreft de zone bevaring.
3.2 Elektrische apparaten en installaties
Dhr. Vermeulen stuurt de stukken door zodra deze binnen zijn.
3.3 Het begrip motorschip levert een probleem op. De definitie van Duitsland lijkt
beter toepasbaar voor de waterbouwers.
3.4 Lawaai en trillingen
Er ligt een stuk uit een overleg in Wenen
van het SUK dat aangeeft dat er geen problemen zijn wat betreft trillingen.
CBRB geeft aan dat verkeerslawaai en
trillingen heel iets ander is en dat dit gescheiden gezien dient te worden. Nu lijkt
dat onder dezelfde noemer te vallen.
Ook hier wordt gevraagd input te geven
voor in Straatsburg. Wij geven aan dat als
er niets aan de hand lijkt te zijn, ook niet
iets verzonnen moet worden. En wat betreft lawaai: waar is het nog wel helemaal
stil? Bijna overal is omgevingslawaai.
Breed gedragen in dit overleg; in 95% van
de gevallen (volgens het SUK) blijken trillingen geen probleem te zijn, laten we dan
voorkomen dat wel 100% op een grote
kostenpost wordt getrakteerd door aan te
moeten tonen DAT er geen probleem is.
Wij hadden nog de vraag wat er met het
overleg gaat gebeuren waarin het ging om
invulling wat redelijkerwijs verwacht mag
worden…
Dit is een nationaal overleg en zou nog
een gevolg krijgen!
Punt 6.1 Veel gestelde vragen over motoren (FAQ’s)
Dit document is openbaar en wordt regelmatig geüpdatet.
6.2 Gemariniseerde motoren
Dit houdt in dat motoren van de weg geschikt worden gemaakt onder strenge
voorwaarden dat er aan de gestelde technische eisen wordt voldaan goedgekeurd
door een technische commissie. De EICB
is hier mee bezig.
6.3 Definitie productiedatum van een
schip
Er volgt een inventarisatie hierover, omdat men dit verschillend interpreteert en

dit gevolgen kan hebben. Streven is naar
een uniforme regeling.
7. Internationale normen
Normen zijn niet openbaar dus hoe moet
men weten wat te doen of wat te kopen
b.v. een ruimtrap.
Als normen niet openbaar zijn, hoe moet
een schipper dan weten waar hij aan moet
voldoen?
Vraag is: moet alles wel in normen worden
vastgelegd? Het verhoogt niet de veiligheid. Dus conclusie was eigenlijk niet in
het beton vast te gieten.
8. Ongevallen op binnenvaartschepen
Men wil een instrument voor de registratie
en evaluatie van ongevallen op binnenvaartschepen.
Geen regelgeving op voorhand, maar
goed kijken naar de oorzaak. Veel ongevallen zijn veelal menselijke fouten.
9.1 Ontwerpaanbeveling voor de duwboot
ELEKTRA
Men wil hier toch wel snel mee aan de
slag.
Volgende OTNB vergadering is 21 februari 2019 van 13.00-16.00. Locatie
volgt.
6. Wvttk
ASV geeft aan dat er bij haar het bericht
is binnen gekomen, dat er geen generatorsets meer voorradig zouden zijn CCR2/
Eurostage 3A. Dat de nieuwe Eurostage 5
op zijn vroegst in het tweede kwartaal van
2019 te koop zijn. Maar de regelgeving
gaat wel al vanaf januari in!
Geadviseerd wordt contact op te nemen
met het VIV (vereniging voor importeurs
van verbrandingsmotoren) of met Euromot.
Mocht er in 2019 een dergelijk probleem
zich voordoen, dan moet men met IL&T
contact op nemen.
Einde vergadering
Sunniva en Gerberdien

Brief IG brancheorganisaties
Inspectie Leefomgeving en Transport
T.a.v. Inspecteur Generaal J. van den Bos
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Den Haag, 1 oktober 2018
Geachte heer Van den Bos,
Wij hebben begrepen dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de interne afweging heeft gemaakt om
geen deel meer te nemen aan de internationale scheepvaartoverleggen, in het bijzonder de overleggen over de
technische voorschriften voor de binnenvaart (CESNI/PT). De beweegredenen zouden financieel en
organisatorisch van aard zijn.
De brancheorganisaties in de binnenvaart (Algemene Schippers Vereeniging, Vereniging voor
Beroepschartervaart, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart, Vereniging
van Waterbouwers) vinden dit een kwalijke en zorgelijke ontwikkeling.
Aan de internationale onderhandelingstafels gaat het voor een belangrijk deel over de interpretatie van
technische regelgeving en over uitvoeringskwesties zoals de certificering en vergunningverlening. Dit is een
primaire taak van ILT. De technische kennis van ILT is daarnaast een onontbeerlijke ondersteuning aan de
beleidsafdeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om het Nederlandse belang goed te
kunnen dienen moet ILT daar bij aanwezig zijn.
Wij kunnen begrip hebben voor de interne problematiek van ILT, maar geloven niet dat als een gevolg de
kwaliteit van de Nederlandse delegatie, en daardoor de beoogde uitkomst van de onderhandelingen, op het
spel mag worden gezet.
Om die reden verzoeken wij u nadrukkelijk om de beslissing te heroverwegen en ILT toch aangesloten te
houden bij CESNI/PT.
Uiteraard zijn wij bereid het bovenstaande nader toe te lichten in een gesprek, mocht daar prijs op worden
gesteld.
Graag zien wij uw reactie tegemoet, waarvoor bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet
en hoogachting,
Robert van Kasteel
* --*($  
Sunniva Fluitsma
Edwin Lokkerbol
Paul van Ommen

CBRB (Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart)
 Ҋ#0// 1 -җ$)) )1-/ ) *"$./$ &  -')Ҙ
ASV (Algemene Schippers Vereniging)
VvW (Vereniging van Waterbouwers)
BBZ, vereniging voor beroepschartervaart
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Verslag CCR Workshop ligplaatsen
Deze workshop werd in Oostenrijk gehouden in de stad Wenen aan de Donau.
Viadonau heeft deze workshop samen
met de CCR georganiseerd. De commissaris van Zwitserland opende met
zijn visie dat het transport gaat toenemen in de komende jaren.
Passagiersvaart zit ook in een stijgende
lijn.De ligplaatsen aan de Rijn en Donau
zijn echter beperkt en ook niet meer naar
scheepsgrootte van deze tijd. Kleine schepen vanaf 67 meter werd er genoemd.
Schijnbaar wist niemand dat er nog een
groot aantal schepen varen, die nog kleiner zijn. Positief is het, dat de CCR en
Viadonau de ligplaatsen niet erg sociaal
vinden. Op ankers liggen is niet zo handig
als je boodschappen wilt halen of als er
een noodarts nodig is. Met deze laagwaterperiode is het helemaal beperkt om te
kunnen rusten.
Er werd een mooie presentatie door de
CCR gegeven over waar het leven van
de bemanning van een binnenvaartschip
uit bestaat als de schepen ergens liggen
zonder afloop naar land.Ik hoop dat deze
presentatie wordt gebruikt bij gesprekken
met tegenstanders van ligplaatsen, zoals
bijvoorbeeld de bewoners van Mainz en
Keulen. EBU/ESO zei ook dat het herkenbaar is.
ASV heeft gevraagd hoe het nu komt dat
de (schuil)havens zomaar worden verkocht en jachthavens worden? ASV heeft
hierbij het voorbeeld van de autobahn gegeven. Dat de parkeerplaatsen zomaar
worden verkocht en verdwijnen en dus
ineens alle vrachtwagens staan te rusten
op de autobahn. Is dit veiliger? CCR heeft
daar niks mee te maken. Zij heeft alleen
een adviserende rol. Wel kan ze bemiddelen. De CCR heeft niks te vertellen, Voorbeeld: als men 25 meter uit de wal ligt ten
anker of op spudpalen, kan de stad nog
verlangen om een generatorverbod.
Diep triest als je dan een stroomkabel zou
moeten leggen. Hier had ik Amsterdam op
het IJ als voorbeeld gegeven, maar dat
was in Nederland, meldde de EBU/ESO
delegatie.Best wel gek dat de CCR wel
regels en eisen kan voorstellen voor een
binnenvaartschip en deze vast kan leggen
in een reglement, zijn ondertussen mijn
gedachten. De walstroomplicht is gedaan
om stroomkasten te kunnen krijgen van
de gemeenten. Als men zelfvoorzienend
is het niet nodig om stroom af te nemen.
De schepen zijn vervuilend met hun ge-
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nerator tegenover de walstroom. Ik heb
gevraagd of er een footprint is van de walstroom. Deze kon men niet echt tonen en
het kan zijn dat er energie uit de kerncentrale wordt geleverd.
Er hoort ook een eenheid van stroomkasten te zijn, zodat je als schipper niet allerlei verschillende apps nodig zou hebben.
Wel is het een probleem, dat er grote
ampères nodig zijn voor containerschepen die reefers geladen hebben. De passagiersschepen hebben ook een groot
aantal ampères nodig (150 tot 300amp).
Hierbij gaf de Zwitserse delegatie een oplossing: de Zwitserse passagiersschepen
die op de Rhône en Seine varen en daar
regelmatig de grote steden aandoen, hebben een oplossing gevonden door GTL te
gebruiken. Dat wordt geaccepteerd door
de Franse steden.
Niemand vraagt zich ook af waarom er
veiligere plaatsen moeten komen. Men
heeft het alleen maar over hoe de schipper zich moet gedragen tegenover de bewoners aan wal (compromissen).
Er was een meneer van de gezondheidsdienst, die een betoog gaf hoeveel belasting het voor de bemanning is als men
niet fatsoenlijk kan rusten. De ligplaatsen
zijn erg verouderd en niet meer van deze
tijd. De ongevallenverzekeringen worden
ook duurder, omdat er steeds meer risico
wordt genomen. De rustperiodes worden
tekort en men kan psychisch ziek worden.
Er is veel stress. Hierbij komt nog dat de
handhaving even flauw aan boord komt
om je te bekeuren als je je niet aan je vaartijd houdt of niet volgens regels ligplaats
neemt, omdat dit niet anders mogelijk is.
Reserveren van ligplaatsen is een optie
volgens vele delegaties. De schipper zou
zich dan van tevoren moeten melden, bijvoorbeeld via een app, om een ligplaats
voor die avond te reserveren.
ASV heeft gevraagd of dat dan net zo tool
als sluis Terneuzen zou worden. Zoiets
bedoelen ze wel, dus ik heb gezegd dat
er weer een handeling bij komt, wat veel
stress geeft om zo’n tool in te voeren. Je
hebt tenslotte goed internet nodig.
Er was iemand die zei dat er meer “discipline” moet zijn vanuit de schipper. Het
lijkt mij dat er meer ligplaatsen nodig zijn.
Nog een bijzondere opmerking was, dat je
met reserveren voor een goede ligplaats
met faciliteiten meer kosten aan havengeld kwijt zou zijn dan aan de Maasvlakte
op palen zonder afloop bijvoorbeeld. Het
parkeerbeleid werkt ook zo volgens deze
dame van de ESO of van BLN. Ik weet

niet voor welke organisatie zij daar was.
Ik heb toen mijn mond maar gehouden.
Ik ben het er persoonlijk niet zo eens, dat
men zo met vervoerders omgaat. Je zou
dan de extra kosten ook kunnen doorberekenen naar de klant. Ik denk dat de klant
daar niet zo vrolijk van wordt. Ik wilde dit
eerst toch met de ASV achterban bespreken.
De Donau commissie had een voorstel om
een atlas te maken waar nu de ligplaatsen
zijn. Dat werd niet gewaardeerd door de
zaal, want de meesten weten wel waar de
ligplaatsen zich bevinden.
Er zijn wat plannen om havens te maken
in Duitsland aan de Rijn, maar deze liggen
nog in de la.
Door bezwaren van de natuurvrienden en
bewoners kunnen deze nog steeds niet
verder uitgevoerd worden.
Plan Ossenberg
Plan Niedermormter
Plan Keulen
Plan Mainz
RIS groep vroeg of het mogelijk is de ETA
verplicht in te stellen in de AIS. Dit werkt
ook beter voor het reserveren van ligplaatsen. ETA is je aankomst. Deze moet je
dan instellen en bijstellen als er vertraging
is. Ik heb gevraagd waarom die handeling
nodig is, want je plant al per mobiele telefoon met je ontvanger.
Al met al is er niks nieuws bij gekomen.
Alleen dat er van de schipper steeds meer
handelingen worden verwacht.
Nog nieuwtjes die ik in de wandelgangen
kreeg te horen.
De watertruckbakjes zijn bijna klaar. Ik
vroeg wanneer de watertruckduwboot
klaar is, omdat deze in combinatie met
bakjes het concept is waar subsidie aan is
verleend (dat was de afspraak). Er wordt
waarschijnlijk 1 duwboot gebouwd en er
blijkt nu door EBU /ESO gezegd te zijn dat
de bakjes van het bestaand werk moeten afblijven. Wat voor duwboot er achter
komt, is schijnbaar veranderd.
Frankrijk mag ook watertruckbakjes bouwen deze worden ingezet bij het project
Seine-Nord.
Het elektrische schepen project van Ton
van Meegen staat ook stil. De subsidie
voor de accupakketten wordt niet gegeven. Hij moet dus eerst zelf investeerders
zoeken. Schijnbaar heeft Europa een foutje ontdekt bij de eerste subsidieverstrekking.
Dorothe Grooten-Wendt

Begrotingsvoorstellen
Bijlage 1 ASV begrotingsvoorstellen 2018
1: Extra budget voldoende voor aanpak alle knelpunten, onderhoud en
bediening bruggen en sluizen
Achtergrondinformatie:
Uit de Scheepvaartkrant: COV: “de
staat van het vaarwegennet voldoet
maar net aan de norm (monitor infrastructuur en ruimte) en laat een dalende lijn zien. Uit cijfers van de algemene
Rekenkamer blijkt dat er tot 2020 een
tekort van 400 miljoen euro voor onderhoud aan het hoofdvaarwegennet
ontstaat”. “Veel infrastructurele kunstwerken zijn halverwege de twintigste
eeuw aangelegd en naderen het einde
van de levensduur.
1 Knelpunten:
1a Ligplaatsen:
Het aantal en de staat van wacht- en
rustplaatsen moet de komende vier jaar
worden uitgebreid en aangepast waarbij
de ASV een onderscheid maakt tussen
overnachtingshavens en ligplaatsen voor
langere termijn.
Achtergrond: er zijn te weinig ligplaatsen
voor de binnenvaart en de ligplaatsen
moeten aangepast worden zodat ze veilig
en betrouwbaar zijn.
1b Overnachtingsplaatsen:
Deze ligplaatsen zijn noodzakelijk vanwege regelgeving (vaar en rusttijdenbesluit).

Nu al is er een tekort aan deze ligplaatsen. Bovendien horen de ligplaatsen te
voldoen aan het feit dat men werkelijk kan
rusten.
Voorbeelden: Er is een ligplaatsentekort
op de Gelderse IJssel, het traject LithMoerdijk, Lek en Schuilenburg-Terhorne.
Uitbreiding zou gewenst zijn in b.v. IJmuiden, Terneuzen, Grave, Lith en buiten
Amsterdam en buitenkant Eefde. Met uitbreiding van deze punten zijn al veel problemen opgelost (De ASV heeft het hierbij
alleen over de vaarwegen van het rijk).
Recent voorbeeld: bij de sluis van Terneuzen. Voor de bouw van de nieuwe sluis
worden te weinig ligplaatsen gerealiseerd.
1c Ligplaatsen voor langere termijn.
Ook schepen moeten soms voor langere
tijd liggen. Of vanwege privé omstandigheden (ziekte bijvoorbeeld) of vanwege
reparaties aan het schip, of omdat er geen
werk is voor het schip en de schipper.
Vanwege het beleid van RWS om overal
de toegestane ligduur te beperken is hier
ook een groot tekort ontstaan
Dus: moeten er verdeeld over het land op
minimaal 5 plekken ligplaatsen gecreëerd
worden waar schepen langdurig gebruik
van kunnen maken. (of het weghalen van
de bordjes maximale ligduur 3X 24 uur
dan zijn de kosten verwaarloosbaar)
Bijvoorbeeld:

Het Twente kanaal. Daar zijn eigenlijk genoeg ligplaatsen maar omdat men er niet
(langer) mag blijven liggen wordt dat door
schippers als een tekort aan ligplaatsen
ervaren.
Een voorbeeld is de Kilhaven waar bovendien de haven vaak veel te klein is.
In Sluiskil zijn dan nieuwe afmeerpalen
gezet maar er is geen afloopmogelijkheid.
Toch liggen schepen hier vaak dagen te
wachten alvorens men kan laden (YARA).
Uitbreiding ligplaatsen zou in Willemstad
ook noodzakelijk zijn.
1d Ligplaatsen algemeen:
Er dienen goede afloopmogelijkheden te
zijn bij de ligplaatsen,
Voorbeeld: IJmuiden waar nauwelijks afloopmogelijkheden zijn.
Kosten: bouwen van steigers of bestaande steigers onderhouden zodat ze weer
toegankelijk worden gemaakt voor de
schippers.
1e Stroomvoorziening
Er dient een goede en betaalbare stroomvoorziening te zijn bij ligplaatsen
2 Huisvuilafgifte
Zeker bij sluizen die op essentiële vaartrajecten liggen, waar een hek omheen
staat (om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de voorziening) moeten
schippers hun huisvuil in goedkope open
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containers kunnen afgeven. De ASV vindt
het een blamage dat wij als land links en
rechts ingehaald worden door de landen
om ons heen waar men op steeds meer
plekken het huisvuil kwijt kan zoals het in
het in het CDNI akkoord staat, dat geldt
ook bij lig- laad- en losplaatsen.
Een goede afgiftemogelijkheid (zoals we
in het verleden hebben gekend) levert
minder zwerfvuil op, minder kans op zeer
vervuilende stortplaatsen, minder risico
op vuilniszakken in het water, minder kans
op menging huisvuil/ plastics in de open
plastics containers, opengereten vuilniszakken aan dek van de schepen die hun
vuil op sparen tot ze deze ergens kwijt
kunnen (door vogels en ratten).
Het is hoog tijd dat er eindelijk eens serieus gekeken wordt naar een beter werkend systeem wat gedragen wordt door
de binnenvaart.
3 Onderhoud:
Het onderhoud aan vaarwegen van zaken
die nu bekend zijn en voor onveilige situaties zorgen maar pas vanaf 2022 gepland
staat moet naar voren gehaald worden en
in 2019 worden aangepakt en uitgevoerd.
Voorbeelden:
De Krammersluizen waarbij de binnenvaart geen gebruik meer mag maken van
de jachtensluis doordat het remmingwerk
volledig onbetrouwbaar is geworden
De Palen bij Sluiskil
Buitenzijde Weurt: De balken zijn verrot
en er zijn al stukken weg van het remmingwerk. Van deze slaapplaats wordt
veel gebruik gemaakt, rijen breed liggen
schepen er iedere avond.
De ASV wijst daarbij in het algemeen op
overige zaken waar vlaggen of verbodbordjes zijn geplaatst als steigers en palen niet meer betrouwbaar zijn, maar er
niet gerepareerd wordt.
4 Bediening bruggen en sluizen:
Onmiddellijk terugdraaien van bezuinigingen waarbij de complexen gedurende een
gedeelte van de dag niet door binnenvaart
gebruikt mogen worden.
Kosten: investeren in bedienend personeel
5. Pensioenvoorziening
Binnen 2 jaar een goede pensioenvoorziening functionerend hebben voor schippers die gedwongen worden hun bedrijf te
beëindigen door CCR regelgeving
Uitleg:
Wetende dat er sprake is van een koude
sanering van de vloot kleinere schepen,
wetende dat de minister de motie niet
uitvoert waarbij deze schepen vrijgesteld
worden voor CCR regelgeving, wetende
dat de CCR regelgeving bewust in het
leven is geroepen om oudere schepen
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te laten verdwijnen (CCR “het schip van
de toekomst 2001) niet gebaseerd op urgentie als veiligheid of milieuschade, vindt
de ASV dat de minister deze gedupeerde
schippers van deze duurzame productiemiddelen dient te compenseren voor de
geleden schade.
Daarom is de ASV ervan overtuigd dat
een pensioen- of afvloeiingsregeling goed
verdedigbaar is.
Ten eerste legt de minister al enkele hele
tijdlang de Kamermotie naast zich neer,
waarin haar werd opgedragen om de excessieve CCR-eisen teruggedraaid te krijgen.
Bovendien is het inmiddels zo dat mocht
een andere regering dat ooit wel willen,
alles al zover in gang gezet of uitgevoerd
is, dat het niet meer haalbaar is of niets
meer voor gedupeerden betekenen kan.
Nu kunnen die mensen niet anders dan
hun bedrijf een stille dood laten sterven,
sommigen blijven op hun schip wonen,
een aantal gaat naar de sloop en de rest
blijft in de markt, hetzij te koop, waardoor
voor elk ander actief schip ook geen redelijke prijs meer te krijgen is.
Kosten: wat de ASV betreft mag dat wel
behoorlijk meer zijn als de IOAZ-regeling,
zeker als daarbij het schip wordt ingenomen, eventueel voor opname in een
soort schepenreservebank. Dat is tijdens
de eerste jaren van de crisis ook al eens
geopperd. Op Europees vlak iets vergelijkbaars door de EU-subsidie voor het watertruck+ project en de eenzijdige subsidie
voor Seine-Nord.
6. Een stop op de regelzucht vanuit de
CCR.
De eisen die vanuit de CCR aan binnenvaartschepen worden gesteld, moeten
praktisch uitvoerbaar zijn en ook te bekostigen. Andere eisen zoals bijvoorbeeld de
geluidseisen, maar ook eisen die aan bepaalde type schepen niet gesteld kunnen
worden (hoogte verblijven bijvoorbeeld)
wijzen we om deze reden af. Kortom: zoals eerder afgesproken: nut, noodzaak en
haalbaarheid van regelgeving moet op
voorhand aangetoond zijn.
Dit geldt wat de ASV betreft ook met terugwerkende kracht voor de regelgeving
ROSR waar deze impactanalyse nooit
heeft plaatsgevonden.
7. Gelijk speelveld en eerlijke concurrentie
7a.Subsidies zowel landelijk als Europees moeten voldoende worden getoetst
zodat ze niet zorgen voor een ongelijkspeelveld.
De ASV ziet liever geen subsidie dan één
die de markt ernstig verstoort zoals Europese subsidie die verstrekt wordt aan
de “bakjes van Weyts”, of korting geven
in havengeld aan schepen die voldoen

aan “Green award” waarbij voorbijgegaan
wordt aan milieuvriendelijke oplossingen
die hiervoor niet meetellen (zonnecellen,
gebruik van windenergie)
7b Eerlijke concurrentie: Markttransparantie
Een gelijk speelveld zou de onderhandelingspositie van de schipper meer tot zijn
recht laten komen. Daarbij vraagt de ASV
om markttransparantie. Zij heeft daarvoor
het voorstel van een AGORA gelanceerd,
echter tot nu toe is er ook na diverse hoorzittingen en rondetafelgesprekken geen
zicht op een meer transparante markt.
8. Vergroening
Wij vragen om stimulering in plaats van
straffen, mogelijk maken in plaats van
blokkeren. Dat betekent dat schippers die
aantoonbaar CO2 uitstoot verminderen
daar, ongeacht regeltjes en organisaties,
voor beloond moeten worden. De vergroening moet betaald worden maar bij de
schipper is weinig te halen. De schippers
willen best vergroenen en de ASV heeft
dan ook een fiche ingeleverd en aan de
Minister uitgereikt met betrekking tot dit
onderwerp. De ASV heeft een extra bijlage toegevoegd betreffende dit onderwerp.
Tenslotte
De ASV begrijpt dat de bedragen waar we
voor de binnenvaart om vragen hoog lijken te zijn. Maar wij zijn ervan overtuigd
dat deze sector het waard is om nu eens
echt in te investeren. Let wel dat er op de
vaarwegen de afgelopen jaren vooral bezuinigd is terwijl er tegelijkertijd wel veel
geld gaat naar projecten (zoals sluizen
Terneuzen en IJmuiden) waar we als binnenvaartsector niets aan hebben (het gaat
tenslotte hierbij tenslotte om vergroting
voor zeeschepen en passagiersschepen)
onder het mom “binnenvaart”. Nu wordt
het toch wel eens tijd geld ook werkelijk
ten bate van de binnenvaart te besteden.
En waar u als politicus wellicht kijkt naar
wat eventueel nu haalbaar is, kijkt de sector naar een langere termijn: er moet doordrongen worden van het besef dat de binnenvaart waardevol is en dus iets “kost”en
daarom moet er gevraagd worden om
echte keuzes te maken. Dat vragen wij
dus ook aan u.
Wijziging beleid zou al veel oplossen
Daarnaast wil de ASV erop wijzen dat in
plaats van grote investeringen ook een
ander beleid al veel op zou lossen, dat
andere beleid zou heel weinig investeringen vragen van de overheid en zou daarmee tevens laten zien dat men oog en oor
heeft voor de noden van de binnenvaart.
Een win-win situatie dus, lijkt ons.
Wijziging beleid betekent geen extra
kosten voor Pensioenen

Het onderwerp pensioenen voor schippers die gedwongen worden hun bedrijf te
beëindigen vanwege de CCR regelgeving
kan door voor een gewijzigd beleid makkelijk ondervangen worden. Als de minister de motie uitvoert waarin kleinere schepen uitgezonderd worden van de CCR
regelgeving is deze kostenpost niet nodig.
Dan kunnen deze schepen blijven varen
tot ze door een natuurlijk proces hun bestaansrecht verliezen.
In dezelfde orde zou er stelling genomen
moeten worden tegen de oneerlijke concurrentie zoals bijvoorbeeld door Europa
in de vorm van het subsidiëren van de watertruck+ (de bakjes van minister Weyts),
die zullen veroorzaken dat kleinere schepen direct in hun voortbestaan worden
bedreigd.
CCR: Wijziging beleid betekent geen
extra kostenposten zoals subsidies
voor schepen.
Pas de nadere regelgeving alleen toe bij
gebleken nut, noodzaak en haalbaarheid:
Daarbij denken we bijvoorbeeld aan de
geluidseisen waar ongeveer geen enkel
schip aan kan voldoen (zie bijlage)
Ligplaatsen:
In plaats van een (dure) ligplaats te creëren: (volgens ingewijden kost dan 1 miljoen per ligplaats) kan men ook hierbij
deels kiezen voor een gewijzigd beleid.
Daar waar de problemen vooral ontstaan

omdat schippers slechts voor beperkte
duur ergens mogen liggen (en waar overduidelijk op zich ligplaatsen voldoende
zijn) zou men kunnen volstaan met het
weghalen van de bordjes van maximale
ligduur (1X24 uur of 3X24 uur). Als, waar
dat mogelijk is, deze bordjes verwijderd
zouden worden zou dit al een grote impact
hebben op de situatie voor de schippers.

Dit zijn zomaar wat voorbeelden om duidelijk te maken dat het niet altijd om veel
geld gaat, maar dat er met gewijzigd beleid ook veel op te vangen valt. Als de
minister er echter voor kiest haar beleid
niet aan te passen dan lijkt het ons ook
dat de kosten daarvoor bij haar ministerie
zouden moeten komen te liggen, en niet
bij de particuliere schipper.

Ook is het verdwijnen van ligplaatsen aan
de orde. Zo is er bijvoorbeeld in de scheepvaartstad bij uitstek; Rotterdam ontzettend veel verdwenen aan havens met ligplaatsen. Nu wil men in de Merwehaven
zelfs een drijvende boerderij plaatsen. Die
hele haven is onttrokken aan de binnenvaart net als in Rotterdam bijvoorbeeld de
Rijnhaven, Leuvehaven, Zalmhaven etc.
Allemaal ontoegankelijk gemaakt voor de
binnenvaart. Soms is het een museumhaven geworden (Leuvehaven) soms helemaal gedempt (Zalmhaven). Maar ook in
Amsterdam zien wij deze tendens waar
bijvoorbeeld de Vlugthaven verdwenen is
en de Houthaven niet tot nauwelijks meer
toegankelijk is voor vrachtschepen.
Wat wij vragen is terug te krijgen wat ons
ontnomen is. Het is natuurlijk niet aan de
orde dat dit als “extra geld voor de binnenvaart’ gezien zou worden. Het afnemen
van ligplaatsen is tenslotte ook nooit op de
conto van de binnenvaart bijgeschreven.

Wij hopen u hiermee voldoende op de
hoogte gesteld te hebben
Namens :
ALGEMEENE SCHIPPERS VEREENIGING
ROTTERDAM
Sunniva Fluitsma
ALGEMEENE SCHIPPERS VEREENIGING (ASV)
+ 31 611 88 77 91
http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl
Bijlage 1: begrotingsvoorstellen
Bijlage 2: voorbeeld CCR keuring: Nederland versus Duitsland
Bijlage 3: concept rapport evaluatie boetebeleid
Bijlage 4: reactie en aanbevelingen ASV
op conceptrapport evaluatie boetebeleid.
Bijlage 5: vergroening in de binnenvaartsector

Beleid beïnvloedt begroting
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DUITSLAND
Sluis Herbrum: het signaleren van een probleem
De ASV is door schippers benaderd met
het volgende:
Het gaat niet goed bij de sluis van Herbrum. Het slib dat steeds weer met de
vloed mee de voorhaven in wordt gebracht geeft veel problemen in de voorhaven. Niet alleen beneden de sluis
maar ook boven en in de sluis varen we
inmiddels puur in de modder.
Schepen worden slecht manoeuvreerbaar
in de voorhavens, zitten na het schutten
onder de modder, blijven aan elkaar “plakken” en beunkoelers zitten vol slib waardoor steeds meer schepen koelwater pro-

blemen hebben. Niet alleen ontstaan er
nu lange wachttijden, maar het is ook niet
meer veilig en er ontstaan schades

•

Heeft op facebook gevraagd om met ervaringen en argumenten van binnenvaartondernemers deze problematiek op diverse plekken aan te kunnen kaarten o.a.
bij de WSA

•

Dus heeft de ASV de volgende vraag aan
u, als ervaringsdeskundige:
Wilt u uw ervaringen met ons en uw collega’s delen?
Wij denken aan

•

•

het noemen van aansprekende voorbeelden, incl. wachttijden en
aangeven wat de gevolgen van zijn
van dit beleid.
Een mogelijk oplossing, op korte en/
of op lange termijn,
uw mening over het volgende: Denkt
u dat ruimere schuttijden (na 22.00)
iets toevoegen aan een betere doorstroming van het scheepvaart verkeer?

Massaal kwamen de reacties binnen.
Daaruit volgde een brief die ook onmiddellijk effect heeft gehad.

Getijdenrivier Eems en haar onhanteerbare bedieningstijden
Laag water op de Rijn legt problemen
bloot: sluizen van Herbrun vormen een
blokkade voor de scheepvaart.
De rivier de Eems of Ems ontspringt bij
het Teutoburgerwoud en mondt uit in de
Noordzee Deze rivier is belangrijk voor de
binnenvaart omdat deze alle kanalen van
Noord-Duitsland verbindt met Nederland .
De Rijn heeft al maanden het probleem
van te weinig water en hierdoor wijken
veel schepen uit. Zij gaan via het noorden
(Friesland en Groningen) van Nederland
naar Duitsland of komen uit Duitsland en
gaan door naar Nederland of België en
Frankrijk.Er kunnen namelijk meer tonnen
mee worden genomen door de grotere
diepgang via Delfzijl, Emden en Eems.
1 keer per dag een klein aantal uurtjes
schutten
Tussen Delfzijl en Herbrum wordt de
Eems een getijdenrivier. Hoewel, van een
rivier kun je nauwelijks meer spreken:
het is een moddersloot en de schepen
kunnen hier meestal 1 keer per dag een
klein aantal uurtjes naar buiten en binnen
schutten bij vloed. Het is een echt schut-
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regime dat niet meer van deze tijd is! (zie
voorgestelde aanpassing).
De binnenvaart is namelijk ook afhankelijk
van het weer; als er veel wind wordt voorspeld dan is het beter dat je daar rekening
mee kunt houden. En bij dichte sluizen
kun je geen kant op.
De bedieningstijden zijn van 6.00 tot en
met 22.00 uur maar de sluizen van Herbrum zijn gesloten bij eb.
Oneerlijke concurrentie
Het zou onbegrijpelijk gevonden worden
als bij een snelweg met vrachtwagens
zo gewerkt zou worden, waarbij deze gestremd wordt omdat er tussen 22.00 en
6.00 uur geen bediening van de matrixborden is. Waarom worden dit soort misstanden in de binnenvaart als “normaal”
geaccepteerd? Hoe zit het met een gelijk
speelveld tussen verschillende vervoersmodi en (on)eerlijke concurrentie?
Bovendien zijn de bedieningstijden onhandig omdat de vloed normaal 2 x per
24 uur is. Het zou dus logisch zijn om de
schuttijden aan te passen aan de omstandigheden.
De praktijk is echter, dat met name in de

wintertijd er maar één keer per dag geschut kan worden omdat de hoogwatertijd
-als er geschut kan worden- in de tijd valt
dat er niet geschut wordt.
Vaarwegen op peil houden
Het zou ook gewenst zijn dat de Eems tussen Papenburg en Herbrum uitgebaggerd
wordt, dan kunnen de binnenschepen ook
eerder en later varen met opkomend en
afgaand tij.
Dat er alleen gebaggerd wordt naar Papenburg voor de scheepswerf aldaar is
eigenlijk rechtsongelijkheid.
De binnenvaart betaalt namelijk ook een
groot aantal kosten, deze is de schipper
verplicht te betalen op de sluizen in Herbrum.
En nu?
De binnenvaart verdient een eerlijke kans
om haar goederen voor een redelijke prijs
en binnen een betrouwbaar termijn te
kunnen vervoeren. Vervoerszekerheid is
daarvoor een voorwaarde. Daarbij is de
overheid aan zet om dat ook mogelijk te
maken of in ieder geval niet te blokkeren.
De ASV zal in ieder geval in de diverse
overleggen hier aandacht voor vragen.

ASV brief betreffende droogte EMS

Wasserstrassen- undSchiffahrtsamt Meppen
Herzog-Arenberg-Strasse 66
49716 Meppen
Deutschland
Rotterdam, 21 november 2018
Betreft:droogte op de Eems en beperkte
schuttingen Herbrum
Geachte WSA Meppen,
Als eerste willen wij ons even voorstellen:
Wat is de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV)?
De ASV streeft naar een sociaal/ economisch aanvaardbare situatie in de binnenvaart waarbij de factor mens centraal
staat. We vertegenwoordigen de particuliere schipper. Het bestuur bestaat uit
schippers in de binnenvaart en ondervindt
aan den lijve de gevolgen van het beleid
ten opzichte van de binnenvaart.
Wij sturen u deze brief naar aanleiding
van klachten over de Eems die wij ontvingen van onze leden. De Eems is een belangrijk vaarwater dat toegang geeft aan
heel het kanalen gebied. Dit wordt nogmaals benadrukt nu het waterpeil in de
rivier laag staat en er veel schepen ervoor
kiezen om via de Eems te varen met volle
schepen om zo toch de klanten te kunnen
bedienen.
Sinds het uitdiepen van de Eems is het
vaarwater veranderd in een modderpoel.
Het gevolg hiervan is dat bij elk getij er zich
meer slik ophoopt tot sluis Herbrum. Met
name de voorhaven van sluis Herbrum is
onbereikbaar voor schepen wanneer het
laag water is. Ook is het onmogelijk om
met een geladen schip bij laag water ligplaats te nemen.Dit in combinatie met de
beperkte schuttijden van sluis Herbrum
maakt de Eems een onveilig, onzeker en
beperkt vaargebied. Doordat het waterpeil
in de voorhaven van sluis Herbrum maar
beperkt voldoende is kunnen er een gelimiteerd aantal schepen per tij de sluis
passeren. De overige schepen zijn genoodzaakt te wachten op een volgend tij
waardoor veel oponthoud ontstaat. Elders
ligplaats nemen dan inde vertrekhaven is

vrijwel onmogelijk aangezien de ligplaatsen niet voldoen aan de huidige norm. Ze
zijn onvoldoende en hebben geen afloopsteiger bij calamiteiten. Daarnaast is de
stroming zeer sterk waardoor afmeren tot
gevaarlijke situaties kan leiden.
Het dicht slibben van de Eems dringt door
tot kilometer 211. Ook de schutsluis zelf
en de voorhaven aan de zuidkant van
de sluis zijn verzadigd met slik. Het manouveren van een schip is daar niet op
een gangbare manier mogelijk. Naast de
bevindingen bij sluis Herbrum zijn de gevolgen ook merkbaar bij sluis Papenburg.
Ook daar is de voorhaven en de sluis verzadigd met slik.
Tevens maakt de slechte betonning en
verlichting de Eems een gevaarlijke rivier. De schepen die gebruik willen maken van het vaarwater de Eems moeten
voldoen aan een zogenaamde zone 2
certificering. Blijkbaar wordt gevonden dat
de Eems een bijzonder vaargebied is die
alleen door schepen bevaren kan worden
die speciaal daarvoor uitgerust zijn. Juist
daarom is het bijzonder dat men het dan
schijnbaar niet belangrijk vindt om de
Eems te voorzien van een fatsoenlijke betonning en verlichting om de veiligheid te
waarborgen. De krib bakens worden aangeven middels takken die slecht zichtbaar
zijn op de radar bijvoorbeeld.
Wij zijn met schippers die de Eems bevaren in gesprek gegaan en hier zijn de volgende adviezen uit voortgekomen.
Op langer termijn:
1.

Een baggerprogramma opstellen.
Voor de langer termijn moet er een
baggerprogramma opgesteld worden voor de hele Eems tot en met
sluis Herbrum. Dit moet de Eems
weer gangbaar maken en gangbaar houden. Er moet hierdoor ook
weer een gegarandeerde diepgang vrijgegeven worden waarmee
men ook weer in de voorhaven van
sluis Herbrum ligplaats kan nemen.
Op korte termijn met per directe ingang:

2.

3.

4.

5.

Het verruimen van de schuttijden
in Herbrum. De huidige officiële
schuttijden zijn momenteel van 6.00
tot 22.00. Zolang er in de voorhaven van Herbrum niet overnacht kan
worden moeten deze schuttijden verruimd worden zodat constant geschut
wordt wanneer het waterpeil het toelaat.
Een
maximaal
aantal
schuttingen
doorlaten
Momenteel wordt er een maximaal
aantal schepen doorgelaten. Het toelaten van een maximale schut capaciteit is een goed idee maar wij zouden
graag zien dat er gekeken wordt naar
de afmetingen van schepen. Twee
schepen die tegelijk kunnen schutten
moeten gezien worden als één schutting.
Een nummer krijgen bij het
passeren van zeesluis Delfzijl
De schippers moeten een nummer
krijgen bij het passeren van de sluis
zodat ze zeker zijn van een schutbeurt in Herbrum. Dit moet voorkomen dat schepen te vroeg weggaan
om een beurt te krijgen en vervolgens
aankomen als er onvoldoende water
is.
Een
verduidelijking
van
de
aanmelding
bij
ems-traffic
Dit aanmelden moet via de marifoon
maar ook via telefoon kunnen. Er
moet hiervoor een bord komen in de
zeesluis Delfzijl dat men zich moet
aanmelden voor een oversteek naar
Herbrum en daarbij een telefoonnummer vermeld van ems-traffic.

Als bijlage stuur ik u hierbij reacties van
schippers op de ASV facebook site betreffende dit onderwerp, ter ondersteuning
van onze bevindingen.
Wij hopen en verwachten u hiermee voldoende op de hoogte gesteld te hebben
en gaan ervan uit dat u ons van de verdere procedure op de hoogte houdt.
Namens bestuur en denktank van de ASV,
Ronald Sipsma
Denktank lid ASV
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Facebook bericht ASV mbt sluis Herbrun
De ASV is door schippers benaderd
met het volgende:
Het gaat niet goed bij de sluis van Herbrum. Het slib dat steeds weer met de
vloed mee de voorhaven in wordt gebracht geeft veel problemen in de voorhaven. Niet alleen beneden de sluis
maar ook boven en in de sluis varen we
inmiddels puur in de modder.
Schepen worden slecht manoeuvreerbaar
in de voorhavens, zitten na het schutten
onder de modder, blijven aan elkaar “plakken” en beunkoelers zitten vol slib waardoor steeds meer schepen koelwater problemen hebben. Niet alleen ontstaan er
nu lange wachttijden, maar het is ook niet
meer veilig en er ontstaan schades
De ASV wil met ervaringen en argumenten van binnenvaartondernemers deze
problematiek
op diverse plekken aankaarten o.a. bij de
WSA
Dus heeft de ASV de volgende vraag aan
u, als ervaringsdeskundige:
Wilt u uw ervaringen met ons en uw collega’s delen?
Wij denken aan
•
het noemen van aansprekende voorbeelden, incl. wachttijden en
•
aangeven wat de gevolgen van zijn
van dit beleid.
•
Een mogelijk oplossing, op korte en/
of op lange termijn,
•
uw mening over het volgende: Denkt
u dat ruimere schuttijden (na 22.00)
iets toevoegen aan een betere doorstroming van het scheepvaart verkeer?
Hoe meer reacties, hoe sterker we staan
natuurlijk.
U kunt uw reactie geven via dit medium:
Facebook, maar mailen mag natuurlijk
ook. Dat kan naar info@algemeeneschippersvereeniging.nl.
Uw gegevens worden anoniem verwerkt
als u dit aangeeft.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
ASV: schippers aan het roer. Leden bepalen het beleid en voeren het uit. Wilt u ook
actief iets betekenen voor de binnenvaart
en op een andere manier met uw vak bezig zijn? Word lid van de ASV en doe mee!
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Schipper:
Dit probleem is er denk ik al 20 jaar de
modder en zo, alleen als er veel bovenwater is kunnen ze het eenigsins op peil
houden, als er onder de sluis gebaggerd
is. En, dat heb ik als ik goed in mijn geheugen graaf 3 maal meegemaakt ik vind
dat op dit moment met zoveel omvaarders
de tankers voor het weseldartelkanaal dat
er een max aantal schepen langs Emden
mogen varen die een toerbuurt toegewezen krijgen en schepen die als eerstvolgens aan de buurt zijn de dag daarop als
eerste opmogen ,want we gaan eerst met
z’n allen 1 uur voor laagwaterweg morgen
2 enzovoort wat een onveilige situatie
voorbij Papenburg met zich meebrengt
gisteren heeft er een schip op km 216 zich
vastgevaren en als de vloed dan opkomt
dan hoop ik dat je je schip gestrekt kunt
houden.
Schipper:
Het Is een getijden sluis. Zorg dan dat
altijd de schepen naar binnen kunnen
schutten 24/7 En dat de kleine sluis weer
werkbaar wordt gemaakt.
Schipper:
Drama in dit gebied. Al jaren lang wordt
hier veel te weinig gebaggerd, waardoor,
gevaarlijke situaties ontstaan doordat
schepen niet meer goed manoeuvreerbaar zijn, in de voorhavens. Er kan namelijk ook niet meer overnacht worden
beneden de sluis. Als de enige sluis daar
( tweede is door achterstallig onderhoud
al buiten gebruik gesteld ) dus ook een
keer langere tijd in storing gaat. Is de ellende compleet. Opvarige schepen die
dan al in de voorhaven zijn staan dan letterlijk met laagwater aan de grond. Als
je niet in het slib zou wegzakken loop je
namelijk om de afmeerpalen heen. De
beste oplossing is natuurlijk een sluis bij
Gandersum ( maar daar wil de politiek
niet aan ) Tweede oplossing is een permanent baggerprogramma ( net als op
het stuk Emden-Papenburg ) waarbij een
minimale diepgang gegarandeerd wordt in
de voorhaven.
Schipper:
Zondag leek het erop dat we de enige afvaart waren die buiten kwam. Na bellen
is toch besloten omdat het tij slecht uitkwam om in de middag verder te schutten. Gelukkig komen we er niet vaak,
zoveel schepen als nu na de stremming
van Gleesen is echt een probleem. Daar
is Hebrum niet op voorbereid.
Schipper:
Gister was het ook weer een drama tij gemist omdat ze alleen van buiten na binnen

hebben geschut en je kan er niet normaal
vast maken wand van uit baggeren hebben ze nog nooit gehoord als ze nu bij het
sper werk nu een een grote sluis bouwen
en alles eens goed uitbaggeren boven en
onder de sluis dan kunnen we tenminste
normaal varen zonder problemen wand
hoe het nu gaat kan het gewoon niet door
gaan wand dit is gewoon een drama
Schipper:
Zoals na de stremming van gleesen naar
bevergen van de week hadden ze herbrum en de andere sluizen langer open
moeten houden.
Daarnaast is het aan de binnenkant moeilijk om van je plek af te komen en leid het
af en toe zelfs tot schades aan schepen.
Op zondag langere openingstijden zal is
beter als er een goed tij is voor schepen.
Nu hebben wij gister door de oostenwind
en de vele opvaart ons tij gemist omdat
ze heel snel 17 schuttingen op tijd naar
binnen moesten krijgen. Maar daarnaast
vind ik ook dat delfzijl en emstraffic beter
moeten communiceren over vertrekkende
schepen met laag water.
Gister is er een schip vast komen te zitten boven de sluis van herbrum waardoor
de andere schepen met stroom op de kont
vol in de ankers moesten. Dit levert gewoon gevaarlijke situaties op. 2 uur voor
laag water weg gaan kan gewoon niet!
Na alles van gister is er nu besloten dat
vanmorgen met tij maar 8 schepen naar
herbrum mochten. Daar bij werd niet gekeken naar de afmetingen etc wil je als
9de of 10de er heen moet je emstraffic opbellen of het mogelijk is. Het staat nu ook
op elwis vermeld.
Schipper:
Wij roepen dit al heel lang. Al heel vaak
aangekaart bij de wsa in meppen. Op een
gegeven moment belde en mailde ik bijna
elke reis om te klagen. En elke keer was
ik de enige. Ooit in een ver verleden heb
ik namens de vibia in samenwerking met
de asv een oproep gedaan om klachten
te verzamelen ivm de slechte toestand bij
herbrum, toen kreeg ik wel 3 reakties Een
aantal maanden terug konden wij al amper de sluis uitkomen binnen kant en zeiden wij en een aantal duitse collega’s die
er vast varen dit duurt niet lang meer dan
vaart hier niks meer. Dat werd toen door
verschillende collega’s weg gewuifd onder
het mom het gaat toch. Maar nu de boel
echt klem loopt en je dus met tig schepen
binnen en buiten geen kant meer op kant
klagen we wel allemaal. Zolang het gaat
hoor je niemand!!!. Deze problemen zijn
echt niet nieuw helaas!! Maar door lage
waterstanden en geen bovenwater verergerd de situatie nu wel in rap tempo.

Schipper:
Ca een jaar geleden is er langdurig ”gespoeld” in de buiten voorhaven. Ik vond
het eerst een komisch gebeuren, maar
een reis later voer je de sluis in alsof er
niks aan de hand was. Was gewoon
schoon water. Nu dus weer dikke ellende.
Jammer hoor. Continu baggeren/spülen of
een sluis bouwen.

Schipper:
Ruimere schuttijden op zondag in ieder
geval wel (ook tot 22:00 uur). Afgelopen
zondag kwam het met het tij niet lekker uit
en veel schepen hebben daarom oponthoud. Wij konden hem in het voorkanaal
lastig op zijn plek houden. We waren met
meerdere schepen aan het manouvreren
omdat wij de volgende dag pas konden
schutten.

Schipper:
Dit speelt al zo lang daar in Herbrum bij
de moddersluis Heb voor 25 jaar geleden
al foto’s Naar WSA in Meppen gestuurd
Toen ging er nog niet per E-Mail Maar
kreeg ze netjes terug Toen was het een
paar week redelijk Hoop dat ze x echt acties ondernemen

Resultaat in Herbrun
Direct na de brief van de ASV waar de facebookberichten aan toegevoegd zijn werd er een 24-uurs werking voor de sluizen Herbrum
en Bollingerfähr ingevoerd.
De huidige 24-uurs werking voor de sluizen Herbrum en Bollingerfähr wordt als volgt verlengd:
Van 01.12.2018 00:00 uur tot 23.12.2018 22:00 uur
en van
27 december 2016 06:00 tot 30 december 20: 22:00 uur
De sluizen zijn niet in bedrijf van
23.12.2018 22:00 uur tot 27.12.2018 06:00 uur
en van
30.12.2018 22:00 uur tot 02.01.2019 06:00 uur
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CERTIFICATEN
GMP systeem afschaffen?
De ASV is van mening dat het GMP systeem afgeschaft moet worden omdat
het een ongeloofwaardig certificaat geworden is nu er een tijdelijke maatregel
GMP+ international is ingevoerd.
De ASV heeft onderstaande brief gestuurd aan de Nederlandse Voedsel en
Warenautoriteit
Betreft Invoer tijdelijke maatregel GMP+
international
Wij sturen u deze brief naar aanleiding
van klachten over een ingevoerde maatregelen van de GMP die wij ontvingen
van onze leden.19 November jl. heeft het
GMP+ international besloten in verband
met de lage waterstanden een tweetal
poortwachtersprotocollen beschikbaar te
stellen. Deze maatregelen houden in dat
per directe ingang GMP gecertificeerde
deelnemers gebruik mogen maken van
niet-gecertificeerde vervoersbedrijven om
hun GMP-goederen te vervoeren in ver-

V O O RT VA R E N D V E R Z E K E R D

band met de lage waterstanden op de rivieren.
De ASV vindt dit een kwalijke gang van
zaken. GMP gecertificeerde vervoersbedrijven steken veel tijd en geld in het op
orde houden van het GMP-certificaat. Er
wordt bekeurd op eventuele fouten die
gemaakt worden door de deelnemers. Er
zijn kosten verbonden aan het behouden
van het GMP-certificaat. Middels het toepassen van de maatregel dat GMP gecertificeerde deelnemers gebruik mogen
maken van niet-gecertificeerde vervoersbedrijven wordt er een signaal afgegeven
dat het klaarblijkelijk helemaal niet van
belang is voor de voedselketen om GMPproducten te vervoeren met vervoerders
die daarvoor gecertificeerd zijn. Wat houdt
het certificaat eigenlijk in als men zo gemakkelijk tot deze maatregel over gaat?
Waarom wordt er beboet wanneer gecertificeerde bedrijven fouten maken wanneer
er kennelijk geen gevaar voor de voedselketen dreigt? Waarom moeten GMPvervoerders contracten afsluiten om hun
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EOC zeker op het water!
”Ik ben blij met mijn keuze voor EOC omdat
mijn bedrijfsrisico’s daar in goede handen zijn!”
088 6699500 | eoc.nl |
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@EOCverzekering

/EOCverzekering

certificaat te behouden en een enorme
tijdrovende administratie bijhouden?Onze
vraag aan het NVWA is of u op de hoogte
bent van deze ingevoerde maatregel.
Via de facebooksite hebben de schippers laten weten geen enkel begrip
te hebben voor de maatregel. https://
www.facebook.com/395786253814492/
posts/2128994763826957/
De ASV is van mening dat het GMP systeem afgeschaft moet worden nu het een
ongeloofwaardig certificaat geworden is.
Wij vragen ook de binnenvaart bedrijven
die geïnvesteerd hebben in GMP, schadeloos te stellen.
Wij hopen en verwachten u hiermee voldoende op de hoogte gesteld te hebben
en gaan ervan uit dat u ons van de verdere procedure op de hoogte houdt.
Namens bestuur en denktank van de ASV,

LAAG WATER
Laag water

Laag water; grote problemen voor de
binnenvaart.
Dat de binnenvaart (en dus de hele
maatschappij) geconfronteerd wordt
met de gevolgen van het lage water
mag duidelijk zijn.
Er zijn ook oorzaken aan te wijzen; veel
heeft te maken met het ingrijpen van de
mens waardoor water steeds sneller afgevoerd wordt o.a. Ook de angst voor te
hoog water heeft kennelijk doen vergeten
dat water ook een noodzakelijk iets is.
Maatregelen te over om ons te beschermen tegen te hoog water, maar wat nu als
we vast lopen doordat het vervoer over
water stil komt te liggen?
Er zijn nu al verladers die hun goederen
niet meer vervoerd kunnen krijgen, ook
niet over de weg. Nederland loopt vast
en ook aan het aantal vrachtwagens en
chauffeurs zit een maximumcapaciteit dat
bereikt lijkt te zijn.
Het mag duidelijk zijn dat de ASV al langere tijd probeert duidelijk te maken wat
het belang van het voortbestaan van OOK
de kleinere binnenvaartschepen is en dat
belang blijkt nu duidelijker dan ooit. Het

zijn de kleinere schepen die nu nog kunnen varen in gebieden die ook afhankelijk
zijn van scheepvaart.

geheel voorbijgaand aan de sloperijen die
nog iedere dag goede kleinere schepen
slopen waar nu al een tekort aan is.

We kunnen niet anders dan concluderen
dat het voortdurend inzetten op nieuwbouw van nog grotere schepen een foutief
beleid is, waarvan de gevolgen overduidelijk zijn. Het koesteren wat waardevol is,
het handhaven van een diversiteit in de
binnenvaartvloot is essentieel maar wordt
kennelijk nog steeds niet als speerpunt
gezien.

Gezien de huidige situatie, die vermoedelijk echt vaker zal voorkomen, is goed na
te gaan wat er zal gebeuren als binnen 10
jaar de helft van de binnenvaartvloot verdwenen is met daarbij alle kleinere schepen.

Sterker, de gevolgen van de CCR regelgeving (duidelijk zichtbaar nu al) wordt nog
steeds gebagatellisseerd “het zal allemaal
wel meevallen” lezen we in een brief van
de provincie Overijssel als antwoord op de
zienswijze van de ASV op het “voorstel integrale netwerkvisie Overijssel”.
Daar heeft men, volgens de provincie, van
andere brancheorganisaties gehoord dat
de toekomstige (?) regelgeving zodanig
zou zijn verzacht dat de gevolgen voor het
kleine schip “niet al te verstrekkend zijn”.
Door “een effectieve lobby” lezen we ook
nog!
En dat terwijl harde cijfers en aangetoonde feiten iets heel anders uitwijzen. En

Dit speelt in Nederland, het speelt ook in
nog meer ons omringende landen*. Achterstallig onderhoud van vaarwegen, een
voortdurende bezuiniging op de binnenvaart en het wegkijken van de gevolgen
van de CCR regelgeving, waarbij Nederland juist het land is wat ook daarbij
de oudere schepen en DUS de kleinere
schepen laat vallen door ALLEEN HEN
aan onmogelijke geluidseisen te laten
voldoen. “Het zal allemaal wel meevallen”
horen we al meer dan 10 jaar. De conclusie mag duidelijk zijn: als er niet ingegrepen wordt, wordt dit probleem onoverzienbaar groot.
Hoog tijd om de bakens te verzetten.
*Zie Teletekst pagina 721 en 722 om te
zien wat er allemaal aan vaarwegen gestremd is.
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Het verhaal van de Waal

Laag water: hoe komt het, en wat kunnen we eraan doen?
De laatste tijd heeft de binnenvaart niet
te klagen over aandacht die aan deze
sector gegeven wordt. Reden daarvan
is het lage waterpeil, specifiek het lage
waterpeil van de rivieren de Waal en de
IJssel.
Dientengevolge is de haven van Deventer al maanden onbereikbaar, kunnen schepen minder lading meenemen, moeilijker varen door ondieptes,
wordt vervoer duurder en minder zeker
etc. etc.
Kortom..het belang van een functionerende binnenvaartvloot met goed bevaarbare waterwegen is aangetoond.
We horen dat dit allemaal veroorzaakt
wordt door de klimaatverandering. Die
klimaatverandering is veroorzaakt door
het gedrag van de mens.
Maar naast de klimaatverandering heeft
het gedrag van de mens nog meer teweeg gebracht. Zo heeft men ooit de rivieren bevaarbaar gemaakt maar het lijkt
er sterk op dat men door de jaren heen
ingegrepen heeft op manieren waarvan
men de effecten niet genoeg heeft overdacht.
Een voorbeeld van de grote effecten van
het ingrijpen van de mens zien we bij de
rivier de Waal:
Wat is er nu precies gebeurd?
In 1993 besprak men in de commissie
Waal -een commissie van RSW- of en
hoe de Waal geschikt gemaakt kon worden om (vaker dan op dat moment het
geval was) door 6 baks duwvaart bevaren
te worden.
De obstakels waren 3 bochten in de Waal;
de bochten bij Ewijk , Nijmegen en St. Andries. Om die 6-baks duwvaart mogelijk
te maken moesten deze bochten worden
verruimd.
De manier waarop dat zou moeten gebeuren werd bediscussieerd met als conclusie dat de hoeken (binnenbochten) dieper
moesten worden. Volgens deskundigen
van RWS zou dit mogelijk zijn door het
plaatsen van bodemkribben.
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De schippers die namens de vereniging
Schuttevaer in de commissie plaats hadden genomen waren niet louter positief
over de voorstellen vanwege de gevolgen
die het weghalen van de 3 bottlenecks uit
de Waal zouden kunnen hebben;
Waterstandverlaging Pannerdense kop
Zo waarschuwden de schippers voor een
waterstandverlaging aan de Pannerdense
kop; Waar de schippers dachten dat de
waterstandverlaging 10 cm. zou bedragen
was RWS overtuigd dat dit niet meer dan
2 cm. zou zijn. Inmiddels weten we wel
beter: Door de waterstandverlaging aan
Pannerden loopt er veel meer water de
Waal af. Hierdoor is er een snellere ontzanding in de Waal. Wat hiervan het gevolg is kunnen we zien in Nijmegen, waar
de bodemkribben (wat gechargeerd gesteld) nog net niet boven water uitkomen.
Ander stromingspatroon door diepere
hoeken
Vervolgens hebben de vaarweggebruikers gewaarschuwd voor de gevolgen van
het dieper maken van de hoeken (de binnenbochten): door het dieper maken van
de hoeken ontstaat een ander stromingpatroon en het gevolg zal zijn dat er op
Midden Waal veel gebaggerd zal moeten
worden om die op diepte te houden. Deze
waarschuwing vanuit de schipperij werd
wel onderkend maar er werd weinig mee
gedaan: RWS heeft het geaccepteerd als
een onvermijdelijk iets.
Bodemkribben zorgen voor gronderosie
Een derde ingrijpen met groot effect is het
plaatsen van de bodemkribben, die hebben hun werk goed gedaan; waar vroeger
de rode gasboei bij laag water in Nijmegen over de helft van de rivier lag, ligt hij
nu altijd aan de kribben. Dus de rivier is
hier veel breder geworden. Wat destijds
echter niet bedacht is, maar wel aan gedacht had moeten worden is dat de Waal
uitslijt waarbij de drempels en harde bodems blijven liggen waar ze liggen.
Niet alleen de Waal heeft met deze gronderosie te maken; Dezelfde effecten hebben plaatsgevonden bij de oude sluis
Weurt (ook bij de nieuwe maar dat merken we nog niet) ook zien we dit nu duidelijk waarneembaar in het voorkanaal van
Eefde en in de voorsluis aldaar.

Stroomsnelheid toegenomen
Als je bottlenecks uit de rivier haalt waardoor er meer water via de Waal gaat en
je maakt de binnenbochten diep dan loopt
de stroom over de volle breedte van de
rivier. Dat meerdere water veroorzaakt in
de rechte stukken een hogere stroomsnelheid. In de drie bochten was het vroeger
diep en liep er veel stroom, maar in de
opvaart liepen de schepen over de hoek
waar de stroomsnelheid aanmerkelijk minder was. Inmiddels maakt het niet meer uit
waar je vaart; de stroomsterkte is overal
gelijk en vooral toegenomen.
Neveneffecten zijn groot
Dit beleid heeft een grote invloed: de oorspronkelijke waterverdeling tussen Waal
en Pannerdens kanaal is altijd 2/3 Waal
en 1/3 Pannerdens kanaal geweest, deze
verhouding is nu
ernstig verstoord. Inmiddels gaat er 81%
van het water via de Waal en minder dan
19% via de IJssel met alle gevolgen van
dien (zoals we hebben kunnen constateren bij de haven van Deventer). De Neder-Rijn heeft te weinig water waardoor de
waterstand boven Driel gelijk is aan de waterstand beneden Driel de deuren dreven
open door druk van beneden. Boven de
sluis is natuurlijk geen diepgang meer. De
IJssel loopt ver droog en het IJsselmeer
heeft te weinig water om de verzilting tegen te gaan waardoor er nu tankers op het
IJsselmeer heen en weer varen om Andijk
-de waterinlaat voor Noord-Holland- van
zoet water te voorzien.
De Oranjesluizen bij Amsterdam kunnen
ook niet meer spuien richting IJmuiden
omdat de waterstand op het IJsselmeer te
laag is. Daarom wordt er via Tiel en Wijk
bij Duurstede permanent gespuid om dit
fenomeen te bestrijden, hetzelfde geldt
voor de Lek. Als het Pannerdens kanaal
meer water zou krijgen dan zou men ook
over de Neder-Rijn water af kunnen laten
lopen, nu is dat onmogelijk.
Slimme Duitsers?
Dit alles heeft als oorzaak dat er te veel
water over de Waal gaat. Maar als men
minder water over de Waal zou laten lopen dan wordt de Waal nog droger, zou
de eerste reactie zijn. Dat is een juiste redernatie maar dat is op te lossen, zoals in
het verleden dat al vaak is gebeurd: door
een rivier smaller te maken. De Waal is
teveel verbreed waardoor we nu 50 cm

minder water hebben op de Waal dan op
de Duitse Rijn, iets wat in het verleden
nooit voorkwam. De Duitsers hebben het
dus slimmer gedaan dan wij. Het is voor
ervaren schippers toch niet te geloven dat
je van de boven Rijn komend in Nijmegen
met je schip gaat ‘raken’.
Zijgeulen
Er zijn in de loop der jaren waterlopen en
bijpassen aangelegd waarbij de nevengeulen in verband met hoog water prima
functioneren maar waarbij in het geval van
een waterstand van minder dan 9,50m tot
10 meter in Lobith er geen water afgetapt

zou moeten worden, dat moet in het vaarwater blijven.
Er komt een steeds luidere roep (van o.a.
het wereld natuurfonds) om meer water
via die nevengeulen te laten lopen vanwege milieudoelstellingen “geef water de
ruimte”, maar ook uit angst voor te hoog
water. Vooralsnog lijkt RWS daar geen
gehoor aan te geven, maar tegelijkertijd wordt erkend dat waterschappen en
overheden zo gefixeerd zijn geraakt op
de angst voor te hoog water dat men is
vergeten rekening te houden met (te) laag
water.
Ook nu weer moet men zich goed realise-

ren wat de gevolgen van dat beleid kunnen zijn.
Vaarwegversmalling als oplossing?
Op dit moment is er al door BLN-Schuttevaer aan de Minister gevraagd de bodemkribben bij Nijmegen te verwijderen of in
ieder geval te verdiepen.
De ASV lijkt, gezien het bovenstaande,
dat vaarwegversmalling de beste optie is
om de situatie te verbeteren. Gezien de
toekomst zullen we ons moeten bedenken waar we heen willen met vervoer over
water, waarbij ook het bouwen van steeds
grotere schepen ook een limiet bereikt.
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LIGPLAATSEN
Plannen containeroverslag Haaften
Aan:
Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat
Oost-Nederland (HID)
Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Betreft:
Plannen containeroverslag Haaften
Rotterdam, 18-10-2018
Geachte mevrouw,
Hierbij wil de ASV (Algemeene Schippers
Vereeniging) u wijzen op het volgende:
De gemeenteraad van gemeente Neerijnen lijkt voornemens haar plannen uit te
voeren betreffende de bouw van een containeroverslag in de rusthaven van Haaften. Haaften is een officieel erkende rusthaven en die rustfunctie vervalt als men er
containers gaat overslaan. De ASV heeft
sterke bedenkingen bij de uitvoering van
dit bestemmingsplan en voelt de noodzaak u daarop te wijzen.
Wie of wat is de Algemeene Schippers
Vereeniging (ASV)?
De ASV streeft naar een sociaal/economisch aanvaardbare situatie in de binnenvaart, waarbij de factor mens centraal
staat. We vertegenwoordigen de particuliere schipper. Het bestuur bestaat uit
schippers in de binnenvaart die aan den
lijve de gevolgen van het beleid ten opzichte van de binnenvaart ondervinden.
Reeds in 2016 heeft de ASV haar zienswijze geschreven aan de gemeenteraad
Neerijnen om haar visie te geven op de
ontwikkelingen wat betreft ‘bestemmingsplan Kerkewaard 2016’. Inmiddels lijkt het
erop dat dit voorgenomen bestemmingsplan uitgevoerd gaat worden. Wat de gemeente Neerijnen betreft, tenminste.
Daarom willen wij bij u een aantal zaken
aan de orde stellen.
Wij doen dat bij u, omdat u de bevoegde
autoriteit in deze bent om de noodzakelijke toestemming voor de uitvoering van
dit bestemmingsplan te verlenen. (zie
bijlage: Aanwijzing bevoegde autoriteiten
CRR - artikel 5, lid 4 eerste regel + helemaal onderaan (wijst terug naar regeling /
artikel hierboven genoemd) de bevoegde
autoriteit is “ De Hoofdingenieur-Directeur
van het Directoraat-Generaal Rijkswater-
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staat Oost-Nederland) . Volgens onze inlichtingen bekleedt u deze functie. Als dat
niet het geval is, dan verzoeken wij u om
deze brief door te sturen naar de persoon
die wèl bevoegd is, dan wel om hem of
haar met ons contact op te laten nemen.
In de door ons destijds verzonden zienswijze aan de gemeente (zie bijlage)
schreef de ASV o.a. dat
wij als sociaal economische binnenvaart
vereniging op zichzelf blij zijn dat een bedrijf, in dit geval van Uden, kiest voor vervoer over water. Wij zien echter als vertegenwoordiger van de binnenvaart op het
sociale vlak problemen bij de voorgenomen bouw van een containeroverslag in
de overnachtinghaven Haaften. Dat hebben wij ook toegelicht in onze zienswijze
aan de gemeente (zie bijlage).
Haaften is een rusthaven (Rijnvaartreglement - artikel 14.11 lid 1)
Wij hebben daarbij gerefereerd aan het
feit dat Haaften een rusthaven is voor de
binnenvaart, waarbij schepen in de haven
liggen als men moet rusten als de vaartijd om is. Rusten is noodzakelijk voor een
veilige vaart en dat betekent dat naast
verplichtingen (vaar- en rusttijdenwet) er
ook mogelijkheden (rechten) moeten zijn
om schippers in staat te stellen aan die
rust te komen.
Er zijn enkele rusthavens aangewezen en
rusthaven Haaften is daar één van. Er zijn
echter nu al (veel) te weinig rusthavens.
Het opheffen of ongeschikt maken van
een rusthaven tast de veiligheid aan van
het scheepvaartverkeer en de leef- en
werkomstandigheden van de schippers.
Wij spreken u specifiek aan op het feit dat
het Rijnvaartreglement erin voorziet om
deze belangen te beschermen. Het Rijnvaartreglement (zie de bijlage die de ASV
hierbij meestuurt, in het bijzonder artikel
14.11, lid 1 onder a) maakt duidelijk dat
de functies rusthaven enerzijds en laaden loshaven anderzijds moeten worden
gescheiden. In een rusthaven zoals de
haven van Haaften, mogen schepen niet
laden en lossen. Dat is alleen anders, als
de bevoegde autoriteit toestemming verleent. U bent o.i. die bevoegde autoriteit.
Wat wij vragen aan u is om rekening te
houden met het feit, dat er al veel te weinig rusthavens zijn. Het laden en lossen
van grote hoeveelheden containers maakt
de rusthaven van Haaften ongeschikt voor

haar functie.
Wat ons opvalt is namelijk dat de gemeente een aantal aannames doet, die
o.i. niet kloppen en daarbij zou een besluit
op verkeerde gronden genomen kunnen
worden.
In het Voorontwerp Bestemmingsplan
Kerkewaard valt namelijk op blz. 54 te lezen dat 110 DB geen probleem is voor de
schepen want; “zij zijn goed geïsoleerd”.
Wij weten niet waar het op gebaseerd is,
dat onze schepen zo goed geïsoleerd zijn,
dat er geen overlast zal zijn van de geplande terminal, met zijn grote knallen van
ijzer op ijzer (128 DB), het indringende
piepen van de kraan tijdens het rijden en
vrachtwagens die af en aan rijden. Het geluid van de terminal zal tevens redelijk ver
over water ‘dragen’. De ASV vindt het wel
of niet geïsoleerd zijn van schepen in deze
een vreemde redenatie, nog los van het
feit dat men dan kennelijk vindt, dat schepen alle ramen dicht moeten houden. Het
gaat om het geproduceerde geluid door
de terminal en die moeten in decibellen
een eind lager uitkomen, wil het leefbaar
blijven voor de omgeving, dus ook voor de
aldaar zijnde schippers en bemanning (en
zelfs de walbewoners).
De binnenvaart wordt door wetgeving opgelegd steeds minder geluid te produceren
maar tegelijkertijd wordt er (door gemeente Neerijnen) een terminal goedgekeurd,
die ver over die grenzen heengaat! Het
bevreemdt ons dat in een rusthaven deze
hoogte aan decibellen toegestaan wordt.
Het lawaai van de terminal is bovendien
niet constant, zoals bij een scheepsmotor,
waar je in je waarneming minder last hebt.
Het zijn juist de piekgeluiden die de rust
ernstig verstoren.
Men lijkt te vergeten dat scheepsbemanning bestaat uit mensen die bij mooi weer
ook graag buiten willen zijn. En als men
slaapt, heeft men misschien wel een raam
open. Zelfs als er maar tot 23.00 uur overgeslagen wordt, is de verstoring van de
rust enorm. Daarbij zal ook na 23.00 uur
de hinder doorgaan, bijvoorbeeld doordat
er vrachtauto’s af- en aanrijden. De gemeente Neerijnen heeft namelijk duidelijk
aangegeven dat de genoemde inperking
van de werktijden alleen geldt voor het
gebruik van de kraan, niet voor de andere
activiteiten.

Haaften is een rusthaven en die vervalt
als men containers gaat overslaan en
daar spreken we u op aan, want u bepaalt
of het verbod om een rusthaven voor
overslag te gebruiken in stand blijft of niet.
Waarbij wij ons afvragen, gezien de bijlagen: mag dat zomaar?
De ASV heeft destijds aan het College
een aantal vragen gesteld, waar geen antwoord op gekomen is.
- Is het mogelijk dat er minder geluid geproduceerd wordt op de terminal dan nu is
vastgesteld?
- Gaat deze terminal na verloop van tijd
groeien en hoe past dit in de huidige plannen die er nu liggen op het gebied van
geluid?
- Is de invaart van overnachtinghaven op
meerdere en vooral kruisende bewegingen gebouwd?
- Is de haven groot genoeg voor de extra
schepen die de haven aan gaan doen?
- Hoeveel schepen per dag gaan er extra gebruik maken van de terminal in de
haven?
- Gaat dit ten koste van de veiligheid? Ook
op de Waal zal het een drukker knooppunt
worden.
- Kan deze haven een groei van de terminal aan?
- Of zal de functie als overnachtinghaven
komen te vervallen?
U begrijpt: Wij zeggen als schippers geen
nee tegen een terminal, maar wel nee
tegen een terminal die in een rusthaven
gepland is waar schippers komen om te

rusten. Wij zijn van mening dat er beter
gezocht kan worden naar een plek verder
van de bebouwde kom en uit een rustgebied voor schippers. Een locatie met meer
groeimogelijkheden en minder overlast.
We zien namelijk als schippers op vele
terminals de groei van zowel het terrein
als het verruimen van de lostijd plaatsvinden om aan de groeiende behoefte te
voldoen, waarbij problemen ontstaan met
overlast door terminals. Dat heeft grote
invloed op onze gezondheid en de veiligheid op het water, maar dat is niet het
enige. Ook onze relatie als beroepsgroep
met de walbewoners wordt er moeizaam
van. Voor hen is het onderscheid tussen
ons als schippers en een overlast veroorzakende overslagterminal namelijk niet zo
duidelijk als voor u of ons.
Wij hebben destijds het college aangeboden om mee te denken bij het vinden van
oplossingen of, nog beter, een goed alternatief voor deze nieuwe terminal helpen
zoeken. Alhoewel er in het voorontwerp
wordt gesproken over een akkoord met
“de schippersvereniging” (blz. 54) kan de
ASV dat niet bevestigen. Wij zijn dan ook
enkel door buurtbewoners, die bezorgd
zijn over de nieuwe plannen, op de hoogte
gesteld.
Zolang u geen toestemming geeft, mag er,
ondanks een potentieel positief bestemmingsplan, in Haaften niet worden geladen en gelost, heeft de ASV begrepen.
En voor zover wij hebben kunnen nagaan,
heeft u die nog niet gegeven.

Wij vragen daarom voordat u een besluit
neemt hierover, onze argumenten mee te
wegen en vragen u dringend met de ASV
in gesprek te gaan over dit onderwerp.
Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte gesteld te hebben, maar wij hebben
graag nog contact met u als wij dingen
verder kunnen toelichten.
Hoogachtend,
Sunniva Fluitsma
woordvoerder ALGEMEENE
PERS VEREENIGING (ASV)
+ 31 611 88 77 91

SCHIP-

Bijlagen: Zie meegestuurde attachments.
1e bijlage - Rijnvaartreglement - artikel
14.11 lid 1 onder a
In de haven van Haaften mogen schepen
niet laden en lossen, zonder toestemming
van de bevoegde autoriteit.
2e bijlage - Aanwijzing bevoegde autoriteiten CRR - artikel 5, lid 4 eerste regel + helemaal onderaan (wijst terug naar regeling
/artikel hierboven genoemd) de bevoegde
autoriteit is “ De Hoofdingenieur-Directeur
van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Zuid-Holland,
Utrecht en Limburg, ieder voor zover het
zijn ambtsgebied betreft”
3e bijlage- brief aan de gemeente uit 2016
van de ASV over dit onderwerp
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Geertruidenberg
In de nieuwsbrief van oktober jl. heeft u
de voortzetting van de ligplaatsensoap
kunnen volgen in de gemeente Geertruidenberg.
Het enige antwoord dat wij mochten
ontvangen, kwam erop neer dat men
niet van plan was het ligplaatsenbeleid
aan te passen. Schippers konden ook
een andere haven kiezen als men niet
tevreden was.
Dat de ASV hierover de aandacht heeft
gezocht, is ook de gemeente niet ontgaan en zo ontving de ASV de volgende uitnodiging op 1 november jl.
Uitnodiging van de wethouder aan het bestuur
Geacht bestuur van de ASV,
Namens de wethouder van de gemeente
Geertruidenberg, wil ik u allen uitnodigen
voor een bestuurlijk overleg inzake de
communicatie van, naar en over elkaar.
Graag wil ik hiervoor met u een datum afstemmen. Het overleg zal plaatsvinden op
kantoor van de wethouder: Gemeentehuis
te Raamsdonksveer, Kunt u mij aangeven
wie er namens het bestuur aanwezig zullen zijn?
Antwoord van de ASV
Na wat heen en weer geschrijf heeft de

ASV uiteindelijk een antwoord geschreven met o.a. onderstaande inhoud:
Zoals onze voorzitter -mevrouw le Sage- u
al eerder telefonisch heeft uitgelegd, heeft
onze vereniging een (internationaal) varend bestuur. Dat betekent dat het fysiek
aanwezig zijn op overleggen vaak een
enorme inspanning vergt, die wij bereid
zijn te plegen, mocht dat alle partijen veel
opleveren.
Zo ben ik, als woordvoerder voor dit
onderwerp, voor een gesprek met wethouders over het ligplaatsenbeleid van
Geertruidenberg verleden jaar nog van
Zuid-Frankrijk (voorbij Lyon) gekomen om
dat gesprek te voeren (waarbij dus ook het
bedrijf gedurende enkele dagen stilligt).
U zult begrijpen dat als kennelijk (gezien
het antwoord van de wethouder over het
ligplaatsbeleid, samengevat: “wij gaan
niet in discussie, wij bepalen het beleid en
als het u niet zint zoekt u maar een andere
gemeente”) geen enkele waarde wordt gehecht door de huidige wethouder aan de
zaken die in dat overleg (en de vele overleggen daaraan voorafgaande) besproken
zijn, dit de waarde van een vervolgoverleg
voor de ASV doet verminderen.
Wij stellen prioriteiten aan de waarde van
een overleg in verband met onze vrijwillige inzet van mensen. Het gaat net als in

uw organisatie over kosten en opbrengsten. Waarbij in het geval van de ASV u
zich moet realiseren dat het bestuur en
denktank bestaat uit ondernemers die
op vrijwillige basis zich inspannen om de
belangen van de binnenvaartsector te behartigen.
Gezien bovenstaande afwegingen en
de agenda waarbij het gesprek zich dus
hoofdzakelijk zal concentreren op “de
communicatie”, waarbij de bemensing
(bestuur en denktankleden) een grote wissel trekt op de ASV vereniging, heeft dit
gesprek op deze manier voor ons op dit
moment geen prioriteit.
Zeker niet, in overweging nemend dat na
al die (6) jaren dat er contact over en weer
is geweest de opbrengst hiervan nihil is.
Wat niet wegneemt dat de ASV –met een
afvaardiging vanuit de ASV- nog steeds
bereid is in gesprek te gaan met de gemeente over het ligplaatsenbeleid. Wat
ook niet wegneemt dat de ASV het ligplaatsenbeleid en de wijze waarop er met
de binnenvaartschippers wordt omgegaan
aan de orde zal blijven stellen.
Wij hopen de lezers tot zover op de
hoogte gesteld te hebben van de gang
van zaken in en rond Geertruidenberg.

Geertruidenbergsoap!
Mijn naam is Willem Stam en ik ben binnenvaartondernemer (schipper van het
schip Stapper en lid van de ASV) met
thuishaven Raamsdonksveer.
Laatst kwam ik de haven binnenvaren en
het plan was om vast te maken aan de palen bij de Timmersteekade, maar er lagen
woonbootjes op de palen (die palen zijn
daar toch echt ooit neergezet voor de bin-
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nenvaart!).
Ik heb gelijk de havenmeester gebeld om
te vragen deze woonscheepjes een andere plaats toe te wijzen. “Nee”, zei de
havenmeester, “deze scheepjes hebben
toestemming gekregen om daar te liggen
(niet van mij, maar dat is intern besloten
op het gemeentehuis)”. Nu ligt mijn schip
dus tegen een woonschip!

Ik dacht nog even “zal ik dan maar in het
Scheepsdiep of in de jachthaven gaan liggen met mijn vrachtschip!?” Gek word ik
ervan!
Met vriendelijke groet,
Willem Stam

De autosteiger aan de muur van Köln
We willen een ervaring delen van één
van onze leden.
Van de week werd ik onaangenaam
geconfronteerd met de voor mij nieuwe
procedure om de autosteiger in Köln
aan de muur te kunnen gebruiken. En
daar wil ik u graag op voorbereiden.
Indien u gebruik wilt maken van de autosteiger, zult u waarschijnlijk al snel gaan
communiceren met iemand in de naast
gelegen autogarage. Om te vragen of ze
het paaltje willen komen verwijderen.
De installatie hiervoor zit in een paal bij de
inrit, al jaren.
Echter de speaker die hiervoor nu gebruikt wordt, bevindt zich onder uw knie.
Dus ik raad u aan uw buikspieren op orde
te hebben of anders een kleedje mee te
nemen om op straat te leggen voordat u
geknield kunt gaan communiceren met de
beveiliging van de garage.
Al snel wordt u duidelijk dat u met uw auto
de garage in moet rijden en wel helemaal
tot het andere eind van de garage; daar
heeft de beveiliging namelijk zijn kantoor.
Om de garage in te komen heeft u wel
een kaartje bij het inrijden moeten nemen.
Deze zijn 15 minuten kostenvrij, dus u
moet een beetje opschieten anders moet
u het eerste instap tarief betalen. Aangekomen bij het kantoortje -dat is vanaf de
inrit zo’n 850 meter- blijkt dat de door u zo
gewenste sleutel alleen afgegeven wordt
tegen inlevering van uw paspoort of uw

rijbewijs.

hier dus alle tijd voor.

Met gefronste wenkbrauwen geeft u nog
aan dat u hier wel heel goed van vertrouwen moet zijn. Ten slotte kent u deze man
niet, ongeacht dat hij wel zijn naam geeft,
u krijgt ook geen bewijs dat u uw paspoort
of rijbewijs hebt afgegeven. Maar veel tijd
om uw verbazing te uiten heeft u niet, want
het inrijkaartje was maar 15 minuten geldig. Dus snel in de auto en heel de garage
weer door, onder alle mooie gebouwen
door, op naar de uitgang. Gelukkig heeft
u uw kaartje ook nog en boven aangekomen, haalt u het paaltje uit de grond, gooit
die met een sierlijke zwaai een eind weg,
want het begint u opeens duidelijk te worden wat het vervolg moet gaan worden….

Maar u heeft geluk; de man zit er nog en
uw paspoort of uw rijbewijs is er ook nog
en de ruil vindt plaats. Tja daar staat u
dan, u mag weer 850 m gaan lopen. Nu
weer richting de uitgang waar ergens uw
auto staat te wachten op u. En nee, hij
brengt u niet, ook niet op zijn garage- golfkarretje, dat is niet zijn werk.

Inderdaad, u moet uw auto aan de andere
kant van het paaltje plaatsen, niet vergeten om dit ook op slot te doen en nu komt
het belangrijkste; het paaltje weer terugplaatsen. Deze ook echt op slot doen,
want de camera die daar hangt kan u best
wel eens heel goed in de gaten houden.
En ja, nu komt het onvermijdelijke; u zult
weer terug moeten gaan lopen naar de
andere kant van de garage om de sleutel
in te leveren, zodat u uw paspoort of rijbewijs weer terug kunt krijgen. Hopen nu
maar dat die betreffende man in deze tijd
niet is begonnen om uw identiteit te gaan
kopiëren. Want u moet gegarandeerd 850
meter gaan lopen, voordat u bij het kantoortje bent. En dat weet hij ook. Hij heeft

Volgens google doet u over 850 meter lopen 10 minuten. Dat wist u al, want dat
duurde de heen wandeling namelijk ook
al.Pff wat een geluk, u bent ondertussen
niet verbaliseerd, omdat uw auto in een
wandelgebied stond geparkeerd. En ja
wel hoor, nu kunt u de laatste 150 meter
van uw reis afleggen en de autosteiger
oprijden.
Samengevat:
Voor deze laatste 150 meter heeft u op
uw knieën op straat gezeten, 2 x 850 m
= 1700 m. met uw auto moeten rijden, 2 x
850 m. = 1700 m. moeten lopen en heeft
u paspoort of rijbewijs aan een totaal onbekende voor u afgegeven, terwijl hij daar
gegarandeerd 15 minuten alles mee heeft
kunnen doen wat hij maar zou willen doen
zonder dat u enig bewijs heeft gekregen,
dat u het heeft afgegeven. En bent u zeker
35 tot 40 minuten verder.
Neem de tijd, uw wandelschoenen en veel
vertrouwen mee.

Ligplaats Kampen
Eén van onze denktankleden heeft zich
ingezet om de situatie voor de schippers in Kampen te optimaliseren.
Dat deed de heer Wijkstra door enkele
maanden geleden telefonisch contact
te zoeken met de havenmeester van
Kampen.
Daarbij zijn er positieve punten te noemen:
•
Je ligt in Kampen heel mooi, en
•
als je hier laadt of lost is het havengeldbedrag ook redelijk.
Maar….als je hier enkel het weekend ligt,

of een doordeweekse dag, is dit toch nog
een vrij pittig bedrag. Vooral als je ziet
welke faciliteiten je ervoor terugkrijgt.

Als eerste aandachtspunten zijn genoemd:

bij de palen t.h.v. de flat en de loswal) en
deze werken ook. Minpuntje is dat zij alleen werken met muntgeld. Als je er een
weekendje ligt, ben je al snel door je muntgeld heen en zit er niks anders op dan de
generator te starten. Dit tot ergernis van
de bewoners en het hotel dat aan de IJsselkade gevestigd ligt (hotel van Dijk). Er
is geen walstroomplicht, maar er komen
wel regelmatig klachten binnen bij de gemeente. Het risico is daarmee dat het een
kwestie van tijd is dat deze verplichting ingevoerd zal worden.

Walstroomvoorzieningen
Er zijn walstroomkasten, bij de IJsselkade
en de kade aan het van Heutzplein, (niet

Voorstel
Een walstroomkast met modernere systemen is wellicht een uitkomst.

Daarom is bij de havenmeester aangegeven dat er, met relatief simpele aanpassingen, een hoop dingen beter kunnen
en er op deze manier ook meer gebruik
gemaakt gaat worden van de ligplaatsen
die Kampen te bieden heeft.
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Parkeerplaatsen
Als je aan de IJsselkade ligt of aan de
boulevard bij het van Heutzplein, kun je je
auto niet of nauwelijks bij het schip kwijt.
In dat geval moet je elke dag een parkeerkaartje kopen, maar dit wordt natuurlijk
wel erg prijzig als je hier langere tijd ligt.
De dichtstbijzijnde gratis parkeerplaats is
bij het station, aan de andere kant van de
brug (+/- 15 minuten lopen).
Voorstel
Een parkeerregeling voor schippers, vergelijkbaar met bewoners, zou een mogelijke oplossing zijn. Ook een tijdelijke parkeerkaart is geopperd. De havenmeester
zou dit via de mail kunnen toesturen als

de schipper zich aanmeldt voor het havengeld. De schipper kan deze dan uitprinten en achter de autoruit leggen.
Afvalcontainers
Er is een mogelijkheid om je afval kwijt te
kunnen als je langere tijd in het havengebied ligt. Als je de havenmeester belt,
zorgt hij dat de vuilniswagen het meeneemt op zijn route. Een beetje omslachtig is het wel en deze service heb je uiteraard niet in het weekend (terwijl je dan wel
havengeld betaalt).
Voorstel havengeld
Het voorstel is om een apart weekendbriefje mogelijk te maken voor het haven-

geld of eventueel zelfs een betaling per
dag mogelijk te maken.
De wethouder heeft naar aanleiding hiervan gebeld met de uitnodiging om hierover
te brainstormen en ideeën uit te wisselen.
Deze wethouder was zelfs gecharmeerd
van het idee om dat aan boord van het
schip te doen als het in Kampen ligt.
Nu hebben we nog even de tijd voor het
gesprek plaatsvindt, dat wordt ergens in
januari 2019. Zijn er suggesties, op en/of
aanmerkingen of bezwaren?

De Maashaven
De ASV was op uitnodiging aanwezig
bij een bijeenkomst van het havenbedrijf Rotterdam en project managers,
met als onderwerp de indeling van de
pontons in de Maashaven. Op de bijeenkomst hebben ze het ontwerp laten
zien dat gemaakt is voor de nieuwe
indeling en vroegen ze om advies van
de gebruiker. En wie kan dat beter dan
de ASV, die bestuurd wordt door alleen
maar mensen uit de praktijk?
De verwachting is dat het ponton eind
2019 terug gaat komen in de Maashaven. Dat duurt dus nog even en rond de
feestdagen is het top drukte met schepen.
Wij vrezen een tekort aan walstroomaansluitingen, omdat er minder kasten in de
haven zijn door de afwezigheid van de
ponton. Het havenbedrijf gaf aan dat vanaf het vierde schip het generatorverbod
vervalt, dat staat in de havenverordening.
De ASV heeft opgemerkt dat de palen op
de ponton erg laag zijn voor lege schepen, zeker nu de schepen steeds groter
en hoger worden. Wij hebben voorgesteld
hogere palen te plaatsen met om en om
een hoge en een lagere paal. Ook hebben wij het havenbedrijf uitgelegd dat de
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huidige stroomkasten verbeterd moeten
worden. De aansluitingen zijn momenteel
vlak aan dek en wij zouden graag zien dat
deze hoger komen. Het hekwerk is weer
in het midden van de ponton bedacht om
aanvaring te voorkomen. Echter kwam
door schippers de vraag of het toch niet
aan de kanten geplaatst kan worden in
verband met de veiligheid. Dit wordt nu
onderzocht. Verder heeft de ASV aangegeven dat de huidige mandeksels, doordat ze bovendeks uitsteken, erg onhandig
en gevaarlijk zijn. Veel beter zou zijn om
ze gelijk met het dek te maken om struikelen te voorkomen. De doorgang tussen
de palen die de ponton op zijn plaats moeten houden is 1,10 meter. Dit is volgens
ons te weinig om hulpdiensten aan boord
te laten komen en voor de schippers om
te passeren met kinderwagen en fiets bijvoorbeeld.

55, 86 en 110 meter. Ons idee is om geen
borden te plaatsen. Als er borden staan,
wordt er ook gehandhaafd. Op de ponton
voor de schepen van 110 meter komt een
zogenaamde luie trap voor hoge schepen.

Aan het uiteinde van de ponton is een
vaste trap met goede handvatten. De ASV
heeft geadviseerd om een koord langs de
ponton te maken. Mocht iemand te water
raken, dan kan men zich hieraan vasthouden. Een beter houvast bij de ingebouwde
trappen om op de ponton te komen zou
ook een stuk veiliger zijn. De ponton is ingedeeld op scheepslengte namelijk 38,5,

ASV: schippers aan het roer. Leden bepalen het beleid en voeren het uit. Wilt u ook
actief iets betekenen voor de binnenvaart
en op een andere manier met uw vak bezig zijn? Word lid van de ASV en doe mee!

Na het grote onderhoud komt de ponton
niet op zijn oude plek te liggen. De ponton wordt opgedeeld in meerdere pontons
van 50 meter gevolgd door twee palen die
25 meter uit elkaar staan. Ze komen een
beetje schuin liggend aan de zuidzijde
van de Maashaven bij de Maassilo. Omdat daar veel uitgaansleven is, hebben wij
gevraagd om hekken aan het begin van
de loopbrug te plaatsen. Dit om te voorkomen dat eventuele feestgangers te water raken en om overlast tegen te gaan.
Wij hopen dat het havenbedrijf Rotterdam
onze adviezen aanneemt en we blijven de
ontwikkelingen volgen.

Met dank aan Ronald Sipsma voor het
verslag

VERGROENING

Visie Duurzaam Goederenvervoer Flevoland
Stakeholdersbijeenkomst 25 oktober 2018
Verslag op hoofdlijnen.

Acties voor de marktpartijen

Ontwikkelingen

Wegvervoer

Wegvervoer

•

Wegvervoerders signaleren de volgende
ontwikkelingen:
•
Het overstappen naar andere aandrijflijnen begint nu kansrijk te worden.
Elektrisch rijden met vrachtauto’s en
waterstof zijn kansrijke mogelijkheden. Elektrisch rijden is door het grote
gewicht van de accu’s en de beperkte
actieradius vooral interessant voor
stadsdistributie; waterstof heeft meer
toekomst voor de lange afstanden.
•
In Noord-Holland wordt een windmolen gebouwd die waterstof gaat produceren. Men vraagt zich af of dat in
Flevoland ook staat te gebeuren.
•
Veel partijen aan tafel zijn al bezig
met de transitie naar elektrisch vervoer of waterstof.
•
De bereikbaarheid van Flevoland
in relatie tot Amsterdam staat onder
druk door files op de A6 en A1.
Binnenvaart
De volgende ontwikkelingen zijn met de
ondernemers aan de gesprekstafel binnenvaart besproken:
•
Nut en noodzaak van een aanvaarbeveiliging in de Zuidersluis en de
effecten van deze aanvaarbeveiliging
op het gebruik van het vaarwegennet
in de Flevopolders;
•
De toekomst van het vaarwegennet
in de Noordoostpolder;
•
Het tegengaan van negatieve modal
shift bij bijvoorbeeld wat betreft de
landbouwproducten;
•
•
De wijze waarop de binnenvaart
invulling moet geven aan het reduceren van emissies;
•
•
De kansen die de Flevokust Haven biedt voor modal shift en Flevoland.

•
•

Ondernemers in de logistiek en het
wegvervoer moeten meer samen
gaan werken.
Verladers moeten vergroeningseisen
opleggen aan hun vervoerders.
Vervoerders moeten meer data verzamelen en delen. Dit leidt tot meer
transparantie en minder lege kilometers.

Binnenvaart
•

•

•

•

De binnenvaart moet versneld verduurzamen. Een initiatief vanuit de
markt wordt gestart om 25 schepen
op batterijen te laten varen. De markt
zoekt hiervoor nog deelnemers om
zich bij aan te sluiten. Batterijen kunnen uitgewisseld gaan worden op de
Maasvlakte in Rotterdam. Batterijvaren is interessant, omdat de batterijen geleased kunnen worden. Dat
bespaart grote uitgaven aan opslagtanks en motoren.
Schepen naar Flevokust moeten
duurzaam aangedreven worden,
door bijvoorbeeld waterstof of batterijen. De ambitie is uitgesproken om
één schip op de lijndienst Rotterdam
– Flevokust op waterstof te laten varen. Deze waterstof kan bij de terminal in Utrecht getankt worden.
Verladers en vervoerders moeten de
mogelijkheden van Flevokust verder
benutten. Lading die in het verleden
over water vervoerd is, kan mogelijk
via containers weer terug naar de
binnenvaart verplaatst worden. Men
geeft aan dat Flevokust geen rol kan
spelen in de overslag naar en van het
kleinere vaarwater in de provincie.
Daartoe zijn de (extra) overslagkosten te hoog.
Binnenvaartondernemers
moeten
versneld gebruik gaan maken van

biobrandstoffen om hun ecologische
footprint terug te dringen. Op lange
termijn (2035) moet een overstap
naar waterstof in gang gezet worden.
Acties voor de provincie
Wegvervoer
•

•

•

•

•

De provincie moet bij de invulling
van logistieke bedrijventerreinen oog
hebben voor bedrijven die aan elkaar
complementair zijn. Zo kan het aantal
lege kilometers teruggebracht worden en de beladingsgraad omhoog
gebracht worden.
Zorg voor goede ontsluiting van logistieke bedrijventerreinen met het
openbaar vervoer. Logistieke bedrijven hebben moeite om personeel aan
te trekken; goede openbaar-vervoer
verbindingen in en naar de provincie
helpen hierbij.
De overheid moet duidelijke eisen,
in de vorm van deadlines, stellen ten
aanzien van milieueisen. Door onduidelijke regelgeving kijken ondernemers de ‘kat uit de boom’. Bij een
duidelijke koers volgen investeringen
vanzelf. Eisen kunnen zijn: in 2025 alleen zero-emissie de stad in, zoals in
de stad Utrecht.
De overheid moet strengere eisen
durven te stellen bij aanbestedingen
voor vervoer. Nu wordt op basis van
prijs toch gekozen voor dieselvoertuigen, terwijl er veel schonere alternatieven aanwezig zijn in de markt.
De provincie moet de infrastructuur
op orde brengen. Aangegeven wordt
dat bij het aan- en afvoeren van
windmolenonderdelen er problemen
zijn ten aanzien van de draaicirkels
bij rotondes. Ze moeten voldoende
groot zijn om bijzondere transporten
te faciliteren. Bruggen over de Randmeren moeten verhoogd worden, om
de hinder van brugopeningen tegen
te gaan.
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Binnenvaart
•

•

•
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Gespreksdeelnemers zijn van mening dat de provincie de sluisafmetingen bij de Zuidersluis moet oprekken,
zodat CEMT-klasse III schepen de
Flevopolders in kunnen varen. Hiermee worden de vervoersmogelijkheden naar de Flevopolders vergroot;
ook is het een krachtig signaal naar
de verladers in de polder. Ondanks
de verruiming is de verwachting van
gespreksdeelnemers dat dit geen
modal shift oplevert.
Wel moeten schepen langer varen
naar Lelystad; de route over de Lage
Vaart duurt circa 2 uur langer dan de
vergelijkbare route via het Markermeer en de Lage Dwarsvaart. Verruiming van de vaarweg, die smal en
ondiep is, kan helpen om het tijdverlies te beperken.
Het verruimen van de Lage Vaart

•

•

(bredere vaargeul, dieper: geschatte
kosten ongeveer € 65 duizend per
kilometer; 1,4 miljoen voor de hele
Lage Vaart tussen Almere en Lelystad) kan er voor zorgen dat de negatieve effecten verder beperkt worden.
De provincie moet met binnenvaartondernemers in gesprek die actief zijn
in de Noordoostpolder, om hen te vragen naar de plannen voor de nabije
toekomst. Dit kan helpen bij investeringsbeslissingen in de kanalen in de
Noordoostpolder. Deze gesprekken
moeten helpen bij het maken van de
inschatting of er nog CEMT-klasse I
schepen varen na het jaar 2025.
Ondanks het feit dat er geen groei te
verwachten valt, of in het geval van
de Noordoostpolder zelfs krimp van
het volume over water, moet de provincie het vaarwegennet op peil houden. Kanalen mogen niet afgewaardeerd worden.

•

•

•

De provincie moeten het tanken van
waterstof en het uitwisselen van
batterij-containers op Flevokust faciliteren.
Gespreksdeelnemers roepen de provincie op om eisen te gaan stellen bij
het vervoer dat vanuit de provincie
gefaciliteerd (milieuvergunningen) of
georganiseerd (grond-, weg- en waterbouw) wordt. Zo kan de provincie
zelf een prikkel in de markt brengen
om de sector te laten vergroenen.
Uit de sessie voor wegvervoerders
kwam naar voren dat de afmetingen
van de Sluis bij Kornwerderzand te
klein zijn om windmolenonderdelen
af te voeren richting de Baltische Staten. Het transport vaart nu om via de
Oranjesluizen bij Amsterdam en de
sluizen bij IJmuiden. Uitbreiding van
de sluis bij Kornwerderzand is dan
ook nodig.

Verslag Greendeal Overleg
Inbreng schippers (ASV= Algemeene
Schippers Vereeniging) is niet welkom in
het klimaatoverleg,
Hierbij wil de ASV u op de hoogte stellen
van het volgende:
De inbreng van de ASV (Algemeene
Schippers Vereeniging, de enige schippersorganisatie voor en door binnenvaartschippers) aan de klimaattafels is bewust genegeerd. Maar de schippers zijn
wel degenen die het vergroeningsbeleid
straks uit moeten voeren.
Heeft de ASV dan niet mee willen praten?
De ASV heeft op allerlei wijze haar input
gegeven wat betreft haar visie op vergroening van de binnenvaart.
Dat hebben wij gedaan door te vragen om

aan te mogen schuiven bij de klimaattafels, dat hebben wij gedaan door de milieufiches ingevuld op de sturen, we hebben dat gedaan door position papers te
schrijven betreffende vergroening van de
binnenvaart en daar hebben we ook de
stukken over ingeleverd bij Minister van
Nieuwenhuizen.

bijlage) heeft de ASV een telefonisch gesprek gevoerd met de projectleider Green
Deal, de heer Schreuder over het feit dat
deze in het verslag van 15 oktober met
geen woord rept over de inbreng van de
ASV in het klimaatoverleg en onze toelichting daarop op 19 september op zijn
uitnodiging.

Wat schetst onze verbazing dat -hoewel
de ASV input geeft en bij overleggen aanwezig was- de zienswijze van de ASV in
het verslag aan de Minister ontbreekt.
Hoe kan het dat de mening van degene
die het vergroeningsbeleid mede vorm
moet geven en mogelijk moet maken niet
minstens kenbaar gemaakt wordt aan de
Minister?

De bijeenkomst van 15 okt. was op verzoek van de minister, omdat zij de mening
van alle betrokken partijen in en bij de binnenvaart wilde kennen.

Toen de ASV constateerde, dat haar inbreng genegeerd werd in het verslag (zie

De ASV vraagt daarop hoe het kan dat er
dan een verslag komt waarin geen letter
van de, op punten soms belangrijk afwijkende, mening van de ASV staat. Volgens
de ASV is dit toch de bagage, waar de minister straks mee aan de slag gaat en mee
naar de Kamer gaat?
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Volgens de heer Schreuder echter, had hij
de minister al voor 15 okt. in een notitie op
de hoogte gebracht (in zijn eigen bewoordingen) van de standpunten van de ASV.
Vervolgens werd de ASV meegedeeld dat
er nog een vervolgoverleg zou komen,
maar dat we in de binnenvaartvertegenwoordiging “meer samen moesten werken” om tot een eensluidend (waar hebben we dat meer gehoord) standpunt te
komen.
Het is toch, zacht gezegd, verwonderlijk
dat men wel van “de sector” input wil maar
als de ASV afwijkt dat men die mening en
voorstellen dan gewoon laat verdwijnen.
Bovendien rijst de vraag; hoe wil men
draagvlak voor beleid creeëren als men
het geluid van de particuliere schipper negeert?
Men durft kennelijk de verschillen van
meningen tussen de organisaties niet te
benoemen. Toch sprak de projectleider
Green Deal uit dat hij hoopte, dat de ASV
toch deel zou blijven nemen aan het klimaatoverleg en dan wel liefst zou accepteren, dat daar ook BLN, CBRB enz. aan
tafel zouden zitten. Dat laatste gedeelte
van de opmerkingen bevreemdt ons zeer.
De ASV heeft nog nooit geprotesteerd tegen de aanwezigheid van anderen.
De ASV drong aan op een antwoord:
Waarom wij dan niet op 15 okt, en geen
woord over ons in het verslag?
Daar begon de projectleider zich toch
wel erg vast te praten: Klimaatoverleg
en Green Deal waren twee verschillende
dingen: In het Green Deal-overleg werd
de beleidsrichting voor de vergroening
besproken, het resultaat ervan, de Green
Deal, werd dan de inbreng van de binnenvaart aan de klimaattafels.
Dus onze inbreng is niet welkom in het
overleg, maar we worden er bij de klimaattafel wel mee opgezadeld?

De ASV heeft aan de projectleider op dat
moment duidelijk gemaakt dat we er geen
enkel vertrouwen in hadden, dat, na zo’n
verslag als dat van 15 oktober, de ASVstandpunten nog bij de minister onder
ogen zouden komen en dat we ervan uitgingen, dat het verslag in het vervolg als
de “mening van de bedrijfstak” zou worden geciteerd.
Het antwoord was dat gedane zaken geen
keer nemen en dat de ASV er maar op
moest vertrouwen, dat de minister ook
over onze standpunten door hem geïnformeerd was.
Waarop het ASV antwoord: Dat zou een
onderwerp kunnen worden voor het vragenrondje in het komende Algemene
Overleg in de Kamer.
Vertrouwen is goed, maar feiten zijn beter:
De ASV heeft hier binnenkort intern overleg over, en het zou daarin van wezenlijk
belang zijn, als we konden beschikken
over uw notitie aan de minister.
De heer Schreuder heeft de ASV beloofd
dat hij er de komende dagen direct mee
aan de slag zou gaan, ook om helder te
krijgen, of hij dat mocht doen.
Waarom maakt de ASV zich hier zo druk
over?
In een begeleidend schrijven bericht de
heer Schreuder ons het volgende:
Deze uitwerking vindt plaats onder regie van de Rijksoverheid, samen met
de meest direct betrokken partijen bij de
Green Deal. Bij de uitwerking komen vragen aan de orde die betrekking hebben
op (onder meer) normstelling, de inzet
van biobrandstoffen, de toepassing van
schone motoren, financiering en logistieke
optimalisatie. Uiteraard wordt daarbij ook
de relatie tussen de Green Deal en het
eveneens in ontwikkeling zijnde Klimaatakkoord geborgd.
Een en ander moet resulteren in een am-

bitieus en concreet, maar tegelijkertijd realistisch transitietraject naar een duurzame scheepvaart. Door dit transitietraject
onderdeel te maken van de Green Deal
wordt ondernemers maximaal duidelijkheid en houvast geboden bij het doen van
investeringen.
Waar staan we nu?
Het ministerie van IenW heeft de ingekomen reacties op de concept Green Deal
inmiddels grotendeels verwerkt. Daarbij
zijn alle ingekomen reacties individueel
afgewogen op hun bijdrage aan de doelen
en ambities van de Green Deal.
Daarnaast heeft IenW voorbereidingen
getroffen voor het overleg over het hierboven genoemde transitietraject. Dit overleg
zal op korte termijn een aanvang nemen
en doorlopen naar volgend jaar. De hierbij
betrokken partijen worden zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd over de organisatie en planning.
Vooruitblik
Na afloop van het overleg over het transitietraject zal een tweede overleg met
de Minister van IenW worden gepland.
Daarna wordt de Green Deal zo spoedig
mogelijk gereed gemaakt voor finale besluitvorming en ondertekening. Vanzelfsprekend wordt u als deelnemer aan de
Green Deal op de hoogte gehouden van
relevante ontwikkelingen en wordt de
nieuwe conceptversie van de Green Deal
met u gedeeld, zodat u in de gelegenheid
bent om hierop te reageren.
Conclusie van de ASV
De consequenties zullen groot zijn voor
de uitvoerende partij: de schipper. Dat is
nu juist de partij die buiten de meningsvorming gehouden wordt over de wijze
waarop de vergroening aangepakt moet
worden. Er rest ons niets anders in ieder
geval u allen hiervan op de hoogte te stellen.
Tot zover de stand van zaken,

Green Deal of geen Green Deal?
“Uit mededelingen van CBRB/BLN
valt af te leiden, dat er zeer recent nog
overleg met beide organisaties is geweest over het aan de Minister aan te
bieden Green Deal-concept, waarbij de
ASV ook betrokken is.
Het congres “Binnenvaart Versneld Verduurzamen” van 16 okt. jl. roept bij ons
ook in dat verband de vraag op of aldaar
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gesuggereerde oplossingen worden verweven in de Green Deal.

gesprekken plaatsgevonden (w.o. met de
ASV) om het e.e.a. toe te lichten.

Volgens inlichtingen van het Ministerie is
er tot op heden geen nieuwe versie Green
Deal zeevaart, binnenvaart en havens opgesteld.

Er wordt op korte termijn een nieuwe versie Green Deal opgesteld, die volgens het
Ministerie zeker ook met de ASV gedeeld
zal worden.

Nadat het Ministerie diverse reacties op
haar concept van juli jl. had ontvangen, inclusief die van de ASV, hebben er diverse

Volgens dezelfde woordvoerder zullen
hierin mogelijke oplossingen in de ketenoptimalisatie ook worden meegenomen.”

Congres binnenvaart versneld verduurzamen 1
(Door Topsector Logistiek)

Op 16 oktober 2018 organiseerde de
Topsector Logistiek, in samenwerking
met de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, een congres bij
Connekt in Delft over de kansen voor
het versneld verduurzamen van de binnenvaart, vooral met behulp van logistieke innovaties. Voor een gezelschap
van ruim 6o deelnemers passeerden
diverse innovaties de revue, van data
gedreven besluitvorming in tot digitalisering van de vervoersketen waarin
de binnenvaart een rol speelt. Extra
verdienvermogen geeft een nieuw perspectief op het sneller verduurzamen
van het vervoer over water.
De praktische voorbeelden van een App
om verladers bij elkaar te brengen in een
‘lane’, met een volume dat modal shift
mogelijk maakt (WeConnekt), het uit ladingsgegevens meten en visualiseren van
efficiency en CO2 uitstoot door BigMile,
en de management applicatie iBarge voor
klant en schipper van de NPRC, werden
met veel enthousiasme begroet. Op het
gebied van slimme oplossingen kan er dus
al veel meer dan menigeen in het publiek
voor mogelijk hield. Ook de potentie voor
digitale marktplaatsen zou het verdienver-

mogen van de binnenvaartondernemer
sterk kunnen verbeteren. Verder kwam
de grote zorg over de energietransitie regelmatig bovendrijven. Er blijkt grote behoefte aan meer duidelijkheid over wat de
brandstof van de toekomst gaat worden.

structuur en Waterstaat, Maritieme Zaken

Aanleiding voor dit congres vormde het
recent gepubliceerde rapport over de toekomst van het achterlandvervoer door de
Topsector Logistiek (Outlook Hinterland
and Continental Freight 2018). Hieruit
komt een zorgelijk beeld naar voren over
de toekomstige krimp van een aantal traditionele markten voor de binnenvaart
zoals kolen en vloeibare lading (fossiele
brandstoffen), die verduurzaming in de
weg zouden kunnen staan. Het rapport
biedt echter ook zicht op nieuwe markten
en suggesties om het verduurzamingsvraagstuk juist snel en op korte termijn te
kunnen aanpakken.

Lean & Green Off-Road; Transparante
aanpak om verladers & vervoerders te
verleiden voor groener vervoer.
Door Jeroen Bolt, Connekt

Tijdens het congres ‘Binnenvaart Versneld
Verduurzamen’ werden de volgende presentaties gegeven:
Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens; Stand van zaken en hoe gaat het
concreet verder?
Door Jan Schreuder, Ministerie van Infra-

Outlook Hinterland and Continental
Freight 2018; Een Factor 6 versnelling geven aan vermindering van uitstoot! Door
Eelco den Boer, CE Delft

Drietrapsraket
containerbinnenvaart;
Emissieloos achterlandvervoer en betere
benutting van terminalinfrastructuur. Door
Wouter van der Geest, Panteia
Data science als tool om kosten, tijd en
uitstoot zichtbaar te maken.
Door Leon Simons, Connekt
Data gedreven binnenvaartlogistiek; Een
praktijk case.
Door Wilco Volker, Nederlandse Particuliere Rijnvaart Centrale (NPRC)
Reverse modal shift en alternatieve ladingstromen; Kwantitatieve risico’s van
ons huidige vervoersysteem.
Door Herman Wagter, Topsector Logistiek
– Connekt

Congres binnenvaart versneld verduurzamen 2
(Door Esther Lubbers)

Het Ministerie I&W vertelt over de
stand van zaken en vertelt over de
klimaattafels en dat ook de ASV hieraan mee doet en dat de Minister half
oktober vanuit deze tafels ingelicht is.
Jammer als je aan de tafels meedoet,
je niet weet waarover de Minister is ingelicht. Wat is het verhaal van de tafels
en komt ter aanbeveling terecht bij de
Minister? Wij weten wat er ingestuurd
is namens de ASV middels ons fiche,
maar wat is daarvan overgebleven?
Dat is nu de grote vraag. Is er nog een
ASV geluid?
Wat opvalt, is dat vanuit dit Ministerie de
promotie van varen op gas met LNG inge-

ruild is door elektrisch varen of in ieder geval semi-elektrisch en het samenwerken
vanuit coöperaties nog steeds een pre is.
Schippers in de zaal dachten hier anders
over en reageerden met gemor.
De ASV heeft gevraagd of het niet belangrijk is om naar de gehele footprint te kijken
i.p.v. een deel van een nieuw proces of innovatie, dus bij elektrisch varen ook naar
de footprint van accu’s kijken en meewegen dat ze maar een paar jaar mee gaan
en dan weer nieuwe accu’s nodig zijn.
Deze accu’s hebben stroom nodig en ook
het recyclen van oude accu’s dient allemaal mee geteld te worden. Als straks, zoals het nu lijkt, ook alles dat rijdt op accu’s
gaat rijden, is het beter daar gelijk goed

naar te kijken. Immers, je kunt enkel echt
ergens enthousiast over zijn als de gehele
footprint klopt, zodat er niet 3 jaar later
wederom voor een nieuw systeem gekozen moet worden, omdat de rapporten
van een vorig systeem toch te enthousiast
en te positief geschreven zijn.
Het Ministerie vindt ook in deze: de vervuiler betaalt en op een vraag uit de zaal
wie dat dan is, is het antwoord natuurlijk
de schipper. Hier kwam commentaar op
dat het toch echt de klant is die iets bestelt, dus de consument, maar duidelijk
is dat het Ministerie het zo neerlegt. Ook
meldt het Ministerie dat er geen geld vrijkomt voor de aankomende vergroening in
de binnenvaart. Het Ministerie heeft het
over een mogelijke tax om van daaruit de
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vergroening te betalen. Maar omdat je het
dan ook zelf betaalt en geen zeggenschap
hebt over waar deze gelden naar toe gaan
en naar wie en er dan een directeur met
kantoor nodig is die hiervan ook betaald
moet worden, lijkt mij dit persoonlijk niet
wenselijk. Nog een soort dure SAB.
Tevens haalt het Ministerie het geweldige
concept van watertruck aan, die onze
haarvaten gaan bedienen en die natuurlijk
autonoom gaan varen straks. Het Ministerie gelooft het helemaal.
Eelco den Boer heeft een verhaal over
containers en het verzamelen van gegevens, wat deze middag ook een hot item
is, omdat iedereen denkt dat hier heel veel
winst te behalen. Dit is iets waar ik zelf
grote vraagtekens bij zet. Eelco den Boer
wil in een systeem de CO2 per container
labelen en dan kan hij rood kleuren, mocht
die waarde te hoog uitvallen, zodat er ingegrepen kan worden. Maar goed, dat is
enkel dus CO2 en niks over de andere
vervuilingen.
Lean & green of Road door Jeroen Bolt,
die ook via allerlei data van schippers,
ontvangers en verladers veel winst ziet
op vele gebieden. Hij heeft het over vele
muurtjes die nu staan tussen verschillende partijen die via samenwerking en delen
van data neergehaald kunnen worden.
Opvallend in deze is dat dit nooit bedoeld
is om de financiële kant helder te krijgen
of enige vorm van transparantie.
Wouter van der Geest heeft een presentatie over elektrische containerschepen.
Hubs noemt hij ze. Die gaan containers
venteren naar een centraal punt, zodat
containerschepen geen dagen en vele
terminals nodig hebben om de stad weer
uit te kunnen varen. Er zat een meneer in
de zaal, die een terminal heeft, die het te
simpel vond. Misschien dat het werkt als
een van de vele maatregelen, maar zeker niet als de oplossing. Opvallend is dat
het dus volledig elektrisch moet en ook
Wouter hier helemaal in gelooft. Hij heeft
het erover, dat er elektrisch naar Keulen
gevaren kan worden. Voortbordurend op
het verhaal van de portliner die middels
container accu’s gaat varen, moet dat ook
zo op zijn verzonnen schepen. Hij vond
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het vermogen niet veel van deze container accu’s, maar of hij beseft hoe hard
deze schepen straks varen en hoe vaak
er generatoren aan moeten… Hier praat
niemand van de sprekers over; weten zij
veel!
Leon Simons sprak ook al over data om
kosten, tijd en uitstoot zichtbaar te maken. Men verwacht er ook weer veel van.
Zucht…
Toen nog een presentatie van Wilco Volker NPRC die het over een App heeft, omdat de ontvanger zou denken waar is toch
mijn lading en de schipper soms dagen op
de losplek ligt, zonder iets te weten of op
vrijdag met 50 ton blijft liggen tot het er
maandag pas uitgelost gaat worden. Daar
kwam natuurlijk commentaar op van ons,
dat dit niet de huidige gang van zaken is
en dit zeker al 10 jaar anders is. Lang leve
de mobiele telefoon. Maar volgens Wilco
moet er een soort track en trace komen en
is hier veel winst weer te halen. Ook heeft
hij het over een geweldige uitvinding, dat
zij de voorraden bij het zout uit Delfzijl
naar de Botlek zelf zien en beheren. Helaas werkt dit al zeker een dikke 10 jaar zo
bij het werk dat wij al jaren doen in Kwaadmechelen. Maar goed, hij maakte er sier
mee omdat hij het verkoopt als innovatief
idee. En zo gaat dat. Geef de NPRC maar
een prijs hiervoor. Als je het leuk brengt,
is het tenslotte waar in de binnenvaartwereld.
Tja, de discussie viel tegen, omdat er
amper tijd over was en dat kwam door de
vele vragen, opmerkingen of commentaren uit de zaal. Gelukkig, want dat heb
ik ook al anders meegemaakt. Mensen
die zeer enthousiast zijn, omdat we gaan
vergroenen. Gooi de data van 2050 maar
naar voren, want wij hoeven het niet te betalen, dus geef ons die schone lucht nu!
Naast ons kwam een mevrouw zitten uit
het Utrechtse. Ze is daar ambtenaar en
zei dat de wegen vol zijn en er acuut meer
over het water vervoerd moet worden. De
wegen zijn vol, het spoor is vol, nu het water dus.
Even wat losse flodders vanuit de zaal.
Green deal: wat levert de overheid dan?

Het is nu eenrichtingverkeer. De binnenvaart moet leveren. In een deal leveren 2
partijen.
Er is nog niets wat goed functioneert. Het
moet nog uitgevonden worden. De schippers weten nu niet waar ze voor moeten
kiezen en wat de kosten zijn en willen niet
voor iets kiezen wat veel kost en vervolgens 2 of 3 jaar later weer wat anders
moeten, omdat het systeem dat aangeschaft is drie jaar later toch minder bleek
op milieugebied.
Of er niet iets gedaan kan worden aan het
marinificeren, waardoor alles vele malen
duurder wordt.
Dat ILT geen certificaten geeft voor alternatieven, ook al bewijzen de metingen dat
het geen probleem zou zijn en de oude
motoren zeer behoorlijk scoren in gasolie
verbruik maar ook in CO2 of in de nox. Het
Ministerie lijkt enkel certificaten te geven
voor nieuwe motoren en systemen.
Dat we nu jarenlang wijsgemaakt zijn, dat
we minimaal een CCR 2 motor moeten
aanschaffen, terwijl het dus nu door het
hoger liggen van de CO2 uitstoot bij deze
motoren, geen best advies bleek.
Vanuit de zaal klinkt de mogelijkheid (en
sommigen denken de enige mogelijkheid)
van waterstof, terwijl het Ministerie en de
sprekers het hier niet over hebben. Op zijn
zachts gezegd opmerkelijk.
Wij vonden het geluid vanuit de zaal realistischer dan vanuit de sprekers, die
toch net te gemakkelijk in zaken geloven
en nooit over de financiën willen spreken.
Er kon ook weer via telefoon vragen beantwoord worden en op de vraag hoe de
binnenvaart geholpen kan worden om de
vergroening betaald te krijgen, hebben wij
ingevuld: via meer marktmacht, met een
verhaaltje erbij. Maar daar werd natuurlijk
niet verder op ingegaan door de presentator. Die stokte al toen hij marktmacht
voorlas en hopla, door naar het volgende
blokje. Zo lekker sturend! Dat voelen de
sprekers allemaal goed aan, dat we het
daar vooral niet over moeten hebben.

Motoren
N.a.v. het overleg met de Rijnvaartcommissaris: Informatie over motoren van BLN-KSV
Er zijn enkele motorendealers gebeld met de vraag of zij per 1-1-2019 motoren in de lichtere categorie tot 300 kW kunnen leveren
die aan de Stage 5 emissienorm voldoen. In deze categorie vallen de meeste generatoren, behalve als zij onder de 19 kW zijn, want
dan gelden die regels niet.
De Stage 5 norm voor motoren tot 300 kW is een andere als voor motoren daarboven.
De lichtere motoren kunnen gemakkelijker aan Stage 5 voldoen.
Nieuwe motoren boven de 300 kW zullen, zoals de techniek nu is, allemaal aan de nabehandeling moeten (per 1-1-2020).
Wel mogen motoren nog 18 maanden na de genoemde data nog ingebouwd worden, mits ze aantoonbaar ingekocht zijn voor die
tijd (overgangsmotoren).
Er is contact geweest met:
•
Vink Diesel, Dhr. Sander Langenberg
Zij kunnen per 1-1-2019 generatoren leveren van 60-80 kVA volgens Stage 5 zonder nabehandeling tegen een (geringe?) meerprijs t.o.v. non Stage 5. Te zien op www.jcb-motoren.nl Op de site rechtsboven klikken, daar staat het programma uitgelegd.
•

De Maas motoren, Dhr. Verhey Zij kunnen Stage 5 motoren ook leveren maar zal wel met speciale filters zijn.
Te zien op www.demaasbv.nl

•

Dolderman, Dhr. Wagenaar
Ook zij kunnen leveren, maar deze generatoren zullen nog wel met nabehandeling zijn (toevoeging).

•

John Deere komt wel met ontwikkeling.
Zij leveren op zich geen scheepsmotoren. Dit heeft te maken met het mariniseren. De motoren hebben wel Ad Bleu toevoeging
nodig. Weliswaar maar 1-1,5 % in verhouding tot het dieselverbruik.

•

Hatz gaat geen Stage 5 motor ontwikkelen.

•

Wellicht zullen de concurrerende dealers per 1-1-2019 wel ineens kunnen gaan leveren.

Conclusie is, dat er wel motoren in de lichtere categorie leverbaar zijn zonder nabehandeling, maar dat dit voor sterkere motoren niet
geldt en dat dit, bij de huidige stand der techniek, niet zonder nabehandeling kan.
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AANMELDINGSFORMULIER DONATEUR
Persoonlijke gegevens:

Duidelijk met BLOKLETTERS invullen

Naam:

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

Voornaam:

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

Geboortedatum:

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

Adres:

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

Postcode en plaats:

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

Telefoonnummer(s):

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

Emailadres:

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

Naam bedrijf (eventueel):

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

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 uitnodigingen 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/
Reeds ontvangen:

O VLAG

O STATUTEN

Uit de statuten:
Artikel 14
1. Donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een bij het Huishoudelijk 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.
Plaats:

Handtekening:

Datum:
............................................................................................................................
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
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AANMELDINGSFORMULIER LEDEN
Persoonlijke gegevens:

Duidelijk met BLOKLETTERS invullen

Naam schipper/eigenaar:

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

Voornaam:

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

Geboortedatum:

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

Adres:

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

Postcode en plaats:

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

Telefoonnummer(s):

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

Emailadres:

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

Scheepsnaam ms / db:

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

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:
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 uitnodigingen 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: 75% voor de eerste 12 maanden?
O JA

O NEE

Reeds ontvangen:
O VLAG

O STATUTEN

Plaats:

Handtekening:

O BEVRACHTINGSVOORWAARDEN

Datum:
............................................................................................................................
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
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https://www.facebook.com/AlgemeeneSchippersVereeniging
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https://twitter.com/ASV16

http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl

Check de website.
Omdat wij, als ASV, de binnenvaart zo volledig als mogelijk willen informeren gebeurt het regelmatig dat bepaalde stukken niet meer in de papieren
Nieuwsbrief passen. Deze worden geplaatst op de website onder het kopje
‘Downloaden’.
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Indien onbestelbaar:
ASV Zwartewaalstraat 37
3081 HV Rotterdam

Voorzitter
Gerberdien Le Sage
gerberdienlesage@gmail.com
Tel: +31610977114
Penningmeester
Doortje Grooten
bolero@shipmail.nl
Tel: +31652886388
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.

