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Samenvatting

Gedurende de tweede helft van 1999 is door Resource Analysis samen met, en in opdracht
van, de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (Rijkswaterstaat) een verkennende studie
uitgevoerd naar opties en beleidsconsequenties van manoeuvreereisen op communautaire
vaarwegen.
Achtergrond
Uitgangspunt was dat de binnenscheepvaart op communautaire vaarwegen een 'goed
geolied' geheel moet blijven, met dezelfde veiligheid. Eisen aan manoeuvreerbaarheid dienen
hieraan bij te dragen en voor de Europese vaarwegen vlot, veilig en adequaat vervoer, tot in
lengte van jaren, te realiseren.
Er is namelijk enige zorg dat het niet of niet adequaat vorm geven aan de manoeuvreereisen
op het Europese vaarwegennet op termijn zou kunnen leiden tot een neerwaartse spiraal,
leidend tot een onnodige verslechtering van de vlotheid, veiligheid en efficiëntie van het
scheepvaartverkeer. Ontwikkelingen die aanleiding geven tot deze zorg zijn o.a.:
• Ontwikkelingen in afmetingen en diversiteit (snelheden) van schepen;
• Ontwikkelingen in het scheepvaartvolume (economische groei; intermodaal transport);
• Veranderingen in de bedrijfsvoering gericht op vergroting van het financieel rendement;
• Verscherping van de concurrentieverhoudingen.
De mogelijke risico's dienen daarbij te worden bezien in het licht van de huidige gebrekkige
regelgeving en de druk om de normstelling niet 'knellend' voor de huidige vloot te laten zijn.
Inventarisatie
Het eerste deel van de studie is een inventarisatie, uitgevoerd via gesprekken met centrale
personen uit de sector. Dit schetste met name het perspectief dat de sector zelf ziet. Hieruit
bleek dat men in mindere mate dan bij Rijkswaterstaat kijkt naar de branche-overstijgende
ontwikkelingen zoals "liberalisatie", 'verzakelijking", "de 24-uurs-economie" en "de
belangstelling voor intermodaal vervoer".
Problemen die er nu met manoeuvreerbaarheid zouden zijn worden door de sector niet als
groot ervaren. Wel moet onderkend worden dat er een risico is dat, bij druk op de markt,
schippers op de rand van het toelaatbare (de veiligheid) gaan varen. Daarnaast leidde de
inventarisatie tot een aantal bijzondere aandachtspunten voor het beleid t.a.v. de binnenvaart
in het algemeen en de ontwikkeling van eisen aan manoeuvreerbaarheid in het bijzonder.
De interviews zijn de basis voor de bevindingen van hoofdstuk 2, samen met de eigen ideeën
en inzichten die bij de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) aanwezig zijn. Nadrukkelijk
wordt opgemerkt dat uitspraken en beweringen uit hoofdstuk 2 niet zomaar kunnen worden
overgenomen, omdat zij daar reeds uit de context van het interview zijn geplaatst. Dat is
alleen binnen de context van deze rapportage acceptabel, omdat er een integratie- en
interpretatieslag aan vast zit die voorlopig nog alleen voor de rekening van dit onderzoek is.
Opties voor eisen aan manoeuvreerbaarheid
Gedurende de gesprekken over manoeuvreerbaarheid in de toekomst zijn verschillende
elementen naar voren gekomen die deel kunnen uitmaken van een toekomstig 'regime van
eisen aan manoeuvreerbaarheid'. Uiteindelijk is dit vereenvoudigd tot de vraag of er iets aan
de huidige praktijk diende te veranderen en de keuze die er dan is tussen twee richtingen:
Doorzetten van de discussie om de Rijn-eisen uit te breiden naar alle vaarwegen.
Al dan niet gaan invoeren van eisen aan beheersbaarheid.

Effectverkenning (opzet en belangrijkste resultaten)

Er is een effectverkenning uitgevoerd die is gebaseerd op de hiervoor gegeven regimes.
Deze zijn beschouwd onder drie drukten':
(100 %)
- huidig
(140 %),
- groei
druk
(200 %),
drukst
- sterke groei
De effecten zijn kwalitatief bepaald voor vijf factoren. Deze vijf factoren waren vlotte (1) en
veilige (2) binnenvaart en de kosten die samenhangen met het invoeren van een nieuw
regime, onderverdeeld naar motorschepen (3), duwvaart (4) en beheer (5).
Conclusies

De belangrijkste conclusies n.a.v. die kwalitatieve bepaling van effecten waren:
• Een verandering naar een regime gebaseerd op "alles Rijn" verbetert vooral de vlotheid in
een segment van de markt waar dat niet echt opportuun is.
• Een verandering naar een regime gebaseerd op beheersbaarheid verbetert vooral de
veiligheid en naarmate het drukker wordt ook de vlotheid.
•

Bij zeer hoge intensiteiten is de vlotheid en de veiligheid in de sector gebaat met
geharmoniseerde snelheidsregimes en een goede beheersbaarheid.

• De kosten (de pijn bij invoering van een nieuw regime) liggen met name in de hoek van
de duwvaart. Zowel bij een overgang naar een regime gebaseerd op beheersbaarheid,
als bij overgaan naar een regime gebaseerd op "alles Rijn".
• Er is meer financiële winst voor het beheer te verwachten bij een overgang naar een
regime gebaseerd op beheersbaarheid, vergeleken met overgaan naar 'alles Rijn". De
grootte van die winst (in feite een besparing) neemt snel toe als de drukte toeneemt.
•

Bij een groei naar 140 % is, om het huidige niveau van vlotheid en veiligheid te
handhaven, waarschijnlijk een enkele wijziging in regime voldoende, dus; ôf naar een
regime gebaseerd op beheersbaarheid df naar een regime gebaseerd op "alles Rijn".

•

Bij een groei naar 140 % is het vooral veiligheidsverslechtering die aandacht zal vragen.

• Bij een groei naar 200 % lijkt een aanpassing van het regime onontkoombaar.

Inleiding
1.1

Achtergrond studie
Voor wat betreft de te stellen eisen aan de manoeuvreerbaarheid van schepen op de
Europese vaarwegen kan een onderscheid worden gemaakt naar de Rijnvaart en de
(overige) commuflautaire vaarwegen. De eisen voor de Rijnvaart worden geregeld in het
kader van de activiteiten van de CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart). Op dit moment
is de normstelling met betrekking tot de manoeuvreerbaarheid van schepen binnen de CCR
nog in discussie. Door een aantal lidstaten wordt de behoefte gevoeld om tot een
aanscherping van de huidige normstelling te komen. Nederland bereidt daartoe een voorstel
voor dat zich baseert op de prestaties van schepen en samenstellingen uit de bestaande
vloot.
Voor de communautaire wateren anders dan de Rijn bestaat een ander regime van
manoeuvreereisen, dat heeft een ander bereik, andere aspecten, alleen kwalitatieve
normstelling en in het algemeen lichter dan dat op de Rijn (nader uiteengezet in bijlage A).
Door het stellen van eisen aan de manoeuvreerbaarheid van schepen dient te worden
bijgedragen aan de hoofddoelstelling om voor de Europese vaarwegen een vlot, veilig en
adequaat vervoer, tot in lengte van jaren, te realiseren. In dit licht is er een behoefte om te
komen tot een meer integrale visie op de te stellen eisen aan de manoeuvreerbaarheid van
schepen op het Europese vaarwegennet als geheel. Afspraken die in dit verband over de Rijn
worden gemaakt dienen derhalve in deze bredere visie te worden geplaatst.
In de komende jaren dient door Nederland een voorstel met betrekking tot de correcte ligging
van het normniveau in de eisen aan de manoeuvreerbaarheid van schepen van verschillende
grootten en typen op de Rijn te worden ontwikkeld en bij de CCR te worden ingediend.
Echter, de visie-ontwikkeling ten aanzien van de eisen aan manoeuvreerbaarheid voor het
vaarwegennet als geheel, kan niet los worden gezien van de aard en inhoud van dit voorstel
aan de CCR. Met andere woorden, ten behoeve van het voorstel naar de CCR dient eerst
een bredere beschouwing van mogelijke opstellingen ten aanzien van de manoeuvreereisen
en hun effecten plaats te vinden.
Op dit moment bestaat een zekere zorg dat het niet of niet adequaat vorm geven aan de
manoeuvreereisen op het Europese vaarwegennet op termijn zou kunnen leiden tot een
neerwaartse spiraal, leidend tot een onnodige verslechtering van de vlotheid, veiligheid en
efficiëntie van het scheepvaartverkeer. Ontwikkelingen die aanleiding geven tot deze zorg zijn
o.a.:
•
•
•
•

Ontwikkelingen in afmetingen en diversiteit (snelheden) van schepen;
Ontwikkelingen in het scheepvaartvolume (economische groei; intermodaal transport);
Veranderingen in de bedrijfsvoering gericht op vergroting van het financieel rendement;
Verscherping van de concurrentieverhoudingen.

De mogelijke risico's tot het ontstaan van een feitelijke verslechtering dienen daarbij te
worden bezien in het licht van de huidige gebrekkige regelgeving en de druk om de
normstelling niet 'knellend' voor de prestatienormen van de huidige vloot te laten zijn.
Anderzijds kan een goed onderbouwde, integrale normstelling mogelijk leiden tot verbetering
van vlotheid, veiligheid en efficiëntie.

1.2

Doelstelling
Elke verandering in de normstelling is er in principe op gericht dat de Binnenscheepvaart een
goed geolied' geheel moet blijven, met minimaal dezelfde veiligheid als die op dit moment
gerealiseerd is.
Het doel dat een mogelijke verandering in normstelling moet dienen is geformuleerd als:
"Voor de Europese vaarwegen een vlot, veilig en adequaat vervoer realiseren, tot in lengte
van jaren.
Bijbehorende vraag is "wat de rol van manoeuvreren daarin eigenlijk is en hoe eisen aan
manoeuvreerbaarheid het best een bijdrage leveren?".
Bij die vraagstelling speelt ook de keuze tussen zeifregulatie (geen verandering in de
normstelling, de markt doet het zelf) of verdergaande regulering van bovenaf. Dit onderzoek
is ook gericht geweest op die keuze. Het accent lag op de eventuele legitimatie van de
wenselijkheid of noodzaak om eisen aan manoeuvreerbaarheid aan te scherpen.
Argumenten voor zelfregulatie worden gevonden in feit dat er nu geen problemen zijn,
kwaliteit bovendien een markteis is en dat schippers ook zo trots zijn op hun schip dat
daarmee voldoende kwaliteit wordt gegarandeerd. Argumenten voor een verandering in de
normstelling liggen in de plicht van de overheid een minimumkwaliteit vast te leggen en te
waarborgen en het feit dat de wereld verandert en de situatie bovendien nu ook niet ideaal is.

1.3

Aanpak van de studie en opbouw rapportage
De studie bestond uit twee delen:
Een inventarisatie, via interviews met de sector. Vraagstellingen hierbij waren "Hoe ziet
men de ontwikkelingen?" en "Hoe groot is (ziet men) het probleem?". Dit leidde tot een
beschrijving van de huidige situatie en de ontwikkelingen, weergegeven in hoofdstuk 2.
Bij die beschrijving spelen ook de eigen ideeën en inzichten die bij de Adviesdienst
Verkeer en Vervoer (AVV) aanwezig zijn een rol. Uitspraken en beweringen uit hoofdstuk
2 kunnen daarom niet zomaar worden overgenomen. Zij zijn daar reeds uit de context
van het interview geplaatst. Dat is binnen de context van deze rapportage nog wel
acceptabel, omdat er een integratie- en interpretatieslag aan vast zit die voorlopig nog
alleen voor de rekening van dit onderzoek is.
Een beleidsanalyse (beschreven in hoofdstuk 3), welke weer uit een aantal onderdelen
bestond.
- Een eerste onderdeel was gericht geweest op het identificeren van een
beoordelingsstructuur (uitwerking van de doelstelling van het vaarwegbeheer m.b.t.
manoeuvreerbaarheid). Dit is beschreven in hoofdstuk 4.
- Tegelijkertijd zijn mogelijke toekomsten en mogelijke veranderingen in regimes
geïdentificeerd (hoofdstukken 5 en 6).
- Vervolgens is een effectanalyse uitgevoerd en zijn daar conclusies uit getrokken
(hoofdstukken 7 en 8)
Op basis van de studie moet de discussie worden voortgezet. Hieraan is binnen het kader
van deze studie zelf al een aanzet gegeven, waarover is gerapporteerd in hoofdstuk 9.

2

Huidige situatie en ontwikkelingen

2

Verantwoording
De belangrijkste bron voor dit hoofdstuk zijn interviews met de sector (lijst in bijlage E).
Hieraan toegevoegd zijn de eigen ideeën en inzichten die bij de Adviesdienst Verkeer en
Vervoer (AVV) aanwezig zijn. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat uitspraken en beweringen uit
dit hoofdstuk niet zomaar kunnen worden overgenomen, omdat zij hier reeds uit de context
van het interview zijn geplaatst. Dat is alleen binnen de context van deze rapportage
acceptabel, omdat er een integratie- en interpretatieslag aan vast zit die voorlopig nog alleen
voor de rekening van dit onderzoek is.

2.1

Technisch, vloot
Groei afmetingen
De afgelopen 25 jaar zijn de scheepsafmetingen bijna constant gegroeid. Deze vergroting
heeft ongeveer gelijke tred gehouden met de vermindering van het aantal schepen (op 1-1-97
waren het 5000 eenheden), zodat de tonnage gelijk is gebleven (rond 6 miljoen ton). Onder
meer door de tendens naar 24-uurs bedrijven en toename van het aantal afvaarten is de
vervoersprestatie wel toegenomen. Of deze trends op deze wijze doorzetten is onduidelijk.
Verdere groei in scheepsafmetingen lijkt in ieder geval waarschijnlijk. Dit gebeurt door grotere
schepen (zie JOWI voor containervervoer) als door grotere combinaties (motorschip en er op
afgestemde -bestuurbare- bak). Schepen van JOWI-grootte zullen waarschijnlijk ook voor
tankvaart en bulkvervoer gebouwd worden. Het gaat daarbij om enkele schepen. De huidige
mix van motorschepen, duwschepen en bakken is flexibeler. Dit is in de meeste gevallen van
doorslaggevend belang.
De grotere schepen zullen waarschijnlijk leiden tot een verdere daling van het aantal
eenheden (4000 in 20151), tenzij er een andere vervoersmarkt ontstaat.
Prestaties
De nieuwere schepen kunnen in het algemeen zowel bulk als containers mee nemen en zijn
goed uitgerust met navigatieapparatuur en uitstekend manoeuvreerbaar. De huidige normen
voor manoeuvreerbaarheid zijn voor deze schepen geen probleem. Er is, met name bij
motorschepen, nog ruimte in geïnstalleerd motorvermogen (snelheid). Hiermee kunnen
vertragingen op lijndiensten vermeden worden en/of bakken in koppelverband meegenomen
worden.
Boegschroeven worden algemener. De aanwezigheid levert veel voordeel op voor de
schipper. Uitzondering daarop zullen de duwboten zonder vaste bakken blijven (in die
gevallen zijn ze onmogelijk operationeel te houden omdat teveel mensen zonder kennis
zouden er gebruik van moeten maken). In de duwvaart wordt de manoeuvreerbaarheid
verhoogd door flanking-roeren en meerdere hekschroeven in de boot aan te brengen.
Nieuwe technieken
Vernieuwingen zijn er op het gebied van voortstuwing, materiaal en assistentie van de wal. Er
zijn geen vernieuwingen op het gebied van rompvorm. Deze is vrijwel optimaal ten aanzien
van weerstand en voortstuwing. Ook de ontwikkeling van de duwboot lijkt voltooid.

1
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Voortstuwing

Een nieuwe concept voor aandrijving is de zgn. whale tail, voordelen daarvan: geluidsarm en
brandstofbesparing. Geluidsoverlast speelt echter steeds minder bij de huidige conventionele
aandrijving. Echter, als de brandstofbesparing echt 10-20% is, is de whale tail revolutionair en
zal brede invoering vlot verlopen en zeker minder dan tien jaar in beslag nemen.
Desalniettemin zullen individuele ondernemers er pas in stappen als het proven technology'
is. De besparing moet opwegen tegen de betrouwbaarheid van de conventionele schroefas.

Materiaal

Lichte schepen bieden een potentie tot rendementsverbetering. Besparing van het eigen
gewicht kan ten goede komen aan betaalde lading, juist in situaties met laag water (met i.h.a.
hogere prijzen op de markt). Deze mogelijkheid vindt nog weinig respons. De hogere
investering bij de bouw zal daar een rol in spelen, alsmede de vrees voor verminderde
robu ustheid.

Assistentie van de wal

Voor de duwvaart is winst te halen door assistentie van de wal. Een verhaallier bijvoorbeeld,
zou de bakken tijdens het laden en lossen en wachten kunnen verhalen. Nu moet daarvoor
vaak een boot bij de bak(ken) blijven, wat relatief zeer duur is.
De rol van de computer zal ongetwijfeld groeien. De rol van bewaking van de wal kan
daardoor ook groeien. Dit kan zelfs leiden tot automatisch bestuurde schepen. Dit laatste
heeft uiteraard voordelen voor manoeuvreerbaarheid en inpassing in intermodale ketens.

2.2

Markt algemeen
Groei sector als geheel
De groei van de markt heeft tot de laatste tijd niet zozeer in het aantal vervoerde tonnen
gezeten, maar in de groei van het aantal tonkilometers. De ladingsstromen lijken daarbij
eerder diffuser dan compacter te zijn geworden. De sterke groei van het internationale
vervoer is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de groei en zij levert nu 90% van de
vervoersprestatie in ton-km. Desondanks heeft de binnenvaart tussen 1986 en 1996 terrein
%2
moeten prijsgeven in de modal-split. Het percentage daalde van 33 naar 25
In algemene zin biedt het verder opengaan van Europa kansen. De Nederlandse schippers /
ondernemers zullen die heel goed als eerste kunnen gaan grijpen, gezien hun activiteit op de
internationale markt nu. Belangrijk eigenschap daarbij is hun pro-actieve opstelling.
Er heerst een overwegend optimisme in de sector. De binnenvaart heeft een lange periode
achter de rug zonder belangrijke tegenslag. Schippers investeren veel en er is veel
vertrouwen. Banken geven met groot gemak leningen uit. Deze situatie kan tot overbouwen
van de markt' leiden, met risicoos mocht de markt eens wat inzakken. Er komen dan veel
goede schepen voor erg lage prijzen op de markt. Of de werving van nieuwe lading hiermee
gelijke tred kan houden is voor de sector een zorgpunt.
Branche-overstijgende ontwikkelingen
Er zijn een aantal economische en maatschappelijke tendensen aan te wijzen die niet
genegeerd kunnen worden bij een beschouwing over de toekomst van de binnenvaart.
Specifiek wordt gedoeld op de verdergaande liberalisering van de markt (opengaan Europa),
de tendens naar een 24-uurs-economie en de vraag naar intermodaal vervoer (juist in
Europees kader) om goederenvervoer in de toekomst vlot, veilig en efficiënt te laten
plaatsvinden.

In "De toekomstige Nederlandse binnenvaartvloot", Adviesdienst Verkeer en Vervoer, April 1998,
project HIIN 97.106.
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Organisatie schippersbedrijf
Het toekomstige bedrijfsmodel zal niet meer lijken op het oude rederijmodel. Toekomst ligt
meer bij de coöperaties die nu ontstaan (2 of meer eigenaren op schip met behoud van
gezinsformule). Hierbij verhuurt men zich soms wel langjarig (b.v. in de tankvaart).
Transporteurs hebben baat bij schippereigenaren. Particuliere schepen zijn zonder meer
goedkoper dan de rederijschepen. De rederij blijft wel bestaan, onder meer omdat het vaak
een voorwaarde is voor geloofwaardigheid bij klanten (vervoerszekerheid).
De eisen aan de inzetbaarheid worden steeds hoger (nu al bijna alleen 24 uur inzetbare
schepen huren). Personeelsbeleid (opleiding, omstandigheden, consistentie) neemt in belang
toe.
Er zijn nu al problemen om voldoende eigen bemanning te krijgen. Dit heeft als risico dat (met
name niet-EU inwoners) in illegale sfeer gaan werken en ook taalproblemen in de binnenvaart
zijn gevaarlijk. Als dit tot verschillen in het loonniveau leidt kan dit ook weer problemen geven.

2.3

Markt per sub-sector
Bulk
Het buikvervoer vormt het overgrote deel van de vervoersprestatie. In 1991/95 vormden
aardolie en -producten, ertsen, metaalafval en ruwe materialen nog altijd 2/3 van het vervoer
over water. Het belang van kolentransport op Duitsland nam de laatste jaren toe en
compenseerde teruggang in andere droge bulkgoederen. De ontwikkelingen in het droge
bulkvervoer zijn daarmee sterk afhankelijk van de energiemarkt in Duitsland.
Tankvaart
Deze markt is een stuk gespecialiseerder geworden sinds de verplichting is doorgevoerd alle
brandbare en giftige stoffen in dubbelwandige schepen te vervoeren. Kwaliteit is juist hier een
sleutelbegrip. Innovatie en technische vernieuwing geven concurrentievoordeel. Verkleining
van de schadekans en verbetering van imago zijn belangrijk. Net zoals bij de containervaart
zijn de maritieme ontwikkelingen (chemicaliën kustvaart) van belang voor het succes.
De schepen zijn duurder geworden en voordelen van schaalvergroting worden gezocht.
Tankschepen zijn gemiddeld ook wat groter (boven 1500 ton) dan drogeladingschepen (iets
boven 1100 ton). Verdere schaalvergroting is te verwachten.
Contai nervaart
De containermarkt is betrekkelijk nieuw en heeft de afgelopen jaren een sterke groei
doorgemaakt, wat voor een belangrijk deel een inhaaislag was. Het natuurlijk aandeel van de
binnenvaart is 65% van de tonkilometers. De containervaart gaat daar naar toe, maar zit er
nog niet op. Die inhaalslag lijkt op het traject naar Marinheim, waar veel van het succes van
de containerbinnenvaart zit, echter wel min of meer voltooid. Groei zit er nog wel in de kortere
bestemmingen op de Rijn (waar de vrachtwagen nu nog goed concurrerend is) en de verder
weg gelegen bestemmingen (niet-Rijn erachter). De meeste groei zal in de toekomst
desalniettemin moeten voortkomen uit de mondiale groei van containervervoer.
De containervaart vindt nu plaats met motorschepen, al dan niet als koppelverband. Of er een
intrede van duwvaart in containervervoer komt is onduidelijk. Bij de verwachtte verdere groei
is het waarschijnlijk dat nog enkele schepen als de JOWI (groot, container-only) komen. In
plaats van massaliteit zou verhoging van aantal afvaarten, binnen de dienstregelingen
waarmee nu veelal gevaren wordt, wel eens een veel logischer groei kunnen zijn.
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Duwvaart versus motorschepen

De duwvaart heeft haar eigen marktsegment waarin volume 'alles' is en het bestaan van de
dikke volumestromen cruciaal. Mensen zijn voor de duwvaart duurder dan op het motorschip.
Handling is duur. Een bak is goedkoop als hij ligt en duur om te varen terwijl dit voor een
motorschip omgekeerd is. Ondernemers zijn er dus op gericht ook motorschepen te
bevrachten als dat beter is. Voor de duwvaart zijn er klanten nodig waarvoor de tijdelijke
opslag van goederen en flexibiliteit bij het laden en lossen van belang is.
Het dikker worden van stromen leidt waarschijnlijk eerder tot "meer en/of grotere bakken" dan
"meer duwboten". Vanwege de dure handling zal de markt, ook bij verdere ontwikkeling
intermodaliteit, meer naar grote dan kleine bakken groeien 3
.

Het aantal duwboten zal al met al waarschijnlijk eerder dalen dan groeien. De toekomst lijkt
meer te liggen bij de koppelverbanden. De sloopregeling stuurt dat omdat het de concurrentie
van motorschepen bevoordeelt. De heffing (om overcapaciteit op de markt te beperken) is bij
duwschepen op kilowatten gebaseerd en bij motorschepen op tonnage. Gevolg is dat men bij
motorschepen (zonder extra heffing) veel extra kracht kan inbouwen waarmee (meerdere)
bakken in koppelverband kunnen worden meegenomen. Duwboten kunnen dat niet zonder
zichzelf op kosten te jagen.
Uit bovenstaand beeld volgt wel dat de deelsector die het mogelijk het moeilijkst krijgt de
zogenaamde kleinere duwvaart is. Toch wordt er in de sector verwacht dat bij
schaalvergroting ook (juist) een nieuwe markt voor kleinere schepen ontstaat (als schakel in
logistieke ketens).
Snel, dedicated transport

De congestie van het wegvervoer heeft mogelijkheden geopend voor snel transport over
water van passagiers en hoogwaardige goederen. Het gaat om speciale lijndiensten. De
snelheid kan oplopen tot 60/70 km/u, grootte in de orde 50-60 meter.
Deze ontwikkeling zal voor manoeuvreerbaarheid de nodige aandacht vragen, al hoeft de
ontwikkeling geen extra risicoos op te leveren omdat deze schepen goed bestuurbaar zijn.
Vanuit de sector zijn er wel pleidooien voor duidelijke, speciale regels, met als elementen
"duidelijk herkenbaar" en "altijd wijken".
Intermodaliteit

In het algemeen leeft in de markt het idee dat intermodaal transport op de continentale
vervoersmarkt nog een eind weg is. Obstakels zijn de prijs van vervoer per vrachtwagen en
het niet gestandaardiseerd zijn van continentale containers. Het onaantrekkelijk worden van
andere modaliteiten (met name door congestie) zal belangrijke stimulans moeten worden om
een (groter) deel van het traject per schip te doen. Voor een klein deel zou intermodaal
transport zichzelf ook moeten verkopen op milieu-argumenten.
Toch zijn er al ontwikkelingen gaande en het intermodale stuk in de binnenvaart heeft, ook op
kortere termijn, de potentie flink te groeien. De schippersvereniging ziet een vervijfvoudiging
naar 100 miljoen ton als haalbaar. Dit is gebaseerd op constatering dat 70% van de goederen
nu nog niet in containers wordt vervoerd. Dit bereiken zal veel energie kosten. Het concept
van de Regionale Overslag Centra is inmiddels ontwikkeld, zit nu in de pioniersfase en deze
centra hebben het nog moeilijk. Bij groei van het volume zullen zij qua prijs meer
concurrerend worden.

Interessant in dit verband is de huidige belangstelling voor nieuwbouw en exploitatie van het kleine
motorschip. Bij een groeiende rol van watertransport in het intermodale vervoer is het makkelijk voor te
stellen dat hier op termijn ook voor de (kleine) duwvaart een belangrijk marktpotentieel ligt.

[;j

Voor het ontstaan van intermodaal transport is het aanwezig zijn van de juiste
marktcombinaties van belang. Beheer van de gehele keten is belangrijk, waarbinnen de
organisatie van de overslag tussen de modaliteiten cruciaal is. Het is positief dat
transporteurs die actief zijn op de binnenvaart ook deel uitmaken van groepen die ook in
andere delen van de transportketen actief zijn (overslag, wegtransport voor navervoer etc.).
Van deze groepen kan verwacht worden dat ze snel kunnen inspelen op de markt.

Stedelijke distributie
Het is niet ondenkbaar dat de scheepvaart weer een rol gaat spelen bij de stedelijke
distributie. De verminderde toegankelijkheid van binnensteden voor vrachtautoverkeer
stimuleert dit.
Scheepvaart heeft een rol bij het transport van goederen van en naar stadsdistributiecentra.
Het gaat om kleine laadeenheden en kleine vaarwegen. De grote potentie van dit vervoer,
gecombineerd met een groei van het traditionele aanbod van industriële goederen kan leiden
tot grote toename van de intensiteit op de lokale vaarwegen De schepen zullen relatief klein
zijn. Dit lijkt echter niet direct tot problemen in relatie tot manoeuvreerbaarheid te leiden.

2.4

De situatie op het water
Snelheidsverschillen
Wanneer snelle schepen inderdaad een stuk van de vervoersmarkt veroveren, leidt dit tot
vergroting van de snelheidsverschillen op het water. Voor het overige zijn er geen
aanwijzingen dat de snelheidsverschillen in absolute zin gaan toenemen. Wel kan men zich
voorstellen dat een strakkere dienstverlening (bijvoorbeeld "just in time") leidt tot een grotere
spreiding in de werkelijk aangehouden snelheden tijdens een reis. Ook nu zijn de
snelheidsverschillen groot (geladen/leeg, tussen scheepstypen, karakter van het transport),
zonder dat dit thans tot onaanvaardbare situaties leidt. Deze situaties moeten echter niet
gaan toenemen. De sterke groei in motorvermogen wordt vooral ingezet voor massaler
vervoer, veiligheid en garantie voor het halen van tijdschema's.
Drukte op het water
Er wordt bijna niet verwacht dat het in de toekomst veel drukker wordt op de vaarwegen. De
goederenstroom zal weliswaar toenemen, maar de trend naar grotere en sterkere schepen
neemt deze groei op. Eerder zal het aantal schepen afnemen. Wellicht dat op enkele
knooppunten enige congestie gaat optreden. De bottleneck ligt dan bij de infrastructuur (met
name sluizen).
Dit kan een kloof tussen het hoofdvaarwegennet en het onderliggende vaarwegennet (waar
de infrastructuur de grotere afmetingen niet kan volgen) met zich meebrengen. Dit kan leiden
tot verminderde bereikbaarheid over water van schakels die voor ontwikkeling van
intermodaal vervoer wel van belang zijn. Hierin lijkt een veel belangrijker zorgpunt te zitten
dan in het optreden van congestie of toename van ongevallenkans door veranderde
manoeuvreerbaarheid.

2.5

Regelgeving en beleidskader
Nationaal en internationaal spelen vier regimes die op zekere wijze met elkaar samenhangen.
Die samenhang is geïllustreerd in figuur 1 en hieronder toegelicht. Het gaat om:
1. Het Reglement van Onderzoek van Schepen op de Rijn of kortweg ROS Rijn, dat hangt
aan de Akte van Mannheim, het verdrag tussen de Rijnoeverstaten voor de vaart op de
Rijn.
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De Europese Richtlijn uit 1982, welke thans gewijzigd wordt. De in de richtlijn opgenomen
technische voorschriften zullen vervangen worden door het ROS Rijn, zij het met een
mogelijkheid tot afwijken voor de 'nationale' vaarwegen van de lidstaten.

Resolutie 17 van de UNECE (Standardisation of technical requirements), geldig voor alle
Europese binnenwateren. Hierin komen naar verwachting op korte termijn ook eisen aan
manoeuvreerbaarheid. Het ROS Rijn zou hierbij een voorbeeldfunctie kunnen krijgen,
maar dit betekent niet dat het perse een eenduidig Europees eisenpakket wordt.

Het Nederlandse Binnenschepenbesluit, geënt op de Binnenschepenwet. Dit is in feite
een invulling van de Europese richtlijn. Omdat de artikelen van het besluit nogal abstract
zijn, zijn ze uitgewerkt in beleidsregelen. De belangrijkste twee daarvan zijn:
Het ROS RIJN, welk "verzacht" is door de Richtlijn Opsporingsbeleid Rijnkruisend
Scheepvaartverkeer. Deze richtlijn geldt uitsluitend op Aktewateren (Rijn, Waal,
Lek) voor schepen die de grens met Duitsland niet passeren.

De mededeling nr. 210 (J-formule), waarmee voor bestaande (en tevens nieuwe)
duw- en sleepboten proefvaarten onnodig worden. De J-formule geldt algemeen. In
de praktijk werkt de regel als verzachting van de eisen.

Nationaal

Internationaal
Rijn

FS Rijn
Nationaal
gebruikt als
gedoogregel
invulling?
Op nationaal
niveau

Resolutie 17

UNECE

Overnemen,
met mogelijkheid om
nationaal af te wijken

Niet
Rijn

Rijn krii1iisend
Verkeer

Beleidsregei
ter uitwerking

Binnenschepen-

Europese nchthjn

Mededeling

[2

-

invulling

Beieidsregei
alsuitwerking

Figuur 1: Regelgevend kader manoeuvreerbaarheid
Als toelichting hierop het volgende
Het ROS Rijn voorziet in de afgifte van het Rijncertificaat, ook geldig op alle andere
vaarwegen van de Europese gemeenschap. Proefvaarten moeten aantonen dat aan de eisen
van het certificaat wordt voldaan
Regelgeving blijkt moeizaam tot stand te komen en aanscherpingen stuiten op verzet van de
scheepvaartsector. Internationale overeenstemming ontstaat ook zeer langzaam. Een gevolg
is onder meer dat de regelgeving voor de "niet-Rijn" veel ruimte heeft voor de eigen
interpretatie van de Scheepvaartinspectie.

De inspectie gebruikt de eisen zoals die in het ROS Rijn zijn geformuleerd veelal als richtlijn.
Dit leidde ook tot verzet en dit weer tot de mededeling 210.
Het Binnenschepenbesluit voorziet in de afgifte van een communautair certificaat, waarvoor
proefvaarten moeten worden gehouden. Het is in principe niet geldig voor de Rijn, maar
hierop worden uitzonderingen gedoogd (zie hieronder).

De Richtlijn Opsporingsbeleid Rijnkruisend Scheepvaartverkeer geldt voor schepen op reizen
in Nederland, België en Noord Frankrijk en bevat een tijdschema voor het eerste onderzoek
op basis van het Binnenschepenbesluit van bestaande schepen, lopend tot 31 december
2001. Op nieuwe schepen is het besluit reeds van toepassing. Daarnaast wordt het ontbreken
van een certificaat op basis van het ROS Rijn gedoogd bij vaart op de Rijn, als voldaan wordt
aan een aantal voorwaarden. In de praktijk wordt een minimale snelheid van 11 km/u
gehanteerd, al wordt deze niet expliciet genoemd. Deze snelheid volgt theoretisch uit de
formule behorend bij mededeling 210. In de praktijk blijkt dat ook redelijk te kloppen.
In bijlage A zijn regelgeving en beleidskader nader uiteengezet.
Situatie in België

Aangezien de regelgeving ook een Europese aangelegenheid is, is een eerste blik over de
grens gezet middels een discussie met de Belgische scheepvaartcontrole. De informatie uit
dat gesprek is samengevat in Bijlage B. Belangrijkste punten daaruit zijn:
• In België is er, net als in Nederland, een tendens naar zowel minder schepen als grotere
schepen. De nieuwbouwsituatie is echter anders, er wordt veel minder gebouwd.
• De helft van de schepen in België heeft de Nederlandse nationaliteit.
• Manoeuvreren wordt niet als knelpunt gezien.
• Ook in België wordt voor niet-grensoverschrijdend verkeer een eigen (nationaal) regime
gehanteerd. De eisen aan de minimumsnelheid zijn versoepeld, in tegenstelling tot
Nederland (11 km/u) wordt hier echter 10 km/u gehanteerd.

2.6

Problemen en bottlenecks
Manoeuvreerbaa rheid

Binnen de sector worden problemen die er nu met manoeuvreerbaarheid zouden zijn niet als
groot ervaren. Er is vertrouwen dat de sector zichzelf reguleert en dat ook de onderzijde van
de markt meegaat in de verbeterde manoeuvreerbaarheid van de nieuwe schepen. Of, zoals
iemand het verwoordde: Je kan het niet meer maken om met beperkte manoeuvreerbaarheid
de boel op te houden".
Onderkend moet worden dat er een risico is dat Schippers op de rand van het toelaatbare (de
veiligheid) gaan varen. Het gaat dan om situaties als "met maximum aantal bakken en veel
wind". Het optreden van zulke situaties wordt in het algemeen meer als een
mentaliteitskwestie gezien. Verdergaande regelgeving wordt niet als het juiste antwoord
daarop gezien. Een sterkere controle op het naleven van de bestaande regels lijkt een
adequatere stap.
Gevaarlijke situaties ontstaan eigenlijk het meest bij drijven en driften, dus lege schepen en
bakken leveren problemen. In de containervaart is ook geconstateerd dat hoge stapeling, met
veel lege containers, risico opleveren (zelfs met gebruik van een boegschroef).

Interactie met de recreatievaart

Binnen de sector wordt de toename van de recreatievaart met enige zorg gadegeslagen.
Voor de sector is een minimum maatregel dat op hoofdtransportassen niet zonder vaarbewijs
gevaren kan worden.
Sluizen en terminals

Voor de vlotheid op het water zijn de oponthouden bij sluizen de grootste bottleneck. Drukker
worden van de vaarwegen kan leiden tot oponthoud bij de sluizen (boven op de sluispassage,
die gewoon bij de reistijd hoort). Voor schepen op een (week)dienstregeling zal zulke
congestie pas een probleem worden, als de regeling niet meer gehaald kan worden, wat een
aanzienlijke kostenstijging betekent.
In wat mindere mate vormen de capaciteiten bij de terminals een belemmering voor snellere
aflevering van de vervoersdienst. Dit lijkt een van de grotere drempels voor ontwikkeling van
intermodaal vervoer te zijn. Schippers kunnen het oponthoud bij de terminals omzeilen als er
bakken zijn die kunnen worden achter gelaten.
Bruggen en infrastructuur algemeen

Vanuit de sector is er enige zorg omtrent de afmetingen van de infrastructuur. Eisen en maten
daaraan zijn verouderd (soms van 20/50 jaar terug) en passen niet bij de huidige vloot
(vervoer containers, breedte, diepgang). Voor containerschepen (gestapeld vervoer) zijn de
brughoogtes een bottleneck geworden. Dit geldt met name op de kleinere wateren (2 laag
container maximaal dan). Dit brengt extra kosten voor beweegbare stuurhutten of
ballastcapaciteit met zich mee naast natuurlijk de meerkosten door de niet-efficiënte belading.
Onbekendheid met kansen intermodaliteit

In de binnenvaart is voor een deel nog sprake van sectoraal ondernemerschap. De stap naar
deelname in intermodale ketens wordt als 'ver weg' beschouwd omdat men zijn sector in de
eerste plaats als concurrent van andere modaliteiten ziet en niet als mogelijke partner
daarvan. Dit is echter niet in overeenstemming met de constatering dat er al ondernemingen
zijn die op meerdere modaliteiten tegelijk actief zijn en de maatschappelijke belangstelling en
positieve benadering van het concept. Er is misschien een stuk "koudwatervrees".
Laagwaterperiodes

Door klimaatwijziging kunnen zowel langere als lagere laagwaterperioden ontstaan, naast
meer hoogwaterperioden. Beiden leveren hinder voor de scheepvaart. Binnen de
Nederlandse context lijkt dit nog geen hot item te zijn.

2.7

Conclusies hieruit, kijkend naar de toekomst

Er is nu een beeld geschetst dat met name het perspectief dat de sector zelf toont. In iets
mindere mate wordt er gekeken naar de branche-overstijgende ontwikkelingen zoals
"liberalisatie", "verzakelijking", "de 24-uurs-economie" en "de belangstelling voor intermodaal
vervoer".
Een integrale analyse van het voorafgaande leidt, met een blik naar eisen aan manoeuvreerbaarheid in de toekomst, tot vragen van extra aandacht voor de volgende punten:
1. Er is een tendens om de eisen aan de Rijnvaart uit te breiden tot algemeen geldende
eisen voor manoeuvreerbaarheid: een Europees certificaat waarmee je overal kan varen.
Dit botst met geluiden uit de sector, met name bij de duwvaart, dat dit niet de bedoeling
kan zijn en voor de Nederlandse situatie overtrokken is.
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Binnen de ondernemers in de sector is er een algemene verwachting van normale
doorgaande groei", met weinig extra groei ten gevolge van opkomst intermodaal vervoer.
Dit spoort niet met een aantal ontwikkelingen:
-

investeringen die wegvervoerders doen in overslagplaatsen naar de binnenvaart;
investeringen die de schippersvereniging voorstaat in regionale overslag centra;
wensen van het Europese en het rijksbeleid op het gebied van intermodaal vervoer;
toenemende maatschappelijke aandacht voor intermodaal vervoer.

De bestaande mix van duw- en motorschepen wordt beïnvloed door de sloopregeling, in
het voordeel van de motorschepen. Vragen die dit oproept zijn:
- Wordt hiermee een wens van het beleid uitgevoerd? Zo nee, is dit een (on)gewenst
neveneffect4
- Moet deze ontwikkeling in het kader van betere manoeuvreerbaarheid worden
toegejuicht omdat motorschepen in het algemeen beter beheersbaar zijn door de
aanwezigheid van boegschroeven?
?

Het beeld dat ontstaat is dat met name de kleinere duwvaart problemen kan krijgen om
als volwaardige sub-sector voort te blijven bestaan. De vraag is of er voldoende nieuwe
kansen in een veranderende vervoersmarkt liggen. Deze kansen zijn op dit moment nog
weinig concreet. De volgende vraag komt dan op:
- Is de kleinere duwvaart een marktsegment waarin de toekomst (apart) rekening mee
gehouden moet worden bij het beleid ten aanzien van man oeuvreerbaarheid 5
?

De rol van verkeersbegeleiding vanaf de wal neemt toe.
- Moet er wellicht primair ingezet worden op vergroting van de veiligheid op deze
wijze? Dat zou betekenen dat geen verhoogde eisen aan manoeuvreerbaarheid bij
een grotere drukte op de vaarweg nodig zouden zijn. Praktisch echter zal het
betekenen dat voor alle schepen een goede beheersbaarheid van groter belang
wordt.
De toenemende massaliteit (steeds meer vervoerde tonnen in gemiddeld grotere
schepen) zou zeer goed kunnen leiden tot niet langer voldoen van de infrastructuur.
Stelling (uit de interviews) is dat:
"De manoeuvreerbaarheid geen rol speelt in die overwegingen. Toename van
manoeuvreerbaarheid kan geen significante rol spelen in oplossen van die problemen."

Toevoeging AVV: vanuit het perspectief van een optimale dienstverlening door de binnenvaart is op
korte termijn de ontwikkeling voor een groot deel markt gedreven. Op middellange termijn zou het
wegvallen van de (kleine) duwvaart een verschraling van het aanbod in accenten van de dienstverlening
betekenen en daardoor de kansen voor de natte sector als geheel verkleinen. Op lange termijn geldt
bovendien dat onder een scenario waarin intermodaliteit succesvol is met daarin een significante rol
voor de binnenvaart er voor de duwvaart met relatief kleine bakken betere mogelijkheden lijken te liggen
dan voor motorschepen. Dit zou een nieuwe tak van sport zijn in het natte vervoer, met een andere
bed rijfsvoe ring, andere middelen en andere scheepstypen. Het is niet te zeggen of en hoe e.e.a. zal
evolueren. De eis die hier voor het beleid uit volgt is dat de regelgeving nieuwe ontwikkelingen niet mag
blokkeren: dus grote behoedzaamheid bij middelregelgeving, een sterke voorkeur voor doelregelgeving.
Toevoeging AVV: vanuit manoeuvreerbaarheid ja, vanuit marktbediening is het een vraag. Wel kan
men constateren dat er op dit moment maar weinig echte probleemsituaties zijn. Dit laatste zou kunnen
veranderen omdat ROSRijn gecertificeerde duwboten zich kunnen laten certificeren voor een
communautair certificaat, waardoor ca 60 % meer lading kan worden geduwd op binnenlandse reizen.
Voor een deel van de duwboten moet dit een aantrekkelijke optie zijn. Dit betekent dat de huidige regels
en de voorgestelde aanpassingen in Europees kader eerder een trend inzetten voor de kleine én
middelgrote duwboten dan dat er sprake is van een 'uitsterfregeling' voor de kleine duwboten. Hetzelfde
zou kunnen gaan gelden voor kleinere duwende motorschepen.
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Dit geldt dan ook andersom 6 : Afname van de gemiddelde manoeuvreerbaarheid leidt op
de bestaande infrastructuur ook bij grote stromen niet tot (extra) problemen."
Een goede beheersbaarheid van lege schepen geeft de mogelijkheid om de
breedtetoeslag voor lege schepen onder invloed van wind te verkleinen op alle in
aanmerking komende vaarwegen. Dit geeft de ruimte om de toelating te verruimen op
bestaande infrastructuur, of kleiner te dimensioneren bij nieuwe infrastructuur.
Er is een zorg dat op dit moment de markt enigszins overbouwd wordt. Dit wordt een
realiteit als er niet voldoende nieuwe lading wordt gevonden. Stelling is dat:
"De huidige nieuwbouw voor de sector de noodzaak met zich meebrengt om een nieuw
stuk van de vervoersmarkt te veroveren via intermodaal (=container) vervoer. In andere
gevallen bestaat er het risico dat er prijsconcurrentie ontstaat die ook gevolgen heeft voor
manoeuvreerbaarheid en de veiligheid op het water (o.rn. door besparingen op
investeringen en onderhoud)."
Wanneer de duwvaart een flink stuk van de intermodale markt kan pakken zal dit
voorlopig eerder met grotere dan kleinere bakken zijn. Deze volumetoename zal
betekenen dat schepen met minder vermogen dichter tegen de toegestane norm voor
manoeuvreerbaarheid komen, waarmee de norm de grens is voor economisch nog
gunstigere exploitatie. De regelgeving is dus van sturend belang, ook op de Rijn.
Het blijkt dat de binnenvaart, ruwweg, haar dienstverlening op drie manieren kan
aanbieden:
- gericht op hoofdzakelijk kwaliteit (karakteristieker bij de nieuwe motorschepen);
- op zowel kwaliteit als prijs (karakteristieker bij duwvaart);
- op met name de prijs (een situatie waarin men gedwongen wordt zoveel mogelijk en
zo flexibel mogelijk -wat past precies- reizen aan te nemen, deze situatie is nu niet
echt aan de orde.
De vraag is welke wijze de overhand gaat voeren bij verdere liberalisering en verder
opengooien van de markt. Zal een switch naar meer prijsconcurrentie leiden tot een
neerwaartse spiraal voor de veiligheid op het water? Moet er dan gevreesd worden voor
besparingen op investeringen en onderhoud (waaronder die voor voortstuwing, stuurgerei en
de veiligheid ondersteunende uitrusting), waardoor schepen veel meer dan nu worden
gevaren op de grens van wat nog net kan of mag?
Met name bij de motorschepen speelt er een zekere sociale corn ponent. Het gaat goed
binnen (delen van) de sector en laat dit (daar) ook zien. Dit is een krachtige prikkel voor
het bouwen van hoogwaardige schepen.
- Zal deze prikkel ook blijven bestaan als de economische vlucht wat lager wordt?
- Als de invloed van coöperaties op de individuele bedrijfsvoering toeneemt?

6

AVV is overtuigd van de noodzaak de natte infrastructuur aan te passen aan de eisen van de vaart bij
toenemende intensiteit en schaalvergroting, maar stelt daarbij dat beter manoeuvreren van de varende
vloot in belangrijke mate bijdraagt aan het vlot en veilig functioneren van de binnenvaart.
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Overzicht van de uitgevoerde beleidsanalyse
3.1

Doel
De analyse is gericht geweest op het in beeld brengen van kansen en bedreigingen (m.b.t.
vlotte en veilige scheepvaart) van verschillende regimes van manoeuvreerbaarheidseisen
onder een aantal verschillende beelden van autonome ontwikkelingen.
Bij de analyse spelen dus de volgende zaken een rol:
• De autonome ontwikkelingen (te concretiseren in toekomstbeelden c.q. scenario's);
• Mogelijke regimes (kader voor maatregelen);
•

Mogelijke effecten, tot uitdrukking te brengen in criteria c.q. indicatoren (een uitwerking
van de doelstelling van het vaarwegbeheer: vlot en veilig, met aanvaardbare kosten die
samenhangen met de veranderingen).

De analyse is uitgevoerd middels een expertbeoordeling 7 . Figuur 2 geeft de samenhang weer
tussen scenario's, regimes en doelstellingen. In de hierop volgende hoofdstukken worden zij
elk nader uitgewerkt.

Expert-beoordeIing
Doelen

intermediaire
effecten:
Nieuw
verkeersbeeld
Nodige
investeringen

-

Regimes

t

1-+

:
_____

-

Indicatoren:
vlotheid
veiligheid
kosten
-

-

-

Figuur 2: Hoofdlijn beoordelingssysteem
Door autonome ontwikkelingen en wijzigingen in de regelgeving zullen er veranderingen
optreden in het systeem van waterwegen en schepen. Die veranderingen zouden we kunnen
beschrijven als 'intermediaire effecten'. Interpretatie van die veranderingen naar de
indicatoren is de volgende stap. Bij de effectanalyse bleken met name 'verkeersbeeld'
(geïnterpreteerd als beschikbare ruimte op de vaarweg, uitgewerkt in sectie 7.2) en de nodige
investeringen van belang. De intermedialre effecten hebben ook een rol gespeeld bij het
beschrijven van de scenario's (Hoofdstuk 5).

Waarbij de inventarisatie van hoofdstuk 2 als extra kennis is aangereikt.
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Systeemafbakening

Bij de systeemafbakening spelen in dit geval de volgende zaken een rol:
Vaarwegen en hun eigenschappen (te concretiseren in vaarwegtypen);
Schepen en hun eigenschappen.
Het karakter van de analyse vraagt beperking, vandaar dat bij elk van deze zaken voorlopig
wordt gekozen voor beperking tot twee of drie typen.
A: Vaarwegen

Bij vaarwegtypen zijn vele kenmerken van belang, waaronder:
Afmetingen (lengte, breedte, diepte (mcl. beperkingen in afmetingen door kunstwerken));
- Fysische randvoorwaarden (afvoer, stroomsnelheden, wind, bodemdynamiek);
Geometrische randvoorwaarden (bochten, zicht, kruisingen);
Verkeerssituatie (drukte, diversiteit).
Als basis voor een classificering zou een onderscheid naar grotere en kleinere vaarwegen
kunnen dienen. Daarnaast zou de Rijn apart onderscheiden kunnen worden. Dit geeft een
voorlopige indeling in vaarwegtypen als:
Rijn
Grote vaarwegen buiten de Rijn
Kleine vaarwegen
Dit kan later eventueel worden uitgebreid met een onderscheid "moeilijk" en "minder moeilijk"
(uit oogpunt van manoeuvreren) voor zowel de grote als de kleine vaarwegen buiten de Rijn.
Anderzijds kan betoogd worden dat onderscheid niet zinvol is omdat een schip met een
Europees certificaat gewoonweg overal moet kunnen varen. Logische consequentie van de
laatste gedachtegang is dat de 'moeilijke' vaarwegen dan maatgevend zijn voor de eisen die
aan manoeuvreerbaarheid worden gesteld en dus zwaarder zullen zijn dan die op de Rijn.
B: Scheepvaartklasseri

Het onderscheid wordt beperkt door slechts twee categorieën te gebruiken:
Duwvaart
Motorschepen (mcl. containers en tankvaart)
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Beoordelingsstructuur (Indicatoren)
lndicatoren (criteria) zijn een uitwerking van de doelen vlotheid, veiligheid en de financiële
gevolgen voor de sector. Daarnaast spelen in beoordelingen van maatregelen en regimes
aspecten van uitvoerbaarheid, waaronder de kosten voor de vaarwegbeheerder, een rol.
Vlotheid zou gespecificeerd kunnen worden in:
Congestiekansen (uitgesplitst per vaarwegtype: Rijn, niet-Rijn groot, niet-Rijn klein);
Veiligheid zou gespecificeerd kunnen worden in:
- Ongevallenkans (per vaarwegtype);
De financiële gevolgen zouden kunnen worden vertaald als:
- Bedrijfsresultaten / winstmarges / overlevingskansen (voor motorschepen en
duwvaart).
Daarnaast spelen andere zaken mee in de beoordeling:
Mate van dienstverlening die de sector vervult, zichtbaar te maken via:
- de samenwerking met de droge sector (elkaar vinden tot wederzijds voordeel) en
alternatief bieden voor vervuilende, minder veilige en congesterende vervoerswijzen;
Aspecten haalbaarheid, waaronder:
- kosten bij de beheerder, aan nieuwe infrastructuur en onderhoud, van nemen van
wel/geen maatregelen;
draagvlak maatregelen (politiek, bestuurlijk, internationaal, maatschappelijk);
- aspecten van handhaving en bereik van de maatregelen.
Een criteriaboom, gebaseerd op deze uitwerking van de doelen, zou er uit kunnen zien als
weergegeven in figuur 3:
Vlotheid

VÏi[d
Sector
Vervullen
Maatschappelijke
functie

Haalbaarheid

Congestiekansen

1iïks
Winstmarges
O'erle'inoskansen
Samenwerking
Kwaliteit

Kostenbehe&
Draag'4ak
Uitoerbaarheid

L

Rijn
Niet-Rijn, Groot
Niet-Rijn, Klein
Rijn
Niet-Rijn, Groot
Niet-Rijn, Klein
Duwad
Motorschepen
Huidige ladingtypen
Ook pallets en dozenl
Milieu
Ext. eiligheid
ererszekerheid
Rijn
Niet-Rijn, Groot
Niet-Rijn, Klein
Draagak
Uitoerbaarheid

Figuur 3: Mogelijke beoordelingsstructuur, gemerkte delen zijn gebruikt bij analyse
Voor dit hele spectrum van indicatoren is er (nog) geen effectief analyseinstrumentarium. Vanwege het
verkennend karakter van de studie kon worden volstaan met expertbeschouwingen. Daarbij is
uiteindelijk gescoord op vlotheid, veiligheid en de financiële gevolgen (voor zowel motorschepen,
duwvaart als beheerder). Hierbij werd, waar noodzakelijk, een onderscheid gemaakt per categorie
vaarweg (Rijn, grote vaarwegen buiten de Rijn en kleine vaarwegen).
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Scenario's (Toekomstschetsen)
(beeld over 20/25 jaar bij gelijkblijvende regelgeving):

5.1

Aanpak
Het ontwikkelen van scenario's is op twee manieren gebruikt:
Om begrip te krijgen voor wat er in de toekomst op de binnenvaart afkomt en hoe dit zou
kunnen samenhangen. Hierbij ging het om het vaststellen van scenariovariabelen (sectie
5.2) en het schetsen van drie mogelijke toekomsten (5.3).
Om een aantal toenames in drukten te definiëren die gebruikt kunnen worden in de
analyse door de experts (sectie 5.4).

5.2

Scenariovariabelen
Scenario's geven uitdrukking aan ontwikkelingen die buiten de directe invloedssfeer liggen
van de vaarwegbeheerder. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar marktontwikkelingen en
technologische ontwikkelingen.
Markt (scenariovariabelen):
• Groei vervoersvraag op de traditionele markt
• Vraag naar dedicated transport (toegesneden dienstverlening) / specialisatie (op een
goederensoort);
Ontwikkeling van intermodaliteit;
•
• Veranderingen in de bedrijfsvorm (mate individualisering, verzakeling);
Ontwikkeling van het 24-uurs-bedrijf;
•
• Ontwikkeling duwvaart netwerk (bij en ver uitontwikkeld intermodaal transport);
• Mate van concurrentie.
Technologisch (scenariovariabelen):
•
•
•
•
•

Afmetingen schepen;
Vermogen / aandrijving;
Besturingstechniek;
Onboard hulpmiddelen;
Toename verkeersbegeleiding.

lntermediaire effecten die sterk samenhangen met de scenariovariabelen
lntermediaire effecten die in hoge mate door de scenariovariabelen worden aangestuurd zijn:
De toename van de drukte voor de komende 20 jaar, uitgedrukt in intensiteit van het
gebruik van de vaarweg (inclusief hoeveelheid afvaarten) en de massaliteit van de
goederenstromen:
- bij gestage groei van ca.1 % per jaar in scheepsgrootte, afvaarten en
reislengte (dus ongeveer 25% groter, 25% meer en 25% verder) ca. 50% toename
van de drukte
bij extra groei door continentale' containers en intermodaal in niches' tot een
verdubbeling van de drukte
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- bij goed ontwikkelde intermodale markt een omvang die groeit naar 2 6 3 x zo druk
op de hoofdvaarwegen en 4 6 5 x zo druk op kleinere vaarwegen
• Mate van optreden (snelheidsverschillen. Deze ontstaan als antwoord op de vraag uit de
markt naar enerzijds "goedkoop, langzaam massaal" en naar anderzijds als "duurder,
sneller, dedicated");
• Percentage leegvaart;
• Beheersbaarheid 8 ;
• Hoe goedkoop is de dienstverlening (kosten naast tarieven);
• De ontwikkeling van het draagvlak voor regelgeving (beïnvloeding uitvoerbaarheid).
Maatschappelijke ontwikkelingen en referentiebeelden
Naast deze groepen scenariovariabelen en intermediaire variabelen zijn er drie
maatschappelijke ontwikkelingen geïdentificeerd:
• Aanscherping veiligheid, milieueisen;
• Mond iger schippers;
• Juridisering samenleving (men loopt eerder naar de rechter).
De maatschappelijke ontwikkelingen grijpen niet direct aan op intermediaire variabelen. Zij
kunnen de achterliggende oorzaken zijn van veranderingen in scenariovariabelen en spelen
een rol bij de relatieve beoordeling van effecten. Zo leidt de aanscherping van veiligheids- en
milieueisen tot meer gewicht op effecten als ongevallenkans en imago. Toename van de
mondigheid van schippers leidt tot groter gewicht op winstmarges, overlevingskansen en
werkklimaat. Toenemende juridisering vergroot de ernst van effecten die tot schadeclaims
kunnen leiden (zoals ongevallenkans, reistijdverliezen).
Dit fenomeen kan worden meegenomen door het opstellen van referentiebeelden. Gedurende
het project zijn twee verschillende typen daarvan voor de binnenvaart naar boven gekomen.
De eerste is een wens om de sector met name op haar prijsvoordeel te profileren in de
toekomst, de tweede is een wens om dit met name op het kwaliteitsimago te doen. Voor deze
twee referentiebeelden is het relatieve belang van de criteria verschillend. Dit is weergegeven
in figuur 4 door met + aan te geven of een criterium een duidelijker belangrijkere rol speelt in
dat referentiebeeld dan in het andere.
Criterium

Referentie
kwaliteit

Congestiekansen

+

Ongevallenkans

+

referentie goedkoop

Winstmarges/
overlevingskansen

+

Kosten beheerder

Figuur 4: Twee referentiebeelden voor de toekomst en gevolg voor de accenten in
beoordelingsstructuur

8

De mate waarin, ook onder moeilijke omstandigheden, zowel voor- als achterschip precies dââr
kunnen worden gebracht en gehouden waar de stuurman dat wenst.
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De referentiebeelden kunnen bij evaluatie van de analyseresultaten worden gebruikt. Ze
zullen dan wel moeten worden uitgewerkt om het relatieve belang helder te krijgen.

5.3

Uiteenzetting toekomstschetsen
Er zijn, in verhalende vorm, drie toekomstbeelden geschetst, inclusief bijbehorende
intermediaire effecten. Startpunt voor de schetsen waren drie marktontwikkelingen: "gestage
groei", groei door 'continentale' containers en intermodaal in niches" en "goed ontwikkelde
intermodale markt".
Toekomstschets 1: GESTAGE GROEI IN TRADITIONELE MARKT

Markt:
Gestage groei van alle goederen die nu per schip worden vervoerd. De containervaart die
aansluit op maritiem transport ontwikkelt zich verder en de inhaalslag die de binnenvaart
daarbij maakt zet zich door. Er is dus groei vanwege de groei van het maritieme
containertransport en vanwege het hogere aandeel van de binnenvaart in het navervoer van
het maritieme containertransport. Het leidt samen tot ongeveer 25% meer afvaarten, 25%
grotere reisafstand en 25% grotere units. De omvang van de binnenvaart wordt dus ca. 50%
groter, de intensiteit eveneens. De druk op de stuurmanskunst neemt méér toe dan de 50 %
toename in de intensiteit omdat ook de gemiddelde scheepsgrootte is toegenomen.
Deze situatie ontwikkelt zich in een goed draaiende traditionele markt. Dit betekent dat er
zoveel vraag is naar vervoer dat er voor allerlei soorten ondernemers in de sector kansen
zijn. Tendensen die zich nu aftekenen versterken zich. Dit betekent onder meer het in de
vaart houden van oude schepen voor een lage prijs en het benutten van de mogelijkheden
die een open Europa biedt (internationale concurrentie).

Technologie:
Technologische ontwikkelingen worden op hun economische rentabiliteit in de huidige markt
geselecteerd. De ondernemersdrift leidt tot diversificatie, waardoor juist op snelheid en
aandrijftechniek de grootste sprong wordt gemaakt.

Toekomstschets 2: GEACCELEERDE GROEI

Markt:
Naast een maximaal marktaandeel in het na- en 'voor-vervoer' van de groeiende markt van
maritieme containers is de markt voor 'continentale containers' ontwikkeld die meelift op de
successen van de binnenvaart bij de maritieme containers. Dit betekent dat de binnenvaart
krachtig met het vervoer over de weg concurreert in transport binnen Europa. Hiervoor zijn
ook infrastructurele voorzieningen (meer overslagpiaatsen) gekomen. Buiten deze extra groei
is er ook een ontwikkeling in intermodaal transport. Waar écht duidelijke kansen liggen voor
intermodaliteit (specifieke waterwegen, specifieke vrachtaanbieders, specifieke lading) zal de
markt ze aangrijpen. Dit is mede dankzij een positieve opstelling van de overheid. De
marktstructuur is echter nog vooral gericht op concurrentie binnen de eigen modaliteit,
uitwisseling tussen modaliteiten is technisch en organisatorisch moeizaam. De infrastructuur
voor intermodaal vervoer is gering.
Transport over binnenwater groeit in dit scenario de komende twintig jaar met ongeveer 75%.

Technologie

De extra groei in containers stimuleert de ontwikkeling richting grotere schepen van de
traditionele typen.
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De vanzelfsprekendheid van het vervoer over water opent echter ook nieuwe mogelijkheden
voor het kleine schip, zowel in de traditionele- als in de containermarkt. In de binnenvaart
ontstaat een segment dat vervoert tegen minimale tarieven (veel, niet snel, betrouwbaar),
maar ook is er plaats voor een segment voor dedicated transport (speciaal, sneller,
klantgericht, maar duurder). Er komt betere en intensievere verkeersbegeleiding. Andere
technologische ontwikkelingen vinden wel plaats, maar worden veel langzamer
geïmplementeerd.

Toekomstschets 3: TECHNOLOGISCHE VERNIEUWING EN INTERMODALITEIT
Markt
Behalve containers worden ook kleinere eenheden (pallets, kratten etc.) via distributiecentra
over het water vervoerd. Hierdoor groeit de binnenvaart op de hoofdvaarwegen met een
factor 2 en op de kleinere vaarwegen tot een factor 5. In deze situatie concurreert de integrale
vervoersketen (truck naar lokaal distributiecentrum -> binnenvaart hoofdtransport tussen
distributiecentra -> truck naar klant) met transport via een andere keten (bijvoorbeeld: gehele
stuk per vrachtwagen). Dit betekent dat er een afgestemde marktstructuur is (mcl.
infrastructuur voor aansluitingen, verzekeringen etc). Er wordt ca. 35% van het vrachtvervoer
over de weg overgenomen.
Groei zit vooral bij de grotere ondernemers. Alhoewel er kansen zijn opgepikt door het verder
opengaan van de Europese markt, is de binnenlandse markt juist in belang gegroeid.
Schepen die verouderd zijn hebben het moeilijk en moeten zich op (de onderkant van het)
traditionele vervoer richten.
Technologie
De sterke ontwikkeling in intermodaliteit stimuleert de technologische ontwikkeling. Schepen
worden vooral groter, maar ook voor kleinere schepen is een markt. Bovendien ontstaan er
andere typen en andere wijzen van varen. Denkbaar is een duwvaartnetwerk door Europa
waarin duwboten konvooien van makkelijk af- en aanschakelbare bakken langs hun eigen
deel van de route brengen. Verkeersbegeleiding en technologische ontwikkelingen in andere
gebieden hebben een goede kans voor implementatie omdat er veel nieuw materiaal
gebouwd wordt.

KWALITATIEVE BEOORDELING VAN DE DRIE SCENARIO'S
Een kwalitatieve beoordeling van de scenario's en de intermediaire effecten die daarbij
optreden leidt tot het volgende systematische overzicht:

Markt

Toekomst 1

Toekomst 2

Toekomst 3

Groei vervoersvraag op de
traditionele markt

++

++

++

Vraag dedicated transport

0

+

++

Ontwikkeling van intermodaliteit
Mate individualisering,
verzakeling

+

Individualisering

Verzakelijking

Verzakelijking

Ontwikkeling 24-uurs-bedrijf
Ontwikkeling duwvaart netwerk
Mate Vrije concurrentie

+

++

+
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+

Technologie

Toekomst 1

Afmetingen schepen
Vermogen

/

aandrijving

Toekomst 2

Toekomst 3

+

+

++

++

+

+

Besturingstechniek

+

Onboard hulpmiddelen

+

++

Toename verkeersbegeleiding

+

++

lntermediaire effecten

Toekomst 1

Toekomst 2

Toekomst 3

Intensiteit vaarweggebruik

25% meer

40% meer

100-200% meer

Gemiddelde transportafstand

25% meer

25% meer

25% meer

+

++

++

25% groter

25% groter

25% groter

++

+

Diversificatie (snelheidsversch.)
Massaliteit (gemiddelde
scheepsgrootte?)
Goedkopere dienstverlening

prijsconcurrentie
binnen sector

opgehangen aan
ketentarieven

Tabel 1: Overzicht scenariovariabelen per toekomstbeeld (scenario)

5.4

Ontwikkeling van de drukte op de vaarweg

Voor de effectanalyse zijn drie drukten' vastgesteld, welke zeker van belang zijn en voor de
analyse voldoende onderscheidend:
-

huidig
(100 %)
groei
(140%);
sterke groei (200 %);

druk
drukst

Deze drie drukten liggen in de lijn van de drie scenario's die hiervoor uiteen zijn gezet. Het
beeld van 140% vindt plaats bij een goed draaiende traditionele markt en valt tussen de
scenario's gestage groei en geaccelereerde groei en is zeer waarschijnlijk op middellange
termijn.
Het beeld van 200% vindt plaats bij een succesvolle groei van de traditionele markt en het
begin van echte intermodaliteit. Het valt tussen de scenario's geaccelereerde groei en
intermodaliteit. Dit beeld is redelijk waarschijnlijk op de langere termijn als intermodaliteit in
het goederenvervoer ontstaat.
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6

Mogelijke (veranderingen in) regelgeving (regimes)

6.1

Mogelijke (veranderingen in) regelgeving (regimes)
Gedurende de gesprekken over manoeuvreerbaarheid in de toekomst zijn verschillende elementen naar
voren gekomen die deel kunnen uitmaken van een toekomstig 'regime van eisen aan
manoeuvreerbaarheid'. Dit waren de volgende elementen:
0. Geen nieuwe maatregelen wat inhoudt dat er de komende twintig jaar niets gebeurt dat niet al op de
rol staat'. De voortzetting van de huidige situatie betekent dat eisen aan manoeuvreerbaarheid
slecht gedefinieerd blijven en 'haifhartig' geïmplementeerd zijn.
Concentreren op het zoveel als mogelijk effectueren van de huidige eisen aan
manoeuvreerbaarheid: beter definiëren en volledig implementeren. Dit impliceert opstellen van
meetmethoden en strenger toezicht op het naleven van de regels, zoals serieus ingrijpen bij
meevoeren van meer lading of bakken dan is toegestaan.
Het ontwikkelen van een enkel regime (overal gelden de eisen die nu alleen voor de Rijn gelden).
Dit zal vooral resulteren in veel meer beschikbaar vermogen bij de kleine schepen en hogere
snelheden op de kleine(re) vaarwegen indien mogelijk. Het zal de hoeveelheid te duwen lading
beperken. Bij schepen met de klassieke schroef/roer installatie geeft meer vermogen ook een
grotere manoeuvreerbaarheid.
In plaats van eisen aan manoeuvreerbaarheid, eisen aan beheersbaarheid gaan stellen. Dit verwijst
naar de eigenschap een schip, ook bij lage snelheden "te krijgen en te houden waar je het hebben
wilt, ook onder moeilijke omstandigheden en zonder ankeren".
Dit kan de vorm hebben van een scheepscertificering die de zonering voor vaarwegen volgt (een
adequaat niveau van precisie en beheersbaarheid, bij een passende snelheid op de betreffende
zone). Het zou moeten optimaliseren naar goedkoop en efficiënt transport, doordat
overdimensionering van de motorinstallatie vermeden wordt. Grote hoeveelheden lading kunnen
worden vervoerd, met een lage gemiddelde snelheid. De doorstroming zal bij lage intensiteiten, door
de goede beheersbaarheid, toch nog adequaat zijn.
Voor motorschepen (en koppelverbanden) met een boegschroef is de beheersbaarheid goed en
makkelijk te verifiëreri en te controleren. Een en ander kan eventueel via een berekening gebeuren.
Voor samenstellen met een duwboot en (de zeldzame) schepen zonder boegschroef zal een apart
traject bedacht moeten worden.
Invoeren van regels gericht op het beperken van de padbreedte en een betere beheersbaarheid bij
het leeg varen en/of varen met lege containers.
Hiernaast is geconstateerd dat het te overwegen valt, om naast eisen aan schepen, ook aandacht te
schenken aan eventuele eisen aan vaarwegtypen. Te denken valt hierbij aan eisen die te maken hebben
met inrichting en geometrie (signalering, bebakening, bochten, kruisingen) en de aanwezigheid, aard en
kwaliteit van verkeersbegeleiding. Dit vormt geen onderdeel van de vraagstelling en is verder niet in de
analyse meegenomen.

6.2

Keuzes met het oog op de analyse / effectverkenning
De vijf hierboven genoemde elementen zijn niet van een gelijke orde en kunnen bovendien ook
tegelijkertijd worden toegepast. Voor de eerste verkenning van de effecten bleek behoefte aan een
systematisering van het aantal toekomstige regimes. Bij het doorvoeren daarvan is in overweging
genomen dat er in feite twee belangrijke keuzes zijn:
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Keuze 1:

Doorzetten van de discussie (om. op Europees niveau) om de Rijn-eisen uit te breiden naar alle
vaarwegen.
Keuze 2:

Het al dan niet gaan invoeren van eisen aan beheersbaarheid.
Voor de effectverkenning (hoofdstuk 7) is uitgegaan van een eenvoudige matrix van regimes:
Huidig vermogen

I

Alles Rijn

Huidige beheersbaarheid
Eisen beheersbaarheid
Tabel 2: Mogelijke ontwikkeling van de regimes

Met "huidig vermogen" wordt bedoeld: "het gebruik van het Rijn-regime en gedogen dat er schepen met
'onvoldoende' vermogen rondvaren". Alles naar het Rijn-regime betekent dat alle schepen veel
vermogen hebben.
Met de huidige situatie aan beheersbaarheid wordt gerefereerd aan de aanwezigheid van een aantal
schepen die slechter beheersbaar zijn (en vaak ook slecht manoeuvreerbaar). Eisen aan
beheersbaarheid leiden tot betere doorstroming op kleinere vaarwegen (makkelijker ontmoeten en
oplopen, met ruime mogelijkheden de gewenste eigen snelheid aan te houden) en tot minder oponthoud
bij sluizen.
Veranderingen in het regime lopen in de richting van een van de twee pijlen. Een volgende stap is
eventueel om naar de situatie rechts onder te gaan.
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7

Analyse

7.1

Welke effecten zijn bepaald?

In hoofdstuk 4 is de doelstelling van het vaarwegbeheer aangaande manoeuvreerbaarheid bepaald op
een vlotte (1) en veilige (2) binnenvaart. Hierbij zijn de kosten van belang die samenhangen met de
veranderingen. Die kosten worden onderverdeeld naar de kosten voor motorschepen (3) en de kosten
voor de duwvaart (4). Een derde kostenfactor die is meegenomen is het onderhoud (5) dat wordt
uitgevoerd aan infrastructuur (sluizen etc aan ene kant en vaarwegen aan de andere kant)
Drie van deze vijf geïdentificeerde 'indicatoren' verschillen per categorie vaarweg. Daarom werd bij de
effectanalyse onderscheid gemaakt in:
- Rijn,
- Grote vaarwegen buiten de Rijn en
- Kleine vaarwegen.
Het onderscheid tussen "Rijn" en "Grote vaarwegen buiten de Rijn" is niet gemaakt in de gevallen waarin
sprake is van één regime (alles Rijn), behalve voor het effect op de kosten van het beheer (door
afwezigheid van sluizen in Rijn wezenlijk anders daar).
Bovenstaande leidt er toe dat per case (een regime met een drukte) maximaal 15 effecten moeten
worden geïdentificeerd, zoals weergegeven in de volgende matrix:
Rijn

Groot

Klein

Vlotheid
Veiligheid
Kosten MS
Kosten Duw
Kosten beheer
Tabel 3: Overzicht effecten die moeten worden geïdentificeerd voor elke case

Tabel 2 moet in principe ingevuld worden voor alle 12 cases (product van vier regimes en drie drukten).
Om het overzicht daarbij niet te verliezen kan per drukte één grote tabel gescoord (zoals ook is gebeurd
in tabellen 3, 4 en 5).
7.2

Methodiek effectanalyse

Voor alle cases zijn de effecten ingeschat. De inschatting is gemaakt door een team van experts,
bestaande uit de heren Van Toorenburg (AVV), Stolk (AVV) en Veraart (DG RWS). Hierbij zijn zij
ondersteund door een adviseur van Resource Analysis (Taal).
De resultaten van de effectanalyse zijn het gevolg van het redeneerproces van de experts. Hierbij gaat
het niet zozeer om de vraag of in elke cel van de effectenmatrix de enige onbetwistbare juiste score
staat (zoals "moet het nu + zijn of ++"), maar dat er structuur is gegeven aan het redeneerproces en dat
er steeds overeenstemming is bereikt.
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Over het totaalbeeld dat uit de effectanalyse volgt was geen discussie meer. Dit overall beeld kan dus
als redelijk onbetwistbaar worden beschouwd (zo lang als de autoriteit van het team van experts wordt
geaccepteerd).
Voorts moet bedacht worden dat de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
Als de invoering van maatregelen leidt tot sanering van een deel van de vloot, dan is het effect
daarvan mee ingecalculeerd (b.v. te langzame schepen varen dan ook niet meer).
Er wordt gevaren op het huidige vaarwegennet. Als toegenomen drukte leidt tot een vraag om
vaarwegen te verbreden en/of te verdiepen, dan is de tegemoetkoming daaraan niet ingecalculeerd.
Er is een verband tussen de beschikbare ruimte en de resulterende vlotheid en gehanteerde
veiligheid die geïllustreerd wordt door onderstaande figuur.
Ruimte:

ruim
genoeg

genoeg

net
genoeg

Risico:

laag

hoog

laag

Vlotheid:

hoog

midden

laag

Rijn

Groot
Klein

Figuur 5: mogelijke beoordelingsstructuur, gemerkte delen zijn gebruikt bij analyse
Het bovenste deel van figuur 5 laat zien hoe de beschikbare ruimte veiligheid en vlotheid nu ongeveer
bepaalt. Gedachte hierachter is dat bij toenemende drukte de kansen op een aanvaring toenemen, tot
een moment dat het zo druk is dat inhaalmanoeuvres niet meer opportuun zijn en men dus 'netjes'
achter elkaar aan vaart.
Het onderste deel van figuur 5 laat de frequentie zien van 'een situatie met een bepaalde ruimte'. Hoe
blauwer (donkerder) de cel is, hoe meer en vaker de vaarweg die bepaalde ruimte heeft.
Wanneer het drukker wordt op de vaarweg zal het gewicht naar rechts verschuiven. Voor de Rijn en
andere grote vaarwegen betekent dit een toename in risico, voor de kleine vaarwegen waarschijnlijk
niet. De vlotheid neemt evenredig af.
Wanneer schepen beter manoeuvreren veranderen de verbanden tussen de beschikbare ruimte en
bijbehorende risico en vlotheid. Deze verandering komt er min of meer op neer dat de situaties die als
'ruim genoeg', 'genoeg' en 'net genoeg' worden ervaren bij hogere drukte optreden. Met andere
woorden: het gewicht in de onderste helft van figuur 5 verschuift weer naar links.
Uiteindelijk zijn er twee uiterste beelden van de vaarweg denkbaar, voor het moment dat het inderdaad
veel drukker is:
min of meer in file varen (gelijke snelheid, hoge veiligheid, lagere eisen manoeuvreerbaarheid, hoge
eisen aan beheersbaarheid);
het krioelt door elkaar heen (dedicated transport, hogere eisen manoeuvreerbaarheid, hoge eisen
aan beheersbaarheid)
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De waarschijnlijkheid van het optreden van één van die twee beelden hangt met name af van de
toekomstige ontwikkeling in specialisatie. Bij een sterke opkomst van dedicated transport treedt situatie
2 sneller op en zal de noodzaak tot het stellen van eisen groter zijn.

7.3

Resultaten effectanalyse bij huidige drukte
De analyse gaf de volgende resultaten bij de huidige drukte:

Huidig vermogen
,1U)

-

1
..

U) -

W ..Q

Rijn ]Groot Klein
Vlotheid
0 1 0
0
1
Veiligheid
0
0 1 0
K.Motors.
0
K.Duwv.
0
K.Beheer
0
0 }_0
________ Rijn Gr2ftKlein
Vlotheid
0
0
0
Veiligheid
+
+
+
K.Motors.
0
K.Duwv.
K.Beheer
0
+
0
(-)

AIIesijn
Groot Klein
Vlotheid
Veiligheid
K.Motors.
K.Duwv.
K.Beheer

+

+

0

+

0
0
(-)
Groot Klein

Vlotheid
Veiligheid
K.Motors.
K.Duwv.
K.Beheer

+

+
+

+

0
0

0

Tabel 4: Effectanalyse voor de huidige drukte
Toelichting:

Linksboven:
De situatie met huidige beheersbaarheid en huidig vermogen geldt als referentie. De scores zijn dus
allemaal 0.

Rechtsboven:
Wanneer alle schepen Rijn-vermogen hebben zal de snelheid op alle vaarwegen toegenomen zijn. Met
name op de kleinere vaarwegen betekent dat ook een verbeterde veiligheid omdat gevaarlijke
inhaalmanoeuvres niet meer (of veel minder) plaatsvinden door afwezigheid snelheidsverschillen.
Omdat de motorschepen vrijwel allen al op het juiste (Rijn) vermogen zitten zullen deze weinig kosten
hoeven maken om aan de nieuwe eisen te voldoen. De kleine en kleinere duwvaart echter, zal wel voor
extra kosten staan. Ook voor het beheer zullen wat extra onderhoudskosten komen (hogere snelheden
betekent meer oevererosie en meer kans op hogere schades).

Linkson der
De vlotheid wordt niet noemenswaardig beïnvloed door verbeterde beheersbaarheid, al is er wel degelijk
wat betere doorstroming bij de sluizen. De veiligheid neemt wel belangrijk toe, omdat in de gevaarlijkere
situaties bij veel wind, leeg varen etc beter gereageerd kan worden. Kosten voor de motorschepen zijn
laag of afwezig, zij hebben in het algemeen al een boegschroef. Voor de duwvaart zullen wel nieuwe
aanpassingen nodig zijn (meerdere hekschroeven b.v. of een bedienbare boegschroef in de bak). Door
de verbeterde beheersbaarheid zal het onderhoudsbeheer (als gevolg van kleine aanvaringen)
afnemen.

Rechtsonder
De effecten op vlotheid en veiligheid zijn eigenlijk een combinatie van de effecten van betere
beheersbaarheid of meer vermogen alleen. Op de kleine vaarwegen is de meerwaarde voor de
veiligheid van toegenomen snelheden (beperking gevaarlijk inhalen) boven op de verbeterde
beheersbaarheid beperkt. De kosten voor de duwvaart worden echter wel opgeteld, omdat zowel op
vermogen als op beheersbaarheid moet worden geïnvesteerd. De kosten van beheer nemen niet af. De
winst in beheer door minder aanvaringen wordt tenietgedaan door de hogere kosten voor oeverbeheer
door toegenomen erosie.
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7.4

Resultaten effectanalyse bij situatie 140 %

De analyse gaf de volgende resultaten bij een drukte van 140%:

Huidig_vermogen
Rijn
0

-Q
K
(1) r

0

w -

w

W n

Vlotheid
Veiligheid
KMotors.
K.Duwv.
K.Beheer

Rijn
0
+

Alles_Rijn____

____ Groot Klein
V.otheid
+
+
0
Jeiligheid
0
K.Motors.
0
0
0
K.Duwv.
K.Beheer Q 1
Groot Klein
Groot Klein
0
0
Vlotheid
+
+
+
Veiligheid
+
+
+
K.Motors.
0
0
K.Duwv.
. -(-)
+
K.Beheer
0

IGroot 171ein

1

•.:

(-)

0

1

Tabel 5: Effectanalyse voor de drukke toekomst (140%
Toelichting:

Linksboven:
Op de grotere vaarwegen is nog voldoende ruimte, maar de toename op de kleine vaarwegen zorgt wel
degelijk voor congestie. De veiligheid neemt gewoonweg af omdat er meer schepen varen en er daarom
meer gevaarlijke situaties voordoen. Voor de sector zijn er geen kosten, het beheer zal echter moeten
investeren in infrastructuur en —onderhoud (zie ook tabel 7).
Rechtsboven:
De situatie qua veiligheid en vlotheid wordt onder dit regime (meer vermogen) niet beïnvloed door een
toename van de drukte met 40 %. De kosten voor de sector zijn ook niet anders dan onder de huidige
drukte. De kosten voor het beheer zijn echter wel toegenomen door toename van gebruik (zie ook tabel
6). Hierbij is onderscheid gehouden tussen de Rijn(geen sluizen) en de andere grote vaarwegen (wel
sluizen).
Linksonder
De situatie qua veiligheid en vlotheid wordt onder dit regime (meer beheersbaarheid) niet beïnvloed door
een toename van de drukte met 40 %. De kosten voor de sector zijn ook niet anders dan onder de
huidige drukte. De kosten voor het beheer zijn ook niet veranderd door toename van gebruik. Er is nog
steeds winst door de afname van het aantal aanvaringen.
Rechtsonder
De situatie qua veiligheid en vlotheid wordt onder dit regime (meer vermogen en meer beheersbaarheid)
niet beïnvloed door een toename van de drukte met 40 %. De kosten voor de sector zijn ook niet anders
dan onder de huidige drukte. De kosten voor het beheer zijn wel toegenomen door toename van gebruik
(gelijk aan vlak rechtsboven).
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7.5

Analyse situatie 200 %
De analyse gaf de volgende resultaten bij een drukte van 200%:

Alles_Rijn

Huidig vermogen
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Vlotheid
Veiligheic K.Motors.
K.Duwv.
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K.Duwv.
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-

0
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0
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0
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Tabel 6: Effectanalyse voor de drukste toekomst (200%)
Toelichting:
Linksboven:
Met het huidige materiaal en de huidige infrastructuur zal bij verdubbeling van de drukte belangrijke
congestie ontstaan, omdat de sluizen het niet meer aankunnen, maar ook enkele vaarwegen zullen naar
file varen neigen. De veiligheid neemt ook af, op de kleine vaarwegen is het echter zo vol dat men
langzaam vaart en het niet verder onveilig kan worden. Voor de sector zijn er geen kosten, het beheer
zal moeten investeren in infrastructuur en —onderhoud (zie ook tabel 7).
Rechtsboven:
De toegenomen drukte doet zowel veiligheid als vlotheid (sluizen) afnemen tav. de huidige of de 140%
situatie. Dit wordt ingeschat als een evenredige verslechtering. Het zal vergelijkbaar zijn met de huidige
situatie, behalve op het punt van veiligheid op de grote vaarwegen. Daar is het opkomende
ruimtegebrek belangrijk en leidt tot meer gevaarlijke situaties. De kosten voor de sector zijn niet anders
dan onder de huidige drukte. De kosten voor het beheer zijn toegenomen door toename van gebruik en
zijn niet beïnvloed door de vlootbrede' overgang naar groter vermogen. Zie verder ook tabel 6.
Linksonder
De vlotheid zal door de drukte bij de sluizen (niet op de Rijn) toch afnemen t.o.v. de huidige situatie. De
capaciteitsproblemen kunnen niet langer opgevangen worden door de goede en snelle
beheersbaarheid. De veiligheid is wat afgenomen door de drukte (snelheidsverschillen kunnen
uitnodigen tot onverantwoorde inhaalmanoeuvres), maar is nog steeds vergelijkbaar aan de huidige
situatie (op kleine vaarwegen nog steeds goed, want daar is geen ruimte voor de inhaalmanoeuvres
meer). De kosten voor de sector zijn niet anders dan onder de huidige drukte. De kosten voor het
beheer zijn weliswaar toegenomen, maar door de mogelijkheid tot meer uitgekiende ontwerpen is wel
flink bespaard (zie ook tabel 7).
Rechtsonder
Vlotheid en veiligheid zijn in feite het resultaat van de positieve effecten van twee regimes. Voor de
vlotheid op de kleinere vaarvvegen is er zelfs een extra positief effect. Men vaart allemaal sneller dan de
langzaamste schepen nu; er onstaat geen tijdverlies meer ten gevolge van de onmogelijkheid om
langzame schepen op te lopen. Zelfs bij de grote drukte gaat dit toch nog iets sneller dan nu, ondanks
het feit dat men vrijwel in file vaart. De kosten voor de sector zijn niet anders dan onder de huidige
drukte. De kosten voor het beheer zijn toegenomen, maar door de mogelijkheid tot meer uitgekiende
ontwerpen en de vlotte doorstroming op de kleine vaarwegen wordt wel flink bespaard (zie ook tabel 7).
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7.6

Toelichting kosten van beheer

De kosten voor het realiseren en instandhouden van een adequaat vaarwegennet verschillen enorm per
kostensoort. Kosten voor (i) nieuwe infrastructuur en grootschalige verbeteringen zijn ordegrootten
kostbaarder dan die voor (ii) onderhoud t.g.v. aanvaringen, toegenomen erosie, etc.
Een toenemende intensiteit (aantal, grootte, spreidingen) maakt investeringen in het vaarwegennet
noodzakelijk. Een betere beheersbaarheid maakt, anders dan 'alles Rijn', daarop besparingen mogelijk.
Immers, een betere beheersbaarheid bij de varende vloot maakt het mogelijk om bij dezelfde
infrastructuur met een hogere intensiteit adequaat te blijven varen. Hierbij kan gedacht worden aan:
• vlotter manoeuvreren bij een sluis geeft tijdwinst en dus een grotere schutcapaciteit;
• een kleinere padbreedte bij leegvaart en stuurprecisie maakt grotere schepen mogelijk in bestaande
kanalen en
* dit laatste versoepelt ook het manoeuvreren in verkeerssituaties.
Uiteraard zijn de mogelijkheden daaraan beperkt, er komt een moment dat nieuwbouw noodzakelijk is.
In de onderstaande tabel wordt, als een 'over de hand schatting', het relatieve belang gegeven van de
invloed van betere beheersbaarheid bij de vloot op de (besparingen) bij aanleg en onderhoud van een
adequaat vaarwegen net.
(100 staat voor de kosten aan nieuwe infrastructuur voor het drukste toekomstbeeld):
rhoud

Nieuwe infrastructuur

sluizen

1

traject

slecht beh.baar
huidig
140% (druk)
200%(drukst)

0
20
100

0
20
100

sluizen

sluizen j traject

traject

beh.baar goed beh.baar
goed beh.baar =
0
16
80

0
0
50

10 qil

-?
3?
8

0
3

Tabel 7: Relatieve ontwikkeling van de kosten aan infrastructuur

De tabel laat zien dat de meeste besparingen worden gehaald op de nieuwe infrastructuur en dan met
name op de trajecten. Bij nieuwe infrastructuur als een uitstel van investeringen, bij onderhoud als een
directe besparing.
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8

Conclusies op basis van de effectanalyse
Bij het analyseren van de resultaten van de effectanalyse en het daaraan verbinden van conclusies is
voorlopig als uitgangspunt gehanteerd dat de huidige situatie t.a.v. vlotheid en veiligheid acceptabel is.
Dit betekent dat een toekomstige situatie, als dat gelijk of beter is dan de huidige, op beteidsmatige
steun mag rekenen.
De volgende beschouwingen kunnen worden gedaan:

Algemeen
Een verandering naar een regime gebaseerd op alles Rijn" verhoogt de snelheid van de langzaamste
schepen (dus in een segment van de markt waar dat niet echt opportuun is) en daarmee vooral de
vlotheid en toenemend naarmate het drukker wordt.
Een verandering naar een regime gebaseerd op beheersbaarheid verbetert vooral de veiligheid en
naarmate het drukker wordt ook de vlotheid.
Bij zeer hoge intensiteiten is de vlotheid en de veiligheid in de sector gebaat met geharmoniseerde
snelheidsregimes en een goede beheersbaarheid.
Het relatieve belang dat aan de indicatoren vlotheid en veiligheid wordt toegekend zal in belangrijke
mate het besluit moeten sturen in de richting van welk nieuw regime te gaan 9
.

De kosten (de pijn bij invoering van een nieuw regime) liggen met name in de hoek van de duwvaart.
Zowel bij een overgang naar een regime gebaseerd op beheersbaarheid, als bij overgaan naar een
regime gebaseerd op "alles Rijn".
Er is meer financiële winst voor het beheer te verwachten bij een overgang naar een regime gebaseerd
op beheersbaarheid, vergeleken met de overgang naar "alles Rijn". De grootte van die winst (in feite een
besparing) neemt snel toe als de drukte toeneemt.
Bij een gelijke waardering van de verschillende effecten lijkt het beter eerst het regime uit te breiden
met, c.q. te vervangen door, eisen aan beheersbaarheid.
Bij groei naar 140 %

Bij een groei naar 140% is, om het huidige niveau van vlotheid en veiligheid te handhaven, waarschijnlijk
een enkele wijziging in regime voldoende, dus of naar een regime gebaseerd op beheersbaarheid of
naar een regime gebaseerd op "alles Rijn".
Bij een groei naar 140% is het vooral veiligheidsverslechtering die aandacht zal vragen. Als reactie
hierop lijkt overgaan naar een regime gebaseerd op beheersbaarheid beter dan overgaan naar "alles
Rijn". Echter, er zijn waarschijnlijk ook maatregelen mogelijk op andere terreinen (met name in kader
van begeleiding vanaf de wal) die kunnen voorkomen dat de veiligheid afneemt, zonder dat daarvoor
een nieuw regime nodig is.
Bij groei naar 200 %

Bij een groei naar 200% lijkt een aanpassing van het regime onontkoombaar. Het kan zelfs zo zijn dat
elementen van beide regimes nodig zijn. De gevolgen voor vlotheid en veiligheid door de groei alleen
lijken in ieder geval zo aanzienlijk, dat dit niet (tenzij misschien tegen zeer hoge kosten) opgevangen
kan worden door alleen maatregelen anders dan eisen aan de manoeuvreerbaarheid.

Beide regimes hebben zowel op veiligheid, als op vlotheid effect. Beide regimes hebben daarin ook verschillende
aangrijpingspunten. Bij besluitvorming zal men niet kunnen volstaan met de hier voor de eerste beeldvorming
gebruikte simpliticatie. Het zijn juist de combinaties van effecten die voor de twee regimes het beeld bepalen voor
de wijze waarop de binnenvaart t.z.t zal functioneren. De consequenties moeten verder worden uitgewerkt.
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9

Voortzetting van de discussie
Op basis van de analyseresultaten en de conclusies die daaruit getrokken worden kan opnieuw met de
sector gesproken worden. Centraal bij die gesprekken zal de wenselijkheid moeten staan van een
verandering in het regime van manoeuvreerbaarheid, in het licht van de ontwikkelingen die blijkbaar
verwacht mogen worden.
De discussie is, voordat het rapport in de huidige vorm is gepubliceerd, al voortgezet en wel met de
werkgroep nautiek en techniek van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Belangrijkste
punten uit die discussie waren:
- de zorgen die ten grondslag liggen aan de studie niet door iedereen gedeeld worden, mede omdat
er twijfels zijn over de geschetste groei;
- er de wens om een gedifferentieerdere uitwerking te zien;
- er veel grotere zorg is over de noodzakelijke aanpassingen aan vaarwegen om vlotheid en veiligheid
te blijven waarborgen.
De uitgewerkte aantekeningen van die discussie zijn opgenomen in bijlage D.
Een vervolg op dit onderzoek zal nadrukkelijk explicieter opgezet moeten worden en zich richten op
meer kwantitatieve onderbouwing.
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Bijlage A

Bijlage A Regelgeving en beleidskader
A.1

Inleiding

Op scheepvaartgebied zijn er een drietal internationale instanties die internationale regelingen
produceren: de Centrale Commissie voor de Rijnvaart te Straatsburg (COR), de Europese
Gemeenschap te Brussel (EG) en de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties
te Genève (UNECE). Voor zover de nationale autoriteiten nog speelruimte over hebben kunnen zij
eigen nationale regelingen opstellen.
Er zijn hiermee tevens een viertal regimes voor technische regelgeving voor de binnenvaart welke
respectievelijk zijn gebaseerd op:
Akte van Mannheim
Europese Richtlijnen
Resolutie 17 van de UNECE
Binnenschepenwet

A.2 Akte van Mann helm
De Akte van Mannheim is het eerste regime. Het betreft een verdrag tussen de Rijnoeverstaten uit
1868. De doelstelling van het verdrag is om bestaande hindernissen die zowel in economische als in
natuurlijke zin, de vrije en onbelemmerde scheepvaart in de weg staan op te heffen. Het verdrag zelf
bevat geen eisen met betrekking tot manoeuvreerbaarheid maar vormt wel het aanknopingspunt
hiervoor.
De akte van Mannheim stelt namelijk dat de eigenaar / bestuurder van een vaartuig, voordat hij zijn
eerste reis op de Rijn onderneemt, in het bezit moet zijn van een verklaring dat het schip de benodigde
hechtheid en de vereiste uitrusting bezit voor de vaart op dat gedeelte van de stroom waarvoor het
bestemd is. Een dergelijke verklaring (het certificaat van onderzoek) wordt na onderzoek door
deskundigen afgegeven door het bevoegd gezag van een van de oeverstaten (in NL de
Scheepvaartinspectie). Tevens stelt de akte dat aan de in het belang van de algemene veiligheid
getroffen maatregelen in acht moeten worden genomen (het Rijnvaartpolitiereglement, ofwel het RPR).
Volgens het RPR wordt aan deze vereisten voldaan wanneer een schip is voorzien van een certificaat
op grond van de Reglement van Onderzoek van Schepen op de Rijn.
In het Reglement van Onderzoek van Schepen op de Rijn of kortweg ROS Rijn, dat afkomstig is van
de OCR (Nederland, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en België) en aan het verdrag vast hangt,
hebben deze eisen gestalte gekregen. Het ROS Rijn 1995 is middels het besluit van 23 januari 1996
(algemene maatregel van bestuur) in Nederland ingevoerd. Hoofstuk 5 van het ROS Rijn handelt over
manoeuvreerbaarheidseisen. In de bijlagen van het ROS Rijn, de zogenaamde richtlijnen 1 en 2, zijn
de bijbehorende criteria geformuleerd.
Het Reglement onderzoek schepen op de Rijn geldt voor alle schepen die de conventionele Rijn
bevaren. Onder de conventionele wordt verstaan: Rijn, Waal, Lek, Neder-Rijn, het Pannerdensch
kanaal en het Grand Canal d Alsace. Het ROSR is in principe ook van toepassing op het zogenaamde
Rijnkruisend scheepvaartverkeer, dat zijn schepen die de ROSR-wateren bevaren, maar de grens met
Duitsland niet passeren. Voor het Rijnkruisend Scheepvaartverkeer in Nederland geldt een selectief
opsporingsbeleid. (zie bijlage B)

A.3 De Europese Richtlijnen
Op Europees niveau bestaat Richtlijn 821714/EEG. Deze richtlijn, die de opvolger is van een uit 1976
daterende richtlijn, is de basis voor het tweede regime. Harmonisatie van regelgeving met betrekking
tot de veiligheid van de vaart en gelijke concurrentievoorwaarden (gelijke behandeling) is de
doelstelling.
1976-richtlijn
A-1

De 1976-richtlijn was een voorlopige regeling bedoeld in afwachting van het gereedkomen van
gemeenschappelijke technische voorschriften voor binnenschepen. In de richtlijn wordt bepaald dat
voor vrachtschepen, sleep- en duwboten en passagiersschepen scheepsattesten worden afgegeven
door de lidstaten. De als voorlopig bedoelde 1976-richtlijn is gedeeltelijk vervangen door de 1982richtlijn. De 1976-richtlijn is namelijk nog van toepassing op bestaande vrachtschepen, sleepboten en
duwboten, tot het moment waarop die schepen worden onderworpen aan een onderzoek volgens de
bepalingen van de nieuwe 1982-richtlijn. Bovendien is de 1976-richtlijn nog van toepassing op
passagiersschepen waarvoor nog geen gemeenschappelijke technische voorschriften op Europees
niveau zijn vastgesteld.
1982-richtlijn

De 1982-richtlijn bepaalt dat communautaire certificaten moeten worden afgegeven voor
vrachtschepen, sleep- en duwboten. De richtlijn bevat hiervoor technische voorschriften voor de
communautaire vaarwegen (m.u.v. de Rijn). De richtlijn heeft verschillende bijlagen. In bijlage 1 worden
de binnenwateren onderverdeeld in de zones 1, 2, 3 en 4. In bijlage 2 staan de minimale technische
voorschriften voor schepen beschreven. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de in zone 3 heersende
omstandigheden. Op wateren van zone 1 en 2 kunnen lidstaten aanvullende eisen stellen. In dat geval
is een aanvullend certificaat vereist.
De Europese richtlijn wordt thans gewijzigd. Er zullen voor meer categorieën schepen
gemeenschappelijke eisen worden opgesteld. Bijlage 2 zal worden vervangen en nauw aansluiten bij
het huidige ROS Rijn 1995. Dit betekent praktisch dat de OCR eisen (ROS Rijn, hoofdstuk 5 met
bijlagen) algemeen gaan gelden, waarbij ook wordt aangesloten bij de in het ROSR geregelde
categorieën schepen. Het volledig aanhouden van de eisen op de Rijn is echter niet altijd reëel.
Er zal in dit licht een nieuwe bijlage aan de richtlijn worden toegevoegd (bijlage V ) waarin wordt
aangeven op welke punten uit bijlage 2 lidstaten op hun nationale wateren afwijkingen kunnen
toestaan. Eén van de punten is minimale snelheid. Dit impliceert dat er hoogstwaarschijnlijk afgeweken
kan worden op de manoeuvreerbaarheidseisen. Hoe deze eisen door de diverse lidstaten ingevuld
zullen worden, is nog onduidelijk. In het algemeen kan gesteld worden dat het aantal mogelijkheden tot
afwijkingen zal afnemen.
Momenteel erkent de EU de Rij ncertificaten voor de vaart op haar vaarwegen. Daar de Brusselse
regelgeving voor zone 3 straks (grotendeels) overeenkomt met de COR-regels zal de inhoud van beide
certificaten (nagenoeg) gelijk zijn. De vraag is echter in hoeverre het communautaire certificaat ook
voor de Rijn zal gaan gelden. Dit is nog onduidelijk. Een en ander heeft te maken met de
bevoegdheden die in de verdragen zijn geregeld.

A.4 Resolutie 17 van de UNECE
Het derde regime is gebaseerd op Resolutie 17 van de Economische Commissie van de Verenigde
Naties. Door de UNECE zijn technische eisen opgesteld voor binnenschepen die zijn opgenomen in
een bijlage bij voornoemde resolutie. Deze resolutie heeft de status van een aanbeveling. Al heel wat
jaren wordt gewerkt aan een revisie van deze bijlage. Deze technische eisen hebben betrekking op alle
Europese binnenwateren van Oeral tot de Atlantische Oceaan.
In het kader van de revisie zijn binnen de UNECE verschillende voorstellen voor
manoeuvreerbaarheidseisen aan bod gekomen. Tot op heden is geen van deze voorstellen
aangenomen. Thans staat dit onderwerp weer hoog op de agenda. Hoofdstuk 5 van het ROS Rijn zou
hierbij als voorbeeld gebruikt kunnen worden. Er zijn ideeën om de nadere uitwerking niet in de
resolutie zelf (of als bijlage bij de resolutie) op te nemen, maar dit op 'basin" niveau verder vorm te
geven. Op die manier wordt niet naar één Europees eisenpakket gestreefd, maar naar verschillende
eisen pakketten die worden aangepast aan de lokale karakteristieken van de rivier. Zo hebben de
"Donau-landen" moeite om de ROSR regels als algemeen geldende regels te accepteren, omdat de
Donau wel degelijk andere rivierkarakteristieken heeft dan de Rijn, waardoor er in principe ook andere
manoeuvreerbaarheidseisen zouden moeten gelden.

A.5 De Binnenschepenwet
De Binnenschepenwet is de basis voor het nationale regime. Deze wet richt zich op de veiligheid van
het scheepvaartverkeer en de veiligheid in verband met arbeid aan boord. De wet vormt de basis voor
de implementatie van technische voorschriften zoals EEG Richtlijn 82/7 14. (Echter niet voor het ROSR.
Dit reglement is als hierboven uiteengezet, geïmplementeerd via een separaat Besluit). De wet biedt in
zijn huidige vorm echter weinig aanknopingspunten voor manoeuvreerbaarheidseisen. (Eventueel
zouden deze aan artikel 5 'werktuigen opgehangen kunnen worden).
In het Binnenschepenbesluit, dat geënt is op de Binnenschepenwet, zijn de technische voorschriften
opgenomen die gelden bij gebruik van schepen op de Nederlandse binnenwateren met uitzondering
van de Rijn. Met dit besluit is in feite invulling gegeven aan de hier bovengenoemde EEG Richtlijn uit
1982. De technische eisen voor vrachtschepen, sleep- en duwboten, staan wederom in bijlage 2.
Bijlage 3 bevat de regels voor passagiersschepen. In het besluit zijn, evenals in de Europese richtlijn,
echter nauwelijks manoeuvreerbaarheidseisen geformuleerd. Artikel 10.04 en 12.01 van het
Binnenschepenbesluit zijn de enige twee artikelen die daarover eisen stellen. Concrete uitwerking in de
vorm van een aantal duidelijke criteria ontbreekt echter.
De Binnenschepenwet voorziet in de afgifte van een communautaire certificaat van onderzoek voor
schepen. Dit certificaat wordt afgegeven voor vrachtschepen, sleep- en duwboten. Het communautaire
certificaat is gebaseerd op de Europese richtlijn uit 1982 die bepaald dat communautaire certificaten
moeten worden afgegeven door de nationale instanties van de lidstaten. Het communautaire certificaat
is niet geldig op de Rijn. Daarentegen is het Rijncertificaat wel geldig op de andere vaarwegen van de
Gemeenschap. Eerder is reeds gezegd dat er voor passagiersschepen geen gemeenschappelijke
technische eisen zijn vastgesteld. Afgifte van een communautair certificaat is voor deze categorie
schepen daardoor niet mogelijk. Passagierschepen vallen echter nog onder de oude richtlijn van 1976.
Op basis van de 1976-richtlijn kunnen de passagiersschepen worden voorzien van een certificaat van
onderzoek dat op grond van de richtlijn van 1976 door de overige lidstaten wordt erkend. Nederland
heeft deze certificaten voor passagiersschepen verplicht gesteld.
Gemeenschappelijk zijn er in het kader van het communautair certificaat regelen voor de zone 3
vastgesteld. Daar bovenop kunnen de lidstaten aanvullende eisen stellen voor de zones 1 en 2.
Momenteel hebben nationale overheden de vrijheid om binnen het kader van de EEG Richtlijn onder
omstandigheden en binnen geografisch begrensde gebieden, afwijkingen naar beneden toe te staan.
(Dit is geregeld in artikel 7 van de richtlijn en nationaal uitgewerkt in artikel 20 van het BSB.) Artikel 5
van de richtlijn biedt de mogelijkheid om op wateren van zone 1 en 2 aanvullende eisen te stellen. In
dat geval wordt een aanvullend communautair certificaat afgegeven. Dit laatste kan voor zowel
schepen die een communautair certificaat voor zone 3 hebben als voor schepen waarvoor een
certificaat van onderzoek op de Rijn is afgegeven (Rijn is in wezen zone 3). Nederland heeft alleen
voor passagiersschepen aanvullende eisen opgenomen. Daarentegen heeft Duitsland meer algemeen
gebruik van gemaakt van deze mogelijkheid. Dit laatste is met name belangrijk met het oog op
Nederlandse schepen die in Duitsland op zone 1 en 2 willen varen. Nederlandse schepen die in
Duitsland op deze zones willen varen, dienen in het bezit te zijn van een aanvullend communautair
certificaat.
Zoals reeds is aangegeven, zal er na inwerking treden van de voorgestelde wijziging in de Europese
richtlijn voor meer categorieën schepen een communautair certificaat afgegeven worden. Zo zouden er
in Europees verbanden regelen opgesteld kunnen worden voor passagiersschepen. Tevens is
opgemerkt dat in de nieuwe situatie de mogelijkheden voor afwijkingen op de regelgeving en
aanvullende eisen ook verder open blijven, zij het, dat de onderwerpen waarvoor aanvullende eisen
kunnen worden gesteld gelimiteerd zullen zijn. In dat geval kunnen er minder aanvullende certificaten
afgegeven worden. Zuiver nationale certificaten zullen daarmee afnemen. De onderwerpen waarvoor in
de toekomst nog nationale afwijkingen mogelijk zijn, zullen in een aparte bijlage bij de nieuwe
Europese richtlijn worden genoemd. Het is waarschijnlijk dat 'manoeuvreren" ook bij deze
onderwerpen hoort.
In aanvulling op deze nationale regelgeving kan het Binnenvaartpolitiereglement genoemd worden. Dit
reglement, dat aan de Scheepvaartverkeerswet hangt, stelt dat de manoeuvreerbaarheidseisen
verenigbaar dienen te zijn met de karakteristieken en de afmetingen van de rivier/kustwerken. Hoe dit
precies gedaan moet worden en wat de criteria daarbij zijn, wordt echter niet vermeld.

Voor de kleine duwvaart is een aparte regeling in het leven geroepen. Deze mededeling nr. 210 is
gebaseerd op het Binnenschepenbesluit. Mededeling nr. 210 wordt in de volksmond ook wel de Jformule genoemd. Voor de overige scheepvaarttypes is bijzondere regelgeving niet aanwezig.

Bijlage B

Bijlage B Manoeuvreerbaarheidseisen
De conclusie van bijlage A (van dit rapport) is in feite dat de manoeuvreerbaarheidseisen voor de Rijn
in het ROS Rijn zijn geformuleerd. Voor de communautaire vaarwegen zijn het politiereglement, het
binnenschepenbesluit (artikel 10.04 en 12.01) gebaseerd op de Europese richtlijn, de aparte
regelgeving voor de kleine duwvaart en de Richtlijn Opsporingsbeleid Rijnkruisend Scheepvaartverkeer
van belang. In dit hoofdstuk worden deze eisen nader uitgewerkt.
Alvorens hierop in te gaan, moet worden opgemerkt dat de controlerende instantie in Nederland, de
Scheepvaartinspectie, in de praktijk met de regelgeving voor de niet-Rijn onvoldoende uit te voeten
kan. Er blijft veel ruimte open voor de eigen interpretatie. De eisen zoals die in het ROS Rijn zijn
geformuleerd, worden daarom door de Scheepvaartinspectie veelal als richtlijn gebruikt. Vanuit de
scheepvaartsector is hier veel verzet tegen. Voor de kleine duwvaart heeft dit geleid tot een aparte
regeling: de reeds genoemde mededeling 210.

B.1 ROS Rijn: eisen voor de Rijn
Op grond van hoofdstuk 5 moeten schepen en samenstellen kunnen beschikken over voldoende vaar en manoeuvreereigenschappen. Voor schepen met eigen mechanische middelen (tot voorbeweging)
en samenstellen zijn in principe de volgende vaar- en manoevreerbaarheidseigenschappen
vastgesteld:
Minimumsnelheid;
Stopeigenschappen;
Achteruitvaareigenschappen;
Uitwijkeigenschappen;
Keereigenschappen.
Deze dienen door proefvaarten te worden aangetoond. De Commissie van Deskundigen kan geheel of
gedeeltelijk afzien van proefvaarten als op een andere manier kan worden aangetoond dat aan de
eisen wordt voldaan.
Minimumsnelheid
Schepen en samenstellen moeten een snelheid ten opzichte van het water van tenminste 13 km/u
kunnen bereiken. Dit geldt niet voor duwboten indien zij alleen varen. Voor schepen en samenstellen
die slechts op de rede en in de haven varen, kan hiervan worden afgeweken.
Stopeigenschappen
Met betrekking tot de stopeigenschappen van schepen en samenstellen, wordt gesteld dat ze tijdig kop
voor moeten kunnen stilhouden en tegelijkertijd voldoende bestuurbaar moeten blijven.
Het kop voor stilhouden moeten worden aangetoond bij een aanvangssnelheid van 13 km/u ten
opzichte van het water. In de onderstaande tabel wordt aangegeven over welke afstand het stilhouden
ten opzichte van het water moet worden bereikt.
Voor schepen met een lengte L van 86 m of minder en breedte B van 22,90 of minder, kunnen de
stopeigenschappen worden vervangen door keereigenschappen.

Stromend water

L> 110 m of

(stroomsnelheid
van 1,5 mis)

3> 1145 m

L:5llOmof

550 m

480m

B :!~- 11,45 m
Stilstaand water

L> 110 m of

(stroomsnelheid
van minder dan
0,2 m/s)

B> 11,45 m

L<llOmof

350 m

305m

B :!-~ 11,45 m
Tabel A- 1: vereiste stopafstand
Achteruitvaareigenschappen

Schepen en saménstellen moeten tijdens een achteruitvaarproef aantonen een snelheid van
tenminste 6,5 kmlu te kunnen bereiken.
Uitwijkeigenschappen

Schepen en samenstellen dienen voTgens
artikel 5.09 tijdig te kunnen uitwijken. Deze
uitwijkeigenschappen dienen te worden
aangetoond door nagebootste
uitwijkmanoeuvres naar bakboord en naar
stuurboord, waarbij voor het bereiken van
vastgestelde draaisnelheden bij het uitwijken en
het weer op koers brengen, grenswaarden voor
de daarvoor maximaal benodigde tijd in acht
moeten worden genomen.
De benodigde tijd t 1 , t2 , t3 en t4 voor het
bereiken van de draaisnelheid r1 , r2, r3 en r4
(waarbij r2 = r4 = 0) moet in het procesverbaal
van de meting worden aangetekend. De
waarden t4 mogen niet meer zijn dan de in de
tabel vermelde grenswaarden.
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Figuur A- 1: Beschrijving uitwijkproef

1 T.ear

C;V-

--

t4
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Vast te stellen door de nautisch deskundigen

Tabel A 2: specificatie uitwijkproef
-

Er moeten tenminste 4 uitwijkmanoeuvres worden uitgevoerd:
naar stuurboord met een roerhoek d = 20 0
naar bakboord met een roerhoek
d = 20 0
naar stuurboord met een roerhoek d = 45 0
naar bakboord met een roerhoek
d = 45 °
Ad. 5) Keereigenschappen

Schepen en samenstellen met een lengte L van 86 m of minder en een breedte B van 22,90 m of
minder moeten tijdig kunnen keren. In de richtlijnen wordt daarover gezegd dat de keereigenschappen
voldoende zijn indien bij een opdraaimanoeuvre bij een aanvangssrielheid van 13 km/u ten opzichte
van het water, de grenswaarden voor het kop vôôr stilhouden in acht worden genomen.
De keereigenschappen kunnen echter door stopeigenschappen vervangen worden.

B.2 Eisen voor de communautaire vaarwegen
Voor de communautaire vaarwegen dienen de eisen van de volgende regelingen in acht te worden
genomen:
•
Binnerivaartbesluit, artikel 10.04 en 12.01;
•
Mededeling nr. 210;
•
Binnenvaartpolitiereglement.
Binnenvaartbesluit, artikel 10.04 en 12.01

Met het oog op de afgifte van een certificaat voor een duwboot of het plaatsen van een aantekening
«geschikt om te duwen» op het certificaat van een motorschip of sleepboot, moeten proeven met
duwstellen genomen worden.

ME

Het duwstel moet daarbij volgens artik& 10.04 kunnen aantonen:
Voldoende koers te kunnen houden.
Een belangrijke koersverandering en het onmiddellijk daarna hernemen van de oorspronkelijke
koers snel en gemakkelijk te kunnen uitvoeren.
De vaarsnelheid t.o.v. het water voldoende is.
Het vermogen bij achteruitvaren voldoende is om het duwstel, eventueel ook bij stroomafwaarts
varen, tot stilstand te brengen.
Bij het samenstellen en ontbinden van het duwstel het koppelen en het ontkoppelen veilig en
gemakkelijk geschiedt.
Artikel 12.01 betreft eisen voor schepen, duwstellen en gekoppelde samenstellen met een grootste
lengte van meer dan 86 meter die varen op de zones 2 en 3. (Voor duwstellen zijn deze eisen in
aanvulling op artikel 10.04.) Op basis van artikel 12.01 moet een dergelijk vaartuig (met een eigen
mechanische voorstuwing) tijdens een stopproef kunnen aantonen:
Tijdig kop voor te kunnen stoppen en tegelijkertijd voldoende manoeuvreerbaar te blijven;
Voldoende minimumsnelheid te kunnen bereiken.
Op basis van deze resultaten wordt het maximaal toelaatbare waterverplaatsing of het maximaal
toelaatbare laadvermogen van het schip of samenstel vastgesteld.
De artikelen van het Binnenschepenbesluit zijn nog vrij abstract. Ze zijn dan ook verder uitgewerkt in
de zogenaamde mededelingen voor experts, tegenwoordig ook wel beleidsregelen genoemd. De
functie van dergelijke beleidsregels is om een consistente uitvoering van de regelgeving te
bewerkstelligen. Onderstaande mededeling nr. 210 en de richtlijnen van de CCR worden in dit kader
beide door de Scheepvaartinspectie als beleidsregel gehanteerd.
In het licht van de harmonisatie van de regelgeving zal het zeker zover komen dat dit soort
beleidsregels in Europees verband gecodificeerd zullen worden. Voordat echter overeenstemming is
over de precieze inhoud zal nog heel wat water naar de zee stromen. (NB voor de mededelingen is de
term beleidsregel misschien te zwaar, omdat nog geen officiële publicatie heeft plaatsgevonden. Dit is
echter wel het voornemen.)

Mededeling nr. 210
In mededeling 210 wordt aangegeven wanneer voor duwstellen die worden voortbewogen door
bestaande (of nieuwe) duwboten of sleepboten kan worden afgezien van het houden van proefvaarten
op basis van artikel 10.04 en 12.01. Dit kan als het vermoeden aanwezig is dat aan de eisen van beide
artikelen wordt voldaan. Het vermoeden is aanwezig als de som van de producten van de lengte,
breedte en diepgang van de in het duwstel geduwde schepen niet meer bedraagt dan een bepaalde
waarde 'T D". De regeling geldt algemeen.
Duwboot of sleepboot zonder straalbuis

Z D = 6,85 N [m 3

]

maximale waarde E D = 6700 N [m 3
Duwboot of sleepboot met straalbuis

D = 8,4 N [m3

]

maximale waarde E D = 8000 N [m 3
N = vermogen in kW van de voortstuwingsmotor
D = product van de lengte, breedte en diepgang van elk geduwd schip afzonderlijk
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]

]

Tabel A- 3: Grenswaarde voor gebruik mededehng 210
Indien voor duwboot of sleepboot zonder
L = 110 + (N-240) x 0,32
straalbuis geldt:

•

N<475kW,en

•

Niet voorzien van kopsturing met
voldoende vermogen die vanuit stuurhuis
bed ien baar is

Indien voor duwboot of sleepboot met
straalbuis geldt:

•

N<400kW,en

•

Niet voorzien van kopsturing met
voldoende vermogen die vanuit stuurhuis
bedien baar is

L

= 110 + (N-200) x 0,39

L = maximale toelaatbare totale lengte van het duwstel in m.
Tabel A- 4: maximaal toelaatbare lengte volgens mededeling nr. 210

In de praktijk wordt er een minimale snelheid voor Rijnkruisend verkeer van 11 km/uur gehanteerd,
alhoewel hier in de mededeling niet expliciet over wordt gesproken. Deze snelheid kan echter
theoretisch worden afgeleid uit de in de mededeling opgenomen verhouding tonneri/kW. In de praktijk
blijkt dat ook redelijk te kloppen.

Binnenvaartpolitiereglement

Zoals reeds in hoofdstuk 1 is vermeld, stelt het Binnenvaartpolitiereglement in artikel 1.06 dat de
manoeuvreerbaarheid van schepen of samenstellen en de snelheid verenigbaar moeten zijn met de
karakteristieken en met de afmetingen van de vaarweg/kustwerken.

Richtlijn Opsporingsbeleid Rijnkruisend Scheepvaartverkeer

De Richtlijn Opsporingsbeleid Rijnkruisend Scheepvaartverkeer heeft betrekking op zogenaamd
Rijnkruisend scheepvaartverkeer, dat zijn schepen die de ROSR-wateren bevaren, maar de grens met
Duitsland niet passeren noch hebben gepasseerd.
Rijnkruisend scheepvaartverkeer heeft in principe te maken met de Binnenschepenwet en het
Binnenschepenbesluit en anderzijds met de eisen van het ROSR. Toepassing van het ROSR 1995 op
het Rijnkruisend verkeer zou echter tot ongewenste situaties kunnen leiden. Het gaat hierbij om de
toepassing van de technische eisen voor binnenschepen en de bepalingen inzake de vaartijden en de
bemanningssterkte voor de bemanning.
Het Centraal Overleg Verkeersveiligheid te Water (COV\'V) heeft daarom op 11 december 1995
besloten aan de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Justitie voor te stellen als oplossing voor
deze problemen een selectief opsporingsbeleid te voeren. Het ontwerp van een opsporingsrichtlijn is
vervolgens voorgelegd aan het College van Procureurs-Generaal. De Procureurs-Generaal hebben
zich hierover in hun vergadering van 9juli1996 beraden. Zij hebben daarop besloten onderstaande de
Richtlijn Opsporingsbeleid Rijnkruisend Verkeer vast te stellen.
De Richtlijn "Opsporingsbeleid Rijnkruisend Scheepvaartverkeer" bevat met betrekking tot deze
regelgeving een "zacht' binnenlands manoeuvreerbaarheidsregime. Het betreft hier gedoogregelen.
In de Richtlijn is vastgesteld dat de eisen van de Binnenschepenwet en het Binnenschepenbesluit voor
het rijnkruisend scheepvaartverkeer gefaseerd inwerking treden.
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Er is een tijdschema vastgesteld voor het eerste onderzoek van bestaande vrachtschepen, sleepboten
en duwboten. Dit tijdschema loopt tot 31 december 2001. Op nieuwe vrachtschepen, sleepboten en
duwboten evenals op nieuwe en bestaande passagierschepen, zijn de Binnenschepenwet en het
besluit reeds van toepassing.
Voor het onderwerp "manoeuvreren" zijn verder alleen de bepalingen inzake de technische eisen voor
de binnenschepen relevant. De kleine verschillen tussen de technische eisen, gesteld ingevolge de
Binnenschepenwet, en die gesteld ingevolge het ROSR 1995, zijn voor een klein aantal schepen
onoverkomelijk. De grote mate waarin deze technische eisen echter overeenstemmen, maken het
echter verantwoord om schepen die over een certificaat van onderzoek (afgegeven ingevolge de
Binnenschepenwet) of een communautair certificaat, aan te merken als schepen die voldoen aan het
ROSR 1995. Voor Rijnkruisende schepen die een geldig certificaat van onderzoek hebben op basis
van de Binnenschepenwet (of een ander document op basis van artikel 4 van de Binnenschepenwet)
wordt het ontbreken van een certificaat op basis van het ROSR daarom gedoogd.
Indien geen geldig certificaat van onderzoek op basis van de Binnenschepenwet aanwezig is, wordt
het ontbreken van een ROSR certificaat gedoogd indien het een "bijzonder' schip betreft (b.v. een
woonboot). Het ontbreken wan een ROSR certificaat wordt in dit geval ook gedoogd als wel aan een
beperkt aantal specifieke artikelen van het ROSR wordt voldaan. In de richtlijn worden daartoe de
verschillende ROSR artikelen genoemd waaraan tenminste moet worden voldaan. Met betrekking tot
het manoeuvreren moet het schip (1) met voldoende minimumsnelheid kunnen vooruitvaren (artikel
5.06 van het ROSR) en (2) over voldoende stop- en keereigenschappen moeten beschikken (artikelen
5.07 en 5.10 van het ROSR). (Deze eisen zijn reeds uitgewerkt in Bi onder ROS Rijn)
Zoals reeds is aangegeven zal er in de toekomst steeds meer op Europees niveau geregeld worden.
Er is een mogelijkheid dat er op Europees niveau ook gedoogregelen voor Rijnkruisend
scheepvaartverkeer worden geformuleerd. In dat geval zal deze nationale gedoogregeling (gedeeltelijk)
komen te vervallen.

B3 Overzicht
De onderlinge relaties tussen de verschillende regelen die in bijlage A en B genoemd zijn, worden in
tabel A- 5 gepresenteerd.
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Tabel A- 6: Regelgevend kader manoeuvreerbaarheîd
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Bijlage C

Bijlage C Besprekingsverslag scheepvaartcontrole België
Onderwerp:

Manoeuvreerbaarheid van op de rijn en communautaire vaarwegen

Met;

Scheepvaartcontrole, België, De heren Van Reusel, Van Looi en Croo

Organisatie
De scheepvaartcontrole voor de binnenvaart bestaat o.a. uit de volgende diensten:
• Certificering en schouwing
• Controle
• Wetgeving (vooral uitvoering en voorbereiding van voorstellen, formeel gezien zit de dienst
wetgeving in Brussel)
Voor zeevaart is er een aparte instelling.

Ontwikkelingen in de sector
• Het aantal Belgische schepen neemt over het algemeen niet toe. Het aantal vermindert eerder,
doordat meerdere kleine schepen worden vervangen door een grote. Bij groter varen hebben de
Schippers te maken met boetes.
• Er komen weinig nieuwe Schepen. Dit in tegenstelling tot NL. Nederland is wat vervoer betreft
misschien meer op het water gericht. In Wallonië worden helemaal weinig tot geen nieuwe
schepen gemaakt.
• Er is wel meer containervaart.
• De industrie aan de waterweg is verouderd. De nieuwe industrie vestigt zich elders. De Belgische
overheid probeert hier verandering in te brengen.
Markt
• Net als in Nederland meer concurrentie en winstgejaagdheid
• Steeds meer continuvaart, maar het merendeel valt nog steeds onder de "traditionele"
scheepvaart.
• De vrachtprijzen zijn aanzienlijk gedaald
• Ongeveer 50% van de schepen op de Belgische Rijn heeft de NL nationaliteit.

Manoeuvreerbaarheid
Algemeen
• Manoeuvreren wordt niet als knelpunt gezien
• De huidige eisen worden in de sector niet als onredelijk ervaren.
• Bij de duwboten is wat de manoeuvreerbaarheidseisen betreft de limiet gehaald, strengere eisen
zullen (nog) beperkend zijn. (duwboten hebben relatief gezien de grootste problemen met de
snelheidseis)
Zonering
Westerschelde:
"boven" Antwerpen:
Antwerpen:

zone 2
zone 4
zone 3

Eisen
• Voor de Rijn gelden de CCR regels (verankerd in "Technische regels")
• Voor de communautaire wateren worden de COR regels gehandhaafd m.u.v. van de minimale
snelheid. Voor de communautaire wateren is in overleg met de sector voor een minimale snelheid
van 10 km/u gekozen. Er zijn weinig schepen die dit niet halen.
• Als schepen niet aan de eisen van de Rijn kunnen voldoen dan worden er beperkingen opgelegd
bijvoorbeeld: geen zone 3, geen zone 2 (NL) of een beperking tot zone 4 of zelfs tot de haven van
Antwerpen.
• Belangrijke vraag: hoe krijgen we meer uniformiteit tussen de verschillende landen? Nederland
hanteert immers in tegenstelling tot België de zogenaamde "J-formule" (11 km/u).
0-1

In België is voorgesteld om eisen van de Rijn één op één over te nemen. Deze zouden dan voor
nieuwe schepen gaan gelden en er wordt gedacht aan de mogelijkheid om voor zone 4 afwijkingen
toe te staan.
• Hier komt bij dat een schipper straks zelf mag bepalen tot welke commissie hij zich wendt voor de
certificering.
NB. Voor passagiersschepen zijn Europees niveau geen (aparte) technische regels opgesteld. NL
heeft in tegenstelling tot België aanvullende eisen voor passagierschepen opgesteld.

CCR regelgeving
Gekoppeld samenstellen
In twee gevallen toegestaan:
Als het gekoppelde schip bemand is: een aparte communicatieverbinding moet aanwezig zijn en
het moet technisch mogelijk zijn (RPR)
Als het gekoppelde schip onbemand is of het gekoppelde schip een duwbak betreft: het samenstel
moet conform de eisen kunnen manoeuvreren

Schepen > 110 m
• Onbeladen test verplicht
• Moeten beschikken over: boegschroef (tenminste 500 kW) en 1 motor of 2 motoren

Wenselijkheid maatregelen
Verplichte boegschroef voor lange schepen?
Nieuwe duwboten hebben veelal al een boegschroef, sommige duwbakken ook. Wellicht een goed
idee, nadere specificatie noodzakelijk.
Strengere eisen voor de kleine vaarwegen?
Niet echt wenselijk. Op kleine vaarwegen bevinden zich ook kleine schepen (makkelijk
manoeuvreerbaar).
Uniformiteit voor de communautaire vaarwegen tussen de landen!

Opmerkingen
Advies: stel alleen regels op die ook daadwerkelijk nodig zijn en goed te handhaven zijn. Leg niet
onnodig alles vast.
Het zou verstandig zijn om contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de waterwegen op
het ministerie van Verkeer.
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Bijlage D Lijst geconsulteerde personen
P. van Dalen en R. Huyser

DGG - sector binnenvaart

C.J. de Vries

Schuttevaer

W. Zondag

Scheepvaartinspectie

M. van Helvoirt

Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart

B. Veraart

Hoofdkantoor Rijkswaterstaat

Bosman

Schipper St Anton lus

J. Groenewold

Rijn & IJssel

J. Th. Helmer

Rhinecontainer

Van de Graaf en Meeusen

Van de Graaf en Meeusen Scheepvaartservice

P.M.J. Kreuze

Pakhoed shipping b.v., Broere binnentankvaart

Van Reusel, Van Looi en Croo Scheepvaartcontrole, België,
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Bijlage E

Bijlage E Aantekeningen eerste discussie effectanalyse en
conclusies
Opmerkingen gemaakt tijdens de discussie bij CBRB-werkgroep nautiek-techniek, 9-2-2000
Algemeen
Alle aanwezigen zijn allemaal begaan met de toekomst van de binnenvaart en willen ontwikkelingen
die de kansen vergroten ondersteunen
Een belangrijk deel van de discussie bleek besteed te moeten worden aan nadere uiteenzetting van
het doel van het onderzoek. De zorgen worden niet door alle aanwezigen gedeeld: "de markt regelt dit
in belangrijke mate zelf en de huidige nieuwbouwschepen hebben uitstekende
manoeuvreereigenschappen". Ook is gesteld dat "vanuit de historische ontwikkelingen te zien is dat de
manoeuvreerbaarheid steeds vooruit is gegaan, ook veiligheid en vlotheid zijn de afgelopen tientallen
jaren verbeterd". De schadestatistieken vertellen dat aantal gevallen in 20 jaar flink omlaag is gegaan
(globaal van ca 400 naar onder 50). Daar staat tegenover dat elke schade wel groter is dan een enkele
vroeger.
De verwachte groei (naar 140 of 200 %) wordt door sommige aanwezigen als buitensporig gezien, ook
op langere termijn, in ieder geval waar het gaat om drukte. Meer tonnage zal volgens hen vooral meer
grotere schepen betekenen, zodat aantal schepen per km vaarweg niet toeneemt. Op dit moment
bestaat de vloot immers ook uit minder schepen dan vroeger.
Conclusie is dat het probleem op zijn minst anders (i.e. ook herkenbaarder voor de sector)
geformuleerd zal moeten worden.

Rol duwvaart

Aanwezigen kregen eerst ten onrechte de indruk dat de duwvaart de oorzaak van een probleem is.
Nadat dit rechtgezet is werd weliswaar onderschreven dat deze deelsector de meeste pijn zal leiden bij
een aangescherpt regime, maar werd tegelijkertijd door enkele aanwezigen bestreden dat er enige
noodzaak toe zou zijn. Alle duwschepen voldoen aan de Rijn-eisen, maar zij mogen dan minder
meenemen. Daarom hebben sommige schepen dan ook twee certificaten.

Oordeel over resultaten
De resultaten vonden de aanwezigen inhoudelijk niet verrassend. Wel vindt men het moeilijk op dit
algemene niveau te discussieren. De onderzoekers zijn verantwoordelijk voor de vereenvoudigingen
die een dergelijke studie nodig heeft. Het zal nodig zijn in een vervolg een gedifferentieerder beeld
neer te leggen.
Er was onmiddellijk oppositie tegen het in de studie opnemen van een variant waarbij 'vermogen werd
gelijkgetrokken' (alles naar Rijn).
Oppositie was er tegen suggestie dat toelaatbaarheid op vaarwegen gelijk zou zijn met
manoeuvreercapaciteiten. Met uitzondering van Friese wateren bepalen sluisdimensies dit. Over de
kans dat veel grotere schepen op die wateren gaan varen verschilden de meningen.
Er werd geconstateerd dat er niet gekeken is naar eventuele aanscherping van de Rijn-eisen, wel om
gelijktrekking.
De gelegenheid werd duidelijk aangegrepen om te onderstrepen dat vlotheid en veiligheid niet alleen
van manoeuvreerbaarheid afhangen. Andere factoren spelen soms een veel grotere rol en daar moet
in parallelle trajecten ook aan gewerkt worden. De kunstwerken worden daarbij als eerste genoemd.
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