
Input van de Waddenvereniging en Stichting De Noordzee voor 

Commissiedebat Maritiem op woensdag 24 november 

Veilige zeevaart 

Routespecifieke risico’s en gebruik van PSSA-status Waddenzee 

De OVV merkt op dat de minister een vrij beperkte opvatting heeft over de mogelijke maatregelen bij 

het benutten van de PSSA-status. Bovendien zijn er op 5 februari 2014 bij de 12th Trilaterale 

Governmental Conference on the Protection of the WaddenSea de zogenaamde “PSSA WADDEN SEA 

OPERATIONAL PLANS” vastgesteld. Deze plannen zijn gedragen door de Nederlandse, Duitse en 

Deense overheid. Veel van de plannen, waarover al consensus tussen de regeringen is, zijn 

behulpzaam.  

1. Wij denken dat het raadzaam is om de PSSA Wadden Sea operational plans te betrekken in de 

verdere opvolging van de aanbevelingen van de OVV.  

2. Onze suggesties voor verdere maatregelen op basis van de suggestie van de OVV zijn:  

- Snelheidrestricties in bepaalde gebieden voor bepaalde schepen. 

- Restricties op de zuidelijke route voor schepen met een te kleine “keel clearance”.  

- Restricties voor schepen die containers met plastic korrels (pellets) bovendeks vervoeren. 

- Een mogelijkheid tot dwingende verkeersbegeleiding door de Kustwacht. 

Periodieke risicoanalyse van route specifieke risico’s die tot containerverlies kunnen leiden 

De risicoanalyse op het verlies van containers op de Noordzee is afgerond in september 2020. In de 

managementsamenvatting staat dat het merendeel van de verbeterpunten nader onderzoek vereist.  

Wij zijn benieuwd: 

1. Wat de status is van het nader onderzoek van de verbeterpunten uit de risicoanalyse? 

2. Of er al beleidskeuzes zijn gemaakt op basis van de risicoanalyse en welke dit zijn?  

Achterblijven van de veiligheidseisen schaalvergroting containervaart 

De veiligheidseisen van de containervaart zijn niet meegegroeid met het maximumformaat van 

containerschepen. Recente gevallen van grootschalig containerverlies op zee bevestigen dit 

vermoeden. We zijn blij dat het MARIN het initiatief heeft genomen in het gezamenlijke project 

TopTier om een uitgebreid grootschalig onderzoek te doen, wat zal leiden tot concrete voorstellen in 

IMO ter beperking van containerverlies. 

Wij adviseren dat er internationaal moet worden besloten om de ongeremde groei van 

containerschepen (al dan niet tijdelijk) te stoppen, tot het moment dat men weet aan welke eisen 

containerschepen, hun vaste sjorsystemen en de eisen aan containers en het losse sjormateriaal 

moeten voldoen om containerverlies tot een minimum te beperken.   

Zorgen over nieuwe ontwikkelingen 

Vanwege de recordprijzen voor containervervoer is een aantal bulkerrederijen begonnen containers 

te vervoeren op de luiken. Bulkcarriers hebben een veel lager vrijboord (de verticale afstand tussen 

de waterlijn en het dek waar het water het schip in kan lopen) dan containerschepen. Hierdoor 

kunnen de golven veel eerder het zogenaamde ‘green water’ veroorzaken met containerschade en 

verlies tot gevolg, zoals we bij de ramp met de MSC Zoe hebben gezien.  
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Wij vragen ons af of deze problematiek bekend is. Kunnen wij bulkschepen met containers op de 

luiken als zodanig herkennen? Is bekend of en hoe deze schepen veilig in de routes boven de eilanden 

kunnen varen? Derhalve pleiten wij voor nadere analyse van de risico’s omtrent bulkcarriers die 

containers op de luiken vervoeren.  

Vervoer van plastic pellets over zee 

Deze week vindt MEPC 77 plaats. Er zijn twee submissies, MEPC 77/8/3 en MEPC 77/8/4, waarvan 

Stichting De Noordzee de Nederlandse delegatie in IMO expliciet heeft gevraagd om deze te 

ondersteunen. Deze submissies betreffen het voorkomen van plasticvervuiling door schepen, 

waaronder het voorkomen van plastic pellets verlies. Bij de MSC Zoe containerramp gingen ook grote 

hoeveelheden plastic pellets overboord, die zeer moeilijk zijn op te ruimen en nog steeds leiden tot 

milieuschade. 

 

De regering moet de submissies ondersteunen en onderzoeken of er mogelijkheden zijn om 

nationale/regionale regelgeving in te voeren om het vervoer van plastic pellets bovendeks te 

verbieden op de Noord- en Waddenzee. 

Vergroening zeevaart 

Er worden op nationaal niveau stappen gezet richting een vergroening van de zeevaart d.m.v. de 

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens en het Maritiem Masterplan. Ook op Europees niveau 

zijn er belangrijke ontwikkelingen die duidelijk invloed zullen hebben op de vergroening van de 

zeevaart in Nederland. Op 14 juli zijn nieuwe maatregelen voorgesteld door de Europese Commissie, 

onder het Fit for 55 pakket. Er zijn hierbij een aantal belangrijke maatregelen gepresenteerd die de 

vergroening van de zeevaart, ook in Nederland, kunnen versnellen en bijdragen aan de gestelde 

doelen in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. Met deze maatregelen moet ook rekening 

worden gehouden wanneer de ‘routekaart verduurzaming zeevaart’ wordt opgesteld. 

Beprijzing broeikasgasemissies van de zeevaart 

Een voorstel binnen het Fit for 55 pakket is om de CO2-emissies van de zeevaart op te nemen in het 

Europese emissiehandelssysteem ETS. Dit betekent dat het uitstoten van CO2 in de zeevaart een prijs 

zal krijgen. Dat is een belangrijke stap waarmee het verschil tussen de goedkopere, vervuilende 

brandstoffen en de duurdere, schonere brandstoffen verkleind kan worden. Het is hierbij belangrijk 

dat: 

- Niet alleen CO2, maar alle broeikasgasemissies op alle reizen van en naar EU-havens beprijsd 

worden, waarbij vooral methaanemissies door toenemend LNG-gebruik zorgelijk zijn. 

- De opbrengst van dit systeem terugvloeit naar de sector, om pilotprojecten en de 

ontwikkeling van infrastructuur te realiseren die de beschikbaarheid van duurzame 

brandstoffen versnelt. 

Alternatieve brandstoffen  

De Europese Commissie zet in op de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen met het FuelEU 

Maritime voorstel. Hierbij is het van belang dat:  

- Walstroom wordt ontwikkeld in zo veel mogelijk havens, om te zorgen dat schepen die in de 

haven liggen, gebruik kunnen maken van groen opgewekte elektriciteit. 

- Gestopt wordt met investeringen in fossiele brandstoffen, zowel bij de bouw en retrofit van 

schepen, als in de infrastructuur die de brandstoflevering mogelijk maakt. Dit geldt ook voor 

https://www.noordzee.nl/fit-for-55-goede-eerste-stappen-richting-een-duurzame-scheepvaart/


vloeibaar aardgas (LNG). In plaats daarvan moeten duurzame brandstoffen zoals groene 

waterstof en groene ammoniak zo snel mogelijk worden ontwikkeld en beschikbaar gesteld 

worden voor de scheepvaartsector. 


