
 
 
 
 College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 
 
Aan Provinciale Staten 
Statencommissie Milieu & Mobiliteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATUM 04-06-2019 REFERENTIE Regina Horbach 
ONS NUMMER 81EFE9B4 DOORKIESNUMMER 2242 
NUMMER PS 2019MM114 E-MAILADRES regina.horbachprovincie-

utrecht.nl@provincie-utrecht.nl 
BIJLAGE 1. Green deal zeevaart, 

binnenvaart en havens 
PORTEFEUILLEHOUDER Straat 

 
 
 
Onderwerp Statenbrief: Ondertekening green deal zeevaart, binnenvaart en havens. 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
  
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
Het Rijk en decentrale overheden willen schadelijke emissies naar de lucht door de zeevaart en de binnenvaart 
terugdringen. Het gaat om emissies van broeikasgassen, stikstofoxide (NOx), zwavel (SOx) en fijnstof (PM).  
Om invulling te geven aan de ambities in het regeerakkoord, het aangekondigde klimaatakkoord en de nationale 
klimaatwet heeft het Rijk voorgesteld om samen met een aantal provincies (waaronder provincie Utrecht), 
brancheorganisaties, brancheorganisaties zeehavens (waaronder verschillende havenbedrijven), verladers, 
kennisinstellingen en banken een green deal voor zeevaart, binnenvaart en havens te sluiten. Het sluit ook aan bij 
het geplande Schone Lucht Akkoord van het Rijk.  
 
Green Deals bieden bedrijven, burgers en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om samen met de 
overheid te werken aan groene groei. Initiatieven uit de samenleving staan daarbij aan de basis. Daar waar deze 
tegen belemmeringen aanlopen die volgens initiatiefnemers kunnen worden aangepakt op rijksniveau, wil het 
kabinet zich inzetten deze weg te nemen of op te lossen om zo deze initiatieven te faciliteren en te versnellen. In 
een Green Deal leggen partijen hierover concrete afspraken schriftelijk vast.   
 
Provincie Utrecht heeft op 12 april 2018 ook de ‘Verklaring van Nijmegen’, getekend om te komen tot een 
schonere binnenvaart.  Met de ondertekening van een green deal voor de binnenvaart kan nadere uitvoering 
worden geven aan de gemaakte afspraken uit deze verklaring.  
In het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 is het gezamenlijk geformuleerde doel van de provincies ervoor te zorgen 
dat Nederland in 2050 qua mobiliteit klimaatneutraal is.  
 
Voorgeschiedenis 
Per 1 maart 2017 geldt er een ontgassingsverbod in de Provincie Utrecht (vastgelegd in PMV).  
De Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht (PS 5 maart 2018) is gericht op het halen van de WHO-
advieswaarden voor luchtkwaliteit. 
 
  



 
  

Essentie / samenvatting: 
Op 11 juni 2019 heeft de Provincie Utrecht samen met het Rijk (vertegenwoordigd door de minister van 
Infrastructuur & Waterstaat, de Minister van Economische Zaken en klimaat en de staatssecretaris van Defensie), 
en andere decentrale overheden (Provincie Utrecht vertegenwoordigd door gedeputeerde mobiliteit)  
brancheorganisaties uit de scheepvaartsector, havenbedrijven, verladers, banken en kennisinstellingen, de green 
deal voor zeevaart, binnenvaart en havens ondertekend.  
Hierin is de volgende ambitie vastgelegd: 
- partijen willen in 2030 ten minste 20% reductie van de CO2-emissie in de binnenvaart bereiken, 150 schepen 
met een zero-emissie aandrijflijn en ten minste 1 zero emissie zeeschip in de vaart hebben gebracht. 
- partijen ambiëren om in 2050 een nagenoeg emissievrije en klimaat-neutrale binnenvaart en een absolute CO2-
reductie van 70% door de zeevaart gerealiseerd te hebben. 
Belangrijke acties in de green deal zijn om te komen tot een Europees fonds voor verduurzaming van de 
binnenvaart, zodat schippers het verduurzamen van schepen kunnen financieren én het ontwikkelen van een 
labelingsysteem voor binnenvaartschepen om de milieuprestatie te kunnen meten.  
 
De green deal sluit aan op de doelen van de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht Regio Utrecht (2018, onderdeel 
Mobiliteit -Goederenvervoer en Binnenvaart) én van het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 waarbij het gezamenlijk 
geformuleerde doel van de provincies is ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 qua mobiliteit klimaatneutraal is.  
Omdat de scheepvaart in belangrijke mate bijdraagt aan de uitstoot van CO2 en andere emissies op en langs de 
Utrechtse vaarwegen, streeft de Provincie Utrecht er naar om samen met de ketenpartners de negatieve effecten 
voor lucht en klimaat vanuit transport op én langs de Utrechtse vaarwegen zoveel mogelijk te beperken.  
Het Amsterdam Rijn-Kanaal, Lek en NederRijn en Merwedekanaal vormen belangrijke scheepvaartverbinding 
tussen de haven van Rotterdam en Amsterdam en het Nederlandse en Duitse achterland. Alleen door een 
grensoverschrijdende aanpak en samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven kan deze problematiek worden 
opgelost. Verduurzaming en vergroening van de binnenvaart maakt daarom ook onderdeel uit van het  
Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer dat eind 2019 via GS aan u wordt voorgelegd. Uitgangspunt hierin is 
niet alleen om te streven naar schoner goederenvervoer over weg en water, maar ook om te kijken naar 
mogelijkheden voor stimulering van modal shift van weg naar water, naar meer efficiëncy (bundelen) en het 
realiseren van clean energy hubs langs weg en waterwegen. In het kader van de Uitvoeringsagenda Gezonde 
Lucht Regio Utrecht heeft de provincie opdracht gegeven aan EICB om een plan van aanpak te maken voor 
verschoning van de binnenvaart, dit vormt een bouwsteen voor het Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer.  
De Provincies Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel voeren al enkele jaren actief beleid tot vergroening en 
verduurzaming van de binnenvaart. De Provincie Utrecht sluit zich hier graag bij aan.  
 
Inhoud 
Acties in de green deal tekst met betrekking tot overheden (dus ook Provincie Utrecht) voor de binnenvaart: 

• De Rijksoverheid onderzoekt de haalbaarheid van een Europees verduurzamingsfonds voor 
binnenvaartschepen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de overige lidstaten die 
gelegen zijn aan de Rijn en uiterlijk in het voorjaar van 2020 opgeleverd. De provincies bepalen 
individueel welke rol zij willen spelen in en welke bijdrage zij willen leveren aan het fonds;  

• Om de milieuprestatie van het schip te duiden, zullen de Rijksoverheid en het EICB een labelsysteem 
voor binnenvaartschepen uitwerken. Onder milieuprestatie is zowel de CO2-uitstoot als de 
luchtverontreiniging van het schip inbegrepen. Overheden en EICB onderzoeken op welke wijze de 
uitstoot van binnenvaartschepen in de praktijk het best kan worden gemeten. Provincies (het betreft hier 
Zuid-Holland) stellen daartoe de resultaten uit het project Clean Inland Shipping beschikbaar, waarbij de 
uitstoot van schepen wordt gemeten aan de pijp. De uitstoot in de praktijk is leidend bij het bepalen van 
de milieuprestatie van het schip en de toekenning van het label. 

• Overheden coördineren hun acties ter uitvoering van de Green Deal om daarmee conflicterend beleid 
(op het gebied van milieuzones e.d.) te voorkomen.   

• Overheden spannen zich in om waar mogelijk experimenteerruimte voor nieuwe technieken en circulaire 
activiteiten beschikbaar te stellen. 

• Overheden bevorderen zowel nationaal als internationaal de totstandkoming van een adequate 
infrastructuur voor alternatieve duurzame brandstoffen voor de binnenvaart, zoals bunkerlocaties voor 
duurzame biobrandstoffen en wisselpunten voor batterijen. 

• Provincies voeren een actief modal shift-beleid en spelen een stimulerende rol in de vergroening van de 
binnenvaartvloot.  

• Provincies coördineren hun individuele vergroeningsactiviteiten met als doel om de vanuit de provincies 
beschikbare budgetten op een efficiëntere en effectievere wijze in te zetten. 

 
 
 
  



 
  

Ambitie en doelen 
Hierbij treft u een samenvatting van de ambities en doelen zoals verwoord in de green deal zeevaart, binnenvaart 
en havens. Met de ondertekening van de green deal hebben de partijen de volgende ambities en doelen gesteld:  
 
Ambities voor 2030: 
1. De CO2-emissies van de Nederlandse binnenvaartvloot gereduceerd te hebben met tenminste 20% (0,4 

Mton: van 2,1 Mton in 2018 naar 1,7 Mton in 2030) ten opzichte van 2015; 
2. Tenminste 150 binnenvaartschepen voorzien te hebben van een zero-emissie aandrijflijn; 
3. Tenminste een emissieloos zeeschip in de vaart gebracht te hebben. 
Ambities voor 2050:  
3. Een nagenoeg emissievrije en klimaatneutrale binnenvaart gerealiseerd te hebben; 
4. Een absolute CO2-reductie van 70% door de zeevaart gerealiseerd te hebben. Zo spoedig mogelijk na 

2050 en in ieder geval voor het eind van deze eeuw wordt gekomen tot een klimaatneutrale zeevaart. 
Doelen voor 2024 
Voor de binnenvaart: 
1. Te komen tot een nieuw sturingsinstrumentarium voor de vergroening van de binnenvaart, anders dan 

door het opleggen van dwingende normen op vloot- of scheepsniveau of het instellen van milieuzones. 
Zodra mocht blijken dat een dergelijk systeem niet haalbaar is, dan kan het opleggen van dwingende 
normen of het instellen van milieuzones opnieuw worden overwogen. 

2. Op koers te liggen voor het behalen van de ambities gesteld voor 2050 voor wat betreft CO2; 
3. Op koers te liggen voor het behalen van de ambities gesteld voor 2050 voor wat betreft NOx en PM.  
Voor de zeevaart:  
4. De gemiddelde CO2-uitstoot per vervoersprestatie verminderd te hebben met tenminste 20% ten 

opzichte van 2008; 
5. De uitstoot naar de lucht van andere stoffen dan CO2, zoals SOx, NOx en PM verder terug gedrongen te 

hebben, in lijn met (internationale) afspraken daarover; 
6. Binnen de looptijd van deze Green Deal vijf nieuwe businesscases voor walstroom voor de zeevaart te 

hebben ontwikkeld. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Verminderen ecologische footprint (fijnstof én CO2-emissies) 
- in 2030: 20% reductie van CO2-emissie in de binnenvaart (150 schepen met zero-emissie aandrijflijn) 
- ambitie 2050: bijna emissievrije klimaat neutrale binnenvaart. 
N.B.  Zonder samenwerking en een bijdrage van alle partijen komt de verduurzaming van de binnenvaart niet van 
de grond. 
 
Financiële consequenties    
- Er zijn geen financiële gevolgen verbonden aan ondertekening van deze green deal. Voor maatregelen uit 

deze green deal is wel budget nodig. In het geval deze door de provincie worden uitgevoerd zal hier aparte 
besluitvorming over plaatsvinden. Vanuit de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht Regio Utrecht is al geld voor 
verduurzaming van de binnenvaart opgenomen. Daarnaast zal in het Uitvoeringsprogramma 
Goederenvervoer dat momenteel wordt opgesteld ook budget hiervoor worden opgenomen.  

- Binnen de green deal bepalen de provincies individueel welke rol zij willen spelen en welke bijdrage zij willen 
leveren aan een mogelijk verduurzamingsfonds voor binnenvaartschepen. 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
Binnen drie maanden na ondertekening van deze Green Deal wordt door partijen een Stuurgroep ingesteld, die 
wordt belast met de uitvoering van deze Green Deal, de bewaking van de voortgang en de monitoring van de 
effecten van de Green Deal. De Stuurgroep komt ten minste tweemaal per jaar bijeen.  
 
Vanuit de provincie Overijssel is het initiatief genomen om te kijken hoe de provincies hun huidige lopende 
activiteiten rond verduurzaming van het vervoer over water meer kunnen coördineren. 
Hiertoe zullen ook nadere voorstellen worden uitgewerkt.  
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
 


