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Samenvatting
Rijkswaterstaat streeft naar minder plasticvervuiling in rivieren en op oevers. Een van de
potentiële bronnen van plasticvervuiling is de binnenvaart. Dit rapport is het resultaat van een
kwalitatieve studie naar het gedrag en de ervaringen van schippers in de binnenvaart. Het
doel van dit rapport is om advies uit te brengen aan Rijkswaterstaat over mogelijke
veranderingen aan de infrastructuur of beleidsmatige aanpassingen. Hiervoor zijn 16 schippers
geïnterviewd over o.a. wet- en regelgeving, informatievoorziening en de afval infrastructuur
in Nederland en het buitenland. Tevens zijn er gesprekken gevoerd met verschillende
belangenbehartigers en stakeholders. Een groot onderwerp was de toegankelijkheid van de
afval infrastructuur voor binnenvaartschippers in Nederland. Hierbij werden hoge kosten voor
abonnementen vaak genoemd in combinatie met te weinig inleverplekken. Een ander
aandachtspunt is bijplaatsingen (zakken die naast de container worden gezet), naar aanleiding
van een volle container of omdat de persoon geen werkend abonnement heeft. Ook ervaren
schippers dat er niet genoeg wordt samengewerkt met de sector vanuit de overheid. Ons
advies voor Rijkswaterstaat is om op korte termijn de toegankelijkheid van de huidige
infrastructuur te vergroten in coöperatie met de SAB en een continue samenwerking aan te
gaan op dit onderwerp met de branche. Op de lange termijn adviseren wij om onderzoek te
doen naar de mogelijkheden om de infrastructuur in West-Europa gelijk te trekken. Het
complete advies kan gevonden worden op pagina 28 en 29.
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Voorwoord
Dit onderzoek is gedaan door twee stagiairs (masterstudenten) in opdracht van het team
waterkwaliteit en ecologie binnen het team Netwerkontwikkeling en Visie van Rijkswaterstaat
Oost-Nederland binnen een reeks van onderzoeken naar marcoplastics in de vaargeul. Thirza
Tiel heeft een achtergrond in de Environmental Governance aan de Vrije Universiteit en Joep
van Zuijlen studeert Aquaculture en Marine Research Management aan de Wageningen
Universiteit met een specialisatie in economisch beleid. Voor vragen over het project kan
contact opgenomen worden met Margriet Schoor (Margriet.schoor@rws.nl).

1. Inleiding
1.1.

Aanleiding

In 2019 heeft, voor een rapportage van natuurgegevens, bij de langsdammen in de Waal
ankerkuilvisserij plaatsgevonden. Hierbij is geconstateerd dat er veel plastic bijvangst
plaatsvindt (Collas et al, 2020). Aan de hand van deze constatering zijn er verschillende
projecten opgestart vanuit het team Waterkwaliteit en Ecologie van Rijkswaterstaat OostNederland om meer te weten te komen over het gedrag van plastic in de waterkolom, de
bronnen van de plasticvervuiling en hoe het voorkomen kan worden dat plastics in de vaargeul
terecht komen. Dit onderzoek richt zich vooral op de laatste twee genoemde onderwerpen.
In 2020 hebben onderzoekers van de Radboud Universiteit in opdracht van Rijkswaterstaat
een experimentele studie uitgevoerd waarbij, in navolging van de eerdere rapportage, plastic
werd opgevist uit de Waal door middel van Ankerkuilvisserij en vervolgens werd geanalyseerd.
Hieruit is naar voren gekomen dat er een grote variëteit van plastic in de waterkolom aanwezig
is en de grootste hoeveelheid uit niet-identificeerbare zachte fragmenten bestaat. Binnen deze
specifieke studie kon 71% van het identificeerbare plastic herleid worden als afkomstig uit
Duitsland en 16,5% uit andere landen die deel uitmaken van het stroomgebied van de Rijn
(Oswald et al., 2020). Veel van de gevonden identificeerbare stukjes plastic waren (delen van)
voedselverpakkingen en sanitaire producten. Desalniettemin zijn er nog geen uitgebreide
overzichtsstudies gedaan naar de exacte verdeling van de verschillende bronnen van plastic
in de vaargeul. Een belangrijk punt in het onderzoek van Oswald et al. (2020) is dat het van
belang is om te onderzoeken wat mogelijke bronnen zijn om hier het beleid op aan te kunnen
passen.
Naar aanleiding van het eerdergenoemde onderzoek heeft Van Klink in 2021 d.m.v. interviews
onderzoek gedaan naar de rol van beroepsvaart in de plasticvervuiling en in het bijzonder de
riviercruise sector. Belangrijke conclusies uit dit rapport waren de afwezigheid van goede
infrastructuur voor het verwijderen van afval en afvalwater (Van Klink, 2021).
In dit onderzoek wordt het gesprek aangegaan met de volgende stakeholder groep, de
beroepsvaart, om te kijken in hoeverre de beroepsvaart een veroorzaker is van
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plasticvervuiling in de rivier en welke problemen de sector ervaart omtrent hun plastic
praktijken. Door middel van interviews met schippers en experts is geprobeerd een uitgebreid
beeld te krijgen van de mogelijke obstakels op het gebied van afvalinname en het voorkomen
van plasticvervuiling. Hierbij is het doel om een advies uit de brengen aan Rijkswaterstaat
over de problemen die de beroepsvaart ervaart bij het minimaliseren van het verlies van plastic
en waar de prioriteiten liggen om de plastic input vanuit de beroepsvaart in rivieren te
verminderen.

1.2.

Omschrijving van de beroepsvaart

De beroepsvaart vormt samen met de passagiersschepen de binnenvaart. De binnenvaart is
een professionele bedrijfstak in het vervoer en vormt een belangrijke schakel in de logistiek
van de landen, waar zich bevaarbare waterwegen bevinden. Goederen en personen worden
over het water binnen de kustlijn vervoerd met binnenschepen. De beroepsvaart richt zich
op het vervoer van goederen.
Van de totale aantal schepen in de binnenvaart in het Rijngebied voeren er 5058 van de 9983
onder Nederlands vlag in 2016. De lading die ze vervoerden was in 2017 29% ertsen en
andere delfstoffen, 22% geraffineerde aardolieproducten, 10% chemicaliën vezels en rubber,
8% kolen en ruwe aardolie, 5% levensmiddelen en tabak, 4% metalen en metaalproducten,
3% landbouw- en visserijproducten en 19% overige. In 2018 werd er 122 ton aan goederen
binnenlands en 191 ton grensoverschrijdend vervoerd (Binnenvaartcijfers, z.d.). Hierdoor is
de binnenvaart van belangrijke economisch belang met een omvang van 19 duizend voltijd
banen (CBS, 2021) en een omzet van 2777 miljoen met een toegevoegde waarde van 1081
miljoen (MHB-monitor, z.d.).
Om een beeld te vormen van de beroepsvaart op de Waal zijn de scheepsbewegingen bij
Lobith geanalyseerd. In het jaar 2019 hebben bij Lobith zich 106 duizend vaarbewegingen
voorgedaan waarvan het grootste deel bestond Motorvrachtschepen (43.94%) en
Motortankschepen (34.36%) zijn. (Data RWS WVL).
De verhouding is tussen het aantal personen dat afval produceert in de passagiersvaart t.o.v.
de beroepsvaart geeft het mogelijk aandeel aan in het huishoudelijk afval dat potentieel
geproduceerd is aan boord van schepen. Dit kan meegenomen worden in beleidsbesluiten.
Als we het aantal vaarbewegingen van de passagiersvaart (4120, van Klink 2021)
vermenigvuldigen met het gemiddeld aantal passagiers (143, van Klink, 2021) en een
bemanning van ca 40 personen, komen we uit op het vervoer van ongeveer 750 duizend
huisvuil producerende personen per jaar. Vanuit de data hebben we geschat dat 1/3 van de
beroepsvaart continue vaart met een schatting van 8 personen aan boord en 2/3 van de
beroepsvaart discontinue vaart met 2 personen aan boord. Dit betekent dat de beroepsvaart
ongeveer 400 duizend personen per jaar vervoert. Beide getallen zijn een grove schatting van
het aantal personen dat jaarlijks vervoerd word, maar het verschil is aanzienlijk. Op jaarbasis
produceert de passagiersvaart waarschijnlijk bijna 2 keer zo veel afval als de beroepsvaart.
Doordat de passagiersvaart seizoensgebonden is, is het verschil in het zomerhalfjaar groter
dan in de winter.
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1.3.

De context: Plastic in riviersystemen en oceanen

Rivieren wereldwijd zorgen voor een significante toevoer van plastic dat zijn weg vindt naar
zeeën en oceanen. Onderzoek door Lebreton et al. (2017) concludeert dat er grofweg 2.41
miljoen ton plastic door rivieren naar de oceanen wordt gevoerd wereldwijd. Hiervoor kunnen
verschillende mogelijke oorzaken worden aangewezen: riooloverstorten, vervuiling door
recreatie, plastic dat via wind en water in de vaargeul beland en vervuiling door industrie en
scheepvaart. Hoewel het aandeel van de scheepvaart in plastic vervuiling in de Rijn onduidelijk
is, wordt de sector wel regelmatig aangehaald als mogelijke bron van vervuiling (Van Emmerik
et al., 2020, Mani et al., 2015 & Kiessling et al., 2019).
Het plastic aanwezig in zeeën en oceanen leidt tot verschillende negatieve effecten op
economische, sociaal en ecologische vlak. De meeste van deze negatieve effecten komen
doordat plastic het functioneren van het ecosysteem verstoort waardoor een breed scala aan
ecosysteemfuncties, waarvan mens en dier afhankelijk zijn, verminderd worden. Daarbij kun
je denken aan de negatieve effecten van plastic in de voedselketen, verminderde opbrengsten
in o.a. de visserij, scheepvaart en toeristische sector en het vrijkomen van broeikasgassen bij
de afbraak van plastic (Beaumont et al., 2019; Heibreider et al., 2019; Galgani et al., 2019).
De schadelijke effecten van plastic zijn niet tijdelijk en kunnen overgedragen worden op
toekomstige generaties als er niet snel naar gehandeld wordt (Galloway & Lewis, 2016).
De meeste van deze negatieve effecten zijn voornamelijk gevonden voor mariene systemen
maar ook in de rivier kan plastic negatieve effecten hebben, zoals: het vergroten van
overstromingsgevaar, negatieve beïnvloeding van toerisme, het verminderen van waarde van
onroerend goed en het beschadigen van schepen (Emmerik & Schwarz, 2020).
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2. Methode
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de methode die we gebruikt hebben om onze hoofdvraag
te beantwoorden. Vanwege het doel van het rapport, zullen we de wetenschappelijk modellen
slecht kort toelichten en de uitgebreide uitleg toevoegen in de bijlage zodat het rapport
toegankelijk is voor iedereen ongeacht zijn/haar wetenschappelijke achtergrond.
Om onze hoofdvraag te beantwoorden hebben we interviews gehouden met 16 schippers met
verschillende karakteristieken qua type schip, hoeveelheid bemanning, vaartijden en -routes.
De interviews met deze schippers hebben we getranscribeerd en vervolgens gecodeerd en
kwalitatief geanalyseerd. Hieronder zullen we elke stap kort toelichten.

2.1.

Interviews

Zoals bovengenoemd hebben we 16 schippers (zie tabel 1) gesproken die we op verschillende
manieren gecontacteerd hebben. Eerst hebben we contact opgenomen met verschillende
soorten rederijen en belangenverenigingen en gevraagd of zij bereid waren contactgegevens
te verschaffen van schippers. Daarop hebben we van enkele rederijen contactgegevens
ontvangen en zijn de schippers direct gecontacteerd met het verzoek om deel te nemen aan
ons onderzoek. Verder hebben we schippers via sociale media en het internet gevonden en
gecontacteerd.
Ons oorspronkelijke doel was om 20 schippers te spreken maar gedurende het interviewen
constateerden we dat er zelden tot geen nieuwe informatie meer bij kwam en zijn we gestopt
met het contacteren van nieuwe schippers toen we een 16-tal interviews gevoerd hadden. De
flexibele aard van het werk als schipper vormde echter met regelmaat een uitdaging voor het
afnemen van de interviews. Hierdoor moesten regelmatig afspraken worden verzet.
De interviews waren semigestructureerd, hierbij wordt een vragenlijst gebruik als basis voor
het interview maar die wordt niet letterlijk gevolgd (zie bijlage 2). De volgorde van het stellen
van de vragen is flexibel, de interviewer vraagt door op antwoorden en slaat niet-relevante of
al beantwoorde vragen over.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Type boot
Drogeladingschip
Drogeladingschip
Drogeladingschip
Drogeladingschip
Drogeladingschip
Duwboot
Duwboot
Duwboot
Duwboot
Motortankschip
Motortankschip
Motortankschip
Motortankschip
Motortankschip
Open
Vrachtschip
Kraanschip

Functie
Kapitein
Kapitein
Kapitein
Kapitein en partner
Partner kapitein
Kapitein
Kapitein
Kapitein
Machinist
Kapitein
Kapitein
Kapitein
Kapitein
Veiligheidsmanager

Vaste routes
nee
ja
nee
nee
nee
ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
nee
nee

Continuvaart Personeelsaantal
nee
4
nee
2
nee
4
nee
2
nee
2
ja
7
ja
8
ja
8
ja
7
ja
4
ja
4
ja
4
ja
4
ja
10

Kapitein
Partner kapitein

ja
nee

nee
nee

tabel 1: interviewlijst

De vragen waren in drie categorieën opgedeeld. De eerste categorie ging over de
karakteristieken van de schipper en het schip waar hij of zij op vaart. Hiermee kan
gekeken worden of de correspondenten een representatief beeld zijn voor de Nederlandse
binnenvaart of dat onze resultaten een specifiek deel van de binnenvaart vertegenwoordigen.
Ook kan er geanalyseerd worden of bepaalde resultaten verband houden tot bepaalde
karakteristieken.
De volgende categorie ging over de wet- en regelgeving en de kennis daarvan en de laatste
categorie gingen over de praktische problemen die ervaren worden. Beide categorieën
hebben als doel het in kaart brengen in hoeverre de binnenvaart bijdraagt aan de
plasticvervuiling en welke problemen er worden ondervonden in relatie tot het plastic
probleem.
In de laatste twee categorieën was het interviewen van motivatie en gedrag een belangrijk
onderdeel. Om dit goed te kunnen interviewen hebben we het Integrative Behaviour Model
(IBM) gebruikt. Deze methode brengt in kaart wat de motivaties van een bepaalde doelgroep
zijn en er kan gekeken worden wat ervoor nodig is om het gedrag te veranderen. Dit wordt
gedaan aan de hand van 4 pijlers (grafiek 1). Verschillende vragen in ons interview zijn
gebruikt om te kijken op welke punten het gedrag van de schippers beïnvloeden. Een
uitgebreide uitleg van het model is te vinden in Bijlage 1 en de complete vragenlijst in bijlage
2.
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4
2

Grafiek 1: De 4 pijlers van Integrative Behaviour Model en de bijbehorende betekenissen voor
ons onderzoek

2.2.

Transcriberen & Coderen

Transcriberen is een proces waarbij de interviews volledige uitgetypt woorden. Van alle
interviews zijn audio opnames gemaakt en alle relevante informatie uit deze audio opnames
is overgetypt d.m.v. woordelijk transcriberen (zie bijlage 3).
Coderen is een methode die ervoor zorgt dat kwalitatieve data, zoals interviews, makkelijk
analyseerbaar wordt. Bij het coderen worden bepaalde kernwoorden aan (delen van)
antwoorden van de correspondenten gehangen om orde aan te brengen in de interviewdata.
Door basis van deze methoden kunnen verbanden gelegd worden en is de data makkelijker
te analyseren. De codeerboom is te vinden in bijlage 5.

2.3.

Experts

Naast de interviews hebben we contact gehad met verschillende experts op het gebied van
scheepvaart, plastic vervuiling en het Scheepsafvalstoffenverdrag. De informatie die we hieruit
verkregen, hebben we gebruikt voor het maken van onze interviewvragen, het beantwoorden
van subvragen en heeft sturing gegeven aan ons literatuuronderzoek. Er is o.a. gesproken
met een havenmeester, een beleidsmedewerker bij een belangenvereniging, een onderzoeker
op het gebied van plastic in rivieren en de portefeuillehouder van het
Scheepsafvalstoffenverdrag van Rijkswaterstaat.
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3. Resultaten
In dit hoofdstuk zullen de resultaten worden toegelicht en besproken. Voorafgaand zal eerst
een korte schets worden gemaakt van het Nederlandse afvalsysteem voor de binnenvaart,
gevolgd door een paragraaf over het RWS-abonnement en de SAB. Daarna zullen
achtereenvolgens mogelijkheden tot scheiden, internationale verschillen, bronnen van
vervuiling in de binnenvaart, de houding van schippers en overige uitdaging met chemisch
afval worden besproken.

3.1.
Het Nederlandse afvalsysteem: Wetgeving en
afvalstromen
Binnenvaartschippers hebben verschillende stromen van bedrijfsafval, waaronder
huishoudelijk afval, waar zij op milieubewuste wijze van af moeten komen. Sinds 2011 staat
dit alles vastgelegd in het Verdrag Inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de
Rijn- en Binnenvaart (CDNI, 2014), waar alle landen in het vaargebied van de Rijn voor hebben
getekend. De uitvoeringsregeling is verdeeld in 3 verschillende componenten die
corresponderen met de verschillende stromen van afval:
Deel A: olie- en vethoudend afval (waaronder poetslappen en bilgewater uit de
kielbalk van het schip1)
Deel B: afval van de lading (restanten)
Deel C: overig afval (waaronder huishoudelijk afval)
Meer uitleg over deze wetgeving en andere gerelateerd wetgevingen zijn te vinden in bijlage
4.
In Nederland werkt de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) in
opdracht van Rijkswaterstaat als uitvoerend instantie die de fysieke infrastructuur rondom
afval in de binnenvaart realiseert. Voor Deel A van het verdrag varen er enkele tientallen
milieuboten op de vaarwegen waar Bilgewater & Olie- en vethoudend afval kan worden
afgegeven (afbeelding 1). Voor de verwerking van afval wordt een afvalbeheersbijdrage
betaald bij de bunkering van gasolie. Deze bedraagt € 8,50 (per 1-1-2021) per kuub
gebunkerde gasolie en is vastgesteld door de zes lidstaten (SAB, z.d. - c). Via een ecokaart
en een ecorekening kunnen schippers de afvalbeheersbijdrage voldoen.
Voor huishoudelijk afval geldt sinds 2013 een abonnement voor afgifte langs de
rijksvaarwegen. Dit is conform het principe van “de vervuiler betaalt” in het CDNI-akkoord
(CDNI, 2014). Hiervoor staan speciale containers die geopend kunnen worden met een
ecokaart die voorzien is van een chip. In het overzicht hieronder (tabel 2) staan de
verschillende locaties aangegeven met de mogelijkheid tot scheiden en in afbeelding 2 zijn
alle plekken met restafval containers zichtbaar. Schippers zijn niet verplicht om een
abonnement af te sluiten. Andere mogelijkheden om huishoudelijk afval af te geven zijn
locaties van opdrachtgevers, havens of meenemen naar een eventueel huis aan wal.
Bilgewater is een mengsel van water en olie dat ontstaat in de machinekamer. Het mag niet direct
geloosd worden en moet worden afgegeven.
1
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Locatie

Afvalfracties

Amsterdam, Oranjesluis

Glas container

Haaften,
Overnachtingshaven
IJzendoorn,
Overnachtingshaven
Nieuwegein, Beatrixsluis
Schipperspad
Nieuwegein, Beatrixsluis
Sluispad
Prinses Margrietsluis
's Gravendeel, Kilweg

Glas container

Sluis Sambeek

Glas container

Glas container

Plastic
container
-

Papier
container
-

Glas container

-

-

Glas container

Plastic
container

Glas container
Glas container

Plastic
container
Plastic
container
Plastic
container
Plastic
container
Plastic
container
Plastic
container
Plastic
container

Papier
container

Papier
container
Sluis Eefde
Glas container
Papier
container
Volkeraksluis Oostkolk
Glas container
Papier
container
Volkeraksluis Westkolk
Glas container
Papier
container
Volkeraksluis Zuidzijde
Plastic
container
Volkeraksluis Noordzijde
Papier
container
Tabel 2: overzicht containers voor huishoudelijk afval (bron: www.sabni.nl)
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Afbeelding 1: overzicht van locaties van milieuboten in Nederland (bron: www.sabni.nl)

Afbeelding 2: overzicht van locaties van containers voor restafval in Nederland (bron:
www.sabni.nl)
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3.2.
Ervaringen van schippers met het RWS-abonnement
verkrijgbaar bij de SAB
In dit hoofdstuk hebben de schippers op enkele vlakken op- en aanmerking op de SAB terwijl
de verantwoordelijkheden hiervoor eigenlijk bij RWS, de zes lidstaten of andere partijen
liggen. De interviewdata waarin de SAB wordt genoemd hebben we aangevuld met bij wie de
verantwoordelijkheid ligt en hoe het feitelijk in elkaar zit. Door de auteurs wordt het gezien
als waardevol om het op deze manier weer te geven, omdat het voor vervolgonderzoek
interessant kan zijn te weten waar deze discrepantie vandaan komt.
In velen van onze interviews kwam het RWS-abonnement verkrijgbaar bij de SAB en de
Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) als organisatie aan bod. In deze
paragraaf wordt ingegaan op de grootste problemen waar de schippers tegenaan lopen: de
hoge prijs van het abonnement, de ontoereikendheid van de infrastructuur en de
tegenvallende communicatie vanuit de SAB.

Prijs
Het algemene beeld vanuit de interviewdata is dat de prijs te hoog is. Een meerderheid van
de correspondenten benoemt dat de kosten van het abonnement niet opwegen tegen de
baten. Er wordt genoemd dat de regels van het maximaal aantal kilo per zak, het totaal aantal
zakken wat ingeleverd mag worden en de hoeveelheid voorzieningen van het systeem
ontoereikend zijn en het systeem onnodig complex maken. De prijs is vooral hoog voor de
particuliere schippers. De respondenten die in dienst waren bij grotere bedrijven, hadden vaak
wel een abonnement en hadden niet altijd goed zicht op de prijs. Wel benoemden zij dat ze
het gevoel hadden dat hun bedrijf grote hoeveelheden geld kwijt was aan het SAB. Het is
belangrijk hier te vermelden dat de prijs vastgesteld wordt door Rijkswaterstaat en niet door
het SAB.
Tegelijkertijd hebben veel schippers een vast woonadres aan wal, waar zij ook betalen bij de
gemeente voor het kwijtraken van hun afval. Hierdoor hebben ze regelmatig het gevoel dat
ze dubbel betalen, want als ze op het schip zitten produceren ze geen afval aan de wal en
vice versa. Daarbij komt ook nog kijken dat de prijs voor de binnenvaart velen malen hoger
is dan voor huishoudens aan de wal. In een interview werd benoemd dat ze aan de wal € 0,27
per kilo huishoudelijk afval betalen en dat met het abonnement dit neer komt op € 1,57.

“Het tarief, voornamelijk van het huishoudelijk afval, is zo onzinnig hoog.”
(kapitein droge ladingschip)

“Omdat die gewoon te duur is. Nee, ik vind de prijs niet eerlijk. Naar
gelang wat je af mag geven vind ik het niet eerlijk.”
(Kapitein droge lading 4)
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“Iedereen die aan boord werkt heeft ook een huis aan de wal en betaalt
daar ook een bijdrage, en wanneer hij aan boord is en daar wat
produceert, produceert hij het thuis niet. Dus hij produceert toch maar 1
keer afval. Dus eigenlijk moet je dubbel betalen.”
(kapitein motortankschip 3)

Infrastructuur
Zoals eerder benoemd wegen, in de ogen van de respondenten, de kosten niet op tegen de
baten van het abonnement. Er wordt vaak benoemd dat sinds de invoering van het systeem
veel afval voorzieningen zijn verdwenen, zoals bijvoorbeeld de afgiftepunten. De belangrijkste
van deze locaties zijn de sluizen. Hier liggen de schippers stil en hebben ze tijd om het afval
kwijt te kunnen zonder dat ze hiermee tijd verliezen. Enkele abonnementhouders ervaren het
minder als een probleem dat er onvoldoende afgiftepunten zijn maar van deze groep benoemt
ongeveer de helft dat de afvalcontainers vaak vol zitten.

“Ik heb het idee (...) dat ze hebben afgeschaald in de hoeveelheid afval
dat wordt opgehaald. Want we hadden een vuilnisbak dichterbij staan. Die
is nu afgesloten en weggehaald.”
(Kapitein duwschip 3)

“Ja want het huisafval dat was altijd via vrije uitgifte, maar dat is
veranderd naar een betaalde uitgifte, waar ook de hoeveelheid afgifte van
het huisvuil drastische verlaagd is.”
(kapitein open vrachtschip)

Verder wordt benoemd dat het bestellen van een bilgeboot moeilijk is. Dit wordt verder
uitgelegd in de paragraaf over chemisch afval.

Communicatie
Als laatste vindt de binnenvaart de communicatie vanuit de SAB benedenmaats. Ze hebben
het gevoel dat tijdens het invoeren van het systeem niet geluisterd is naar de feedback die
vanuit de binnenvaart geleverd is en dat er niks gedaan wordt met klachten. Meerdere
respondenten gaven aan veel moeite te hebben met contact krijgen met de SAB en reactie
krijgen op hun vragen of opmerkingen. Ook in de uitvoering van dit onderzoek is het moeilijk
gebleken contact op te nemen met de SAB. Doordat de schippers het gevoel hebben dat ze
niet kunnen participeren in het creëren van de wet- en regelgeving kan dat de legitimiteit van
de SAB beïnvloeden (Röckmann et al., 2015).
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“Er is geen samenspraak met de binnenvaart. Vaak word je dan wel een
keer gehoord maar de tweede keer niet meer, of derde keer niet meer.”
(Kapitein Droge lading 3)

Over de site zijn de meningen uiteenlopend. Zo vinden sommigen de informatie makkelijk te
vinden en benoemen ze dat de regelgeving op zich duidelijk is, maar een enkeling vindt de
site van de SAB niet gebruiksvriendelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die minder
bekwaam zijn met computers en er zijn ook schippers die niet precies weten hoe de
regelgeving in elkaar zit. Voor hen is het niet duidelijk waar ze informatie kunnen vinden en
waar ze eventueel terecht kunnen met hun vragen.

“Ja, het staat op de site van SAB, maar de regels zijn zo simpel als:
1+1=2.”
(Kapitein duwboot 2)

“De website moet wat meer vriendelijk zijn naar de gebruikers toe.”
(Kapitein droge lading 3)

3.3.

Scheiden

Op het gebied van afvalscheiding valt er volgens de respondenten nog veel te winnen in
Nederland. Waar er vroeger op meer plekken, zoals sluizen, onbetaalde containers stonden
voor papier en glas, is dit nu afgenomen. Verschillende respondenten gaven aan dat dit voor
hen een reden was om afval aan boord niet of niet meer te scheiden en dus glas en karton
bij het restafval te gooien. Enkele schippers constateerden ook dat open plastic containers
naast gesloten huisvuilcontainers, waarbij een abonnement nodig was, gebruikt werden voor
huisvuil door collega´s en omwonenden (zie abeelding 2).

“Op het gebied van afval scheiden is het echt basic, basic, basic.”
(Kapitein drogeladingschip)
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“Ja, alles komt bij elkaar. Er gaat niks gescheiden. Er is geen mogelijkheid
om gescheiden afval af te geven.”
(Kapitein duwboot)

Meer dan de helft van de schippers die in België varen, gaven aan dat de situatie daar
aanzienlijk beter is.

“In België op het Albertkanaal hebben alle sluizen links, rechts, boven en
beneden van die hele grote containers. (...) Tegenwoordig hebben ze ook
plastic, papier en alles op een rijtje. Het is gewoon echt, het is gewoon
openbaar. Het is gewoon hartstikke netjes daar. Het is schoon en er ligt
nooit wat naast gestort.”
(Kapitein drogeladingschip)

Over Duitsland werden verschillende situaties uiteengezet, waar het ene kanaal wel
voorzieningen had voor scheiden en het andere minder. Plastic scheiden was echter bijna
nooit mogelijk in Duitsland.

Afbeelding 3: Een scheidingsstation in Nieuwegein met gesloten huisvuilcontainers en een
open plasticcontainer.
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3.4.

Internationale Verschillen

Aangezien veel schepen internationaal varen hebben we ook gevraagd naar de ervaringen
van schippers in andere landen (voornamelijk België en Duitsland) en in hoeverre de systemen
beter/ slechter/ verschillend zijn ten opzichte van elkaar en Nederland. In deze paragraaf
zullen kort de ervaringen van schippers benoemd worden.

Nederland
Op het gebied van bilgeboten wordt er vaak genoemd dat de tijden waarin deze beschikbaar
zijn niet toereikend zijn. Als verbeterpunt wordt genoemd dat deze langer beschikbaar zouden
moeten zijn dan van 9 uur ’s ochtends tot 4 ’s middags en dat ze op z’n minst ook op zaterdag
beschikbaar zouden moeten zijn. Verder blijkt het moeilijk om een afspraak in te plannen met
de bilgeboten. Ze zijn niet van tevoren in te plannen en op het moment zelf zijn ze vaak niet
beschikbaar. De schippers ervaren hiermee de grootste problemen in het Drechtsteden
gebied.
Verder leiden de eerdergenoemde problemen ertoe, dat de Nederlandse schippers, in hun
ogen, het Duitse systeem overbelasten. Ze zijn genoodzaakt hun afval bij afgiftepunten af te
geven over de grens.

België
De meningen over het afvalsysteem in België zijn uiteenlopend. Een aantal keer wordt
benoemd dat hier een goede infrastructuur aanwezig is en dat afval hier ook gescheiden
ingeleverd kan worden maar dat op sommige plekken geen tijd of ruimte is. Hieraan
toevoegend, benoemen een aantal van de schippers ook dat het systeem in België langzaam
strikter wordt in de zin van dat er meer regels komen en er op meer plekken betaald moet
worden. Zo is het systeem in Antwerpen veranderd en dient daar nu betaald te worden voor
het afgeven van een vuilniszak. Desalniettemin, is het algemene beeld nog overwegend
positief maar het lijkt dat dit geluid, met het systeem, langzaam aan het veranderen is.

“Nou België heeft een hele tijd achtergelopen en die zijn nu bezig met een
inhaalslag. Die worden nu juist heel pietepeuterig.”
(Kapitein motortankschip)

“In België gaat het goed. Elke sluis heeft een plastic container,
papiercontainer en een glas container.”
(Koppel drogeladingschip)
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Duitsland
Duitsland wordt door de meeste respondenten gezien als het meest toegankelijke systeem op
gebied van huishoudelijk afval. Door vele schippers, die in Duitsland varen, wordt benoemd
dat op elke sluis een afvalcontainer te vinden is en er veel open depots zijn waar je gratis het
afval kwijt kan. Een bijkomend voordeel is dat deze 24 uur per dag geopend zijn waardoor de
schippers niet gebonden zijn aan kantoortijden. Ook wordt benoemd dat hier verfblikken
makkelijk afgegeven kunnen worden en rondom chemisch afval zijn er geen problemen
benoemd in Duitsland.

“Kijk zowel België als Duitsland kennen gewoon open depots, en die open
depots daar ben je vrij om in te lopen en daar betaal je verder niks voor.”
(Kapitein open vrachtschip)

“Nou in Duitsland kan je gewoon op elke sluis kwijt. Hier in NoordDuitsland dan in ieder geval, hier op de kanalen.”
(Partner kapitein kraanschip)

Gevolgen van verschillen
De grootste verschillen zijn de mate waarin de landen het Scheepsafvalstoffenverdrag van het
CDNI ingevoerd hebben. Dit leidt tot een situatie waarin de schippers het systeem in
Nederland niet toegankelijk vinden en de veranderingen in België ook als negatief ervaren.
Doordat het in deze twee landen en voornamelijk in Nederland strenger is, sparen veel van
de respondenten het afval op tot ze in Duitsland zijn. Hiermee wordt het afvalsysteem in
Duitsland overbelast en worden de kosten daarheen verschoven. Uit dit onderzoek is niet naar
voren gekomen dat Duitsland hierop handelt.

“Maar de praktijk is wel dat het vooral in Duitsland veel beter geregeld is
en het probleem over de grens gaat”
(Koppel drogeladingschip)

“Ja, alle landen zijn verschillend. Wat dat betreft is weer niks geregeld.
(...) Dat is wel een beetje apart dat het niet geregeld is.”
(Kapitein motortankschip)

Behoefte
In de interviews komt naar voren dat er behoefte er is aan een gemeenschappelijk beleid door
alle landen die zich aan de Rijn bevinden. Het CDNI-akkoord zou dit mogelijk moeten maken
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doordat dit geldt voor alle landen, maar op dit moment implementeren de landen akkoord op
verschillende manier volgens de schippers.

3.5.

Bronnen van vervuiling in de binnenvaart

Een van de doelen van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de potentiële bronnen
van vervuiling in de binnenvaart. Uit eerdere onderzoeken was gebleken dat er grofweg drie
stromen van vervuiling mogelijk zijn: Afvalwater, onbedoeld en bedoeld verlies en ladingresten
en bedrijfsafval (Van Klink, 2021). Hierbij moet worden benoemd dat de laatstgenoemde niet
wordt beschouwd als een bron van plasticvervuiling.

Onbedoeld verlies
Vrijwel alle geïnterviewden hebben aangegeven dat er incidenteel sprake is van onbedoelde
verliezen. Dit varieert van voedselverpakkingen tot gereedschap en kleding. Redenen die
hiervoor genoemd worden zijn windvlagen en water op het dek of simpelweg onoplettendheid.
Desalniettemin onderstrepen de meeste schippers dat zij hun best doen om dit te voorkomen.

“Dat hebben wij ook, ja. Als we een nieuw verfrolletje uit het plastic halen
en we zijn buiten bezig, dan wil dat wel eens uit je handen waaien.”
(Partner kapitein drogeladingschip)

“Als je met echt windkracht 8, 9 vaart, en de jongens hebben hun
helmbandje niet om, dan heb je weleens dat de helm in het water valt.
Maar dat is echt sporadisch.”
(Kapitein motortankschip).

Bedoeld verlies
Grofweg een op de drie respondenten gaf aan GFT afval zoals aardappelschilletjes overboord
te gooien. Hierbij werd bijvoorbeeld als reden genoemd dat dit niet schadelijk zou zijn en ook
qua geur een obstakel kan vormen bij het normale afval.

“Dat gaat gewoon overboord. Ik ken niemand die dat niet doet. Waar
moet je het anders kwijt, dat gaat zo stinken.”
(Partner kapitein drogeladingschip)
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“Ja, de etensresten worden overboord gegooid. Zeg maar wat natuurlijk
afbreekbaar is en voor de rest niet.”
(Kapitein duwboot)

Hierbuiten gaf vrijwel elke respondent aan persoonlijk bewust zaken, buiten GFT om, niet
overboord te gooien. Daarentegen werd wel meerdere keren benoemd dat dit wel een groot
verschil vormde met hoe er vroeger werd omgegaan met afval in de binnenvaart.

“Toen ik begon met varen in ‘79, toen was het gewoon dat op het moment
je een leeg verfblik had, het overboord ging. Lege accu’s dat ging
overboord. Dat was normaal.”
(Kapitein motortankschip).

“Toen ik begon (…) toen werden de vaatjes olie, die leeg waren gekomen
in de machinekamer, op het dek neergezet. De dekslang werd erin gedaan
en dan werd die vol gedaan met water en dan gingen ze over de muur in
het donker.”
(Kapitein duwboot)

Als de respondenten werd gevraagd of ze het vervuilen terugzagen bij collega’s in de sector
werd enkele malen benoemd dat het de verwachting was dat het niet of bijna niet gebeurde.
Hiervoor werden als redenen genoemd dat vervuilen niet de cultuur is en dat je als schip
zichtbaar en niet anoniem bent. De naam van je schip staat immers op de boeg en is via
internet te vinden.

“Wij zijn er als sector wel heel volgzaam in, want het bijzondere aan onze
sector is dat wij, in vergelijking met alle andere transportmodaliteiten, niet
anoniem zijn. Dus de maatschappij controleert ons in feite omdat ieder
schip herkenbaar is. Bij een scheepsnaam hoort een gezicht. Bij
vrachtwagens bijvoorbeeld, als die regels overtreden (...) is dat relatief
anoniem. Dat is een groot verschil en daardoor hou je redelijk grote
sociale controle.”
(Koppel drogeladingschip)

Tot slot werd er door 2 respondenten benoemd dat sommige opvarenden op hun schip
opgerookte sigaretten nog wel in het water gooiden.
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Bijplaatsingen
Een bekend probleem van de afval infrastructuur voor de binnenvaart in Nederland zijn de
bijplaatsingen van afvalzakken naast containers. Hierover is al eerder onderzoek uitgevoerd
door Rijkswaterstaat (Novi Mores, 2021).2 Binnen dit onderzoek gaf, van de schippers die een
abonnement hadden, iedereen aan last te hebben van volle containers en/of bijplaatsingen.
Het is onbekend of de correspondenten op de hoogte zijn dat via de site van de SAB3 de
vulgraad van de containers te bekijken is. Er is een systeem geplaatst dat aangeeft wanneer
een container voor meer dan 80% gevuld is. Als dat punt bereikt is wordt die container binnen
twee dagen geleegd.

“Meestal is er wel plek, maar ze worden goed gebruikt. Dus als ze niet
regelmatig geleegd worden dan zijn ze vol. En het grote probleem wat dan
gebeurd is dat mensen het ernaast leggen. En er komen een paar
meeuwen, die eraan gaan pikken, en die zak gaat open, en er komt een
windvlaag, en voor je het weet ligt de helft in het water.”
(Kapitein motortankschip)

“Je hebt op een schip een bepaalde plek waar je je opslag hebt voor je
huisvuil. Je moet dat eruit pakken en je loopt er naartoe. Dat is misschien
wel een kilometer lopen. En dan kom je daar en heb je die vuilniszak in je
hand, je pasje doe je voor de scanner en dan kan hij niet open. Dus dan
ga je hetzelfde traject weer terug. En dat is het punt waarop sommige
zeggen: ik gooi het wel weg.”
(Kapitein motortankschip)

Tegelijkertijd gaven ook enkele schippers zonder abonnement aan af en toe vervuilde
afvaldepots tegen te komen, waar ook door burgers misbruik wordt gemaakt van de
voorzieningen voor de binnenvaart.

“Kijk, het is niet altijd vuilnis van de binnenvaart wat er ligt. Hoe vaak ik
wel niet ergens kom en dat ik mensen met een aanhangertje zie en dan
gaat de kofferbak open en dan wordt het er zo naast gekieperd.”
(Kapitein drogeladingschip)

Tijdens een pilot in de overnachtingshaven van IJzendoorn is m.b.v. technieken rondom
gedragsverandering geprobeerd het aantal bijplaatsingen terug te dringen. De eerste
resultaten hiervan waren overwegend positief.
2

3

Link naar de webpagina waarop de vulgraad te zien is: Containers (sabni.nl)
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Afvalwater
Uit eerder onderzoekend bestond de veronderstelling dat de beroepsvaart een bron kon zijn
van (sanitair) plastic van afvalwater. De data uit dit onderzoek kan deze bevinding niet
bevestigen. Uit de antwoorden van schippers kan afgeleid worden dat de leidingen van een
schip snel verstopt zouden raken als hier (sanitair) plastic doorheen gespoeld zou worden.
Voor een schipper, die vaak ver verwijderd is van een monteur of loodgieter, zou het derhalve
onverstandig zijn om dergelijk risico’s te nemen en mogelijk zonder toilet te moeten varen.
Hierbij moet wel benoemd worden dat afvalwater vooralsnog de vaargeul in mag voor de
meeste binnenvaartschippers.

“Ik zou dat in mijn wc’tje natuurlijk nooit doen. Ik ben bang dat de
leidingen dat ook niet zo leuk vinden. Dat is nog nooit in me opgekomen.
En mijn omgeving denk ik ook niet.”
(Partner kapitein drogeladingschip)

Aan de andere kant gaven meerdere van de respondenten aan dat de fecaliëntank van hun
schip al gereed was gemaakt voor afgifte zoals al gebruikelijk is in de riviercruisesector. Er
lijkt echter nog geen afgiftepunt te zijn dat beschikbaar en praktisch is voor de binnenvaart.
Vooral voor continu varende boten is dit bijzonder lastig omdat er geen meevarende
afgifteboten bestaan.

“We hebben een fecaliëntank, maar uiteindelijk wordt dat afgepompt. We
hebben een voorbereiding voor afgifte, maar dat is nu nog gewoon
afgeplakt.”
(Machinist duwboot)
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3.6.

Houding van schippers

Een ander deel van dit onderzoek was een algemeen beeld schetsen van de houding van
schippers. In deze paragraaf zal er eerst worden ingegaan op de punten die het meest
frequent voorkwamen in de interviews: het milieubewustzijn, het imago, de behoefte aan een
schoon milieu en de ontevredenheid. Voor de onderzoeksmethode is gebruik gemaakt van het
Integrative Behaviour Model. Meer uitleg hierover is te vinden in bijlage 1.

Milieubewust
Uit de interviewdata kan opgemaakt worden dat de meeste schippers een milieubewuste
houding hebben. Op 2 correspondenten na laat iedereen weten nooit iets overboord te gooien
of illegale afval te dumpen. Van de 2 overige respondenten geeft eentje aan dat incidenteel
wel eens bewust vervuild wordt en meldt de andere dat dit voornamelijk door frustratie komt.
Hierover wordt later in de paragraaf uitgeweid.

“Maar wat ik al zei, het is niet dat wij alles overboord staan te gooien. Dat
roept mij niet.”
(Veiligheidsmanager motortankschepen)

“Voor mij niet, Maar niemand is heilig, net als iemand die wel eens een
snoeppapiertje in de stad gooit. Dat gebeurt hier ook wel eens. Maar we
proberen het te beperken.”
(Kapitein drogeladingschip)

Ook heerst het gevoel dat de mede-opvarenden en hun collega’s over het algemeen goed
omgaan met hun afval al wordt er benoemt dat net als in elke situatie er altijd een kleine
groep is die er minder netjes mee om gaat. Er komt wel duidelijk naar voren dat dit in de loop
van de jaren veranderd is en dat vroeger de cultuur meer heerste om afval overboord te
gooien.

“Er is bij ons aan boord niemand die de intentie heeft om te zeggen: ik
gooi verfblikken overboord of ik gooi plastic verpakkingen over boord,
want het is niet nodig omdat ze het komen halen.”
(Kapitein duwboot)

“Nee, dat is gewoon een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan boord.
Het kan niet zo zijn dat ik tegen een matroos moet zeggen dat hij geen
plastic van boord mag gooien, want dat weet hij gewoon.”
(Kapitein motortankschip)
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“Nee, ik weet niet of collega’s het doen. Wij houden alles aan boord (...)
Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen wel eens iets overboord
werpen dat zal dan uit frustratie komen.”
(Kapitein motortankschip)

De houding t.o.v. GFT-afval ligt wel anders als die van andere afvalstromen zoals plastic en
oliehoudende afval. Een deel van de schippers ziet dit als niet milieuvervuilend of vindt dat
het visvoer is.

“Dus op zich spaar ik het op. Het plastic geef ik bij de supermarkt af, het
glas bij de glasbak en de aardappelschilletjes geef ik aan de vissen. En dan
kan de rest in Duitsland in de container.”
(Kapitein drogeladingschip)

“Als ik aan boord ben ik nog een van de ouderwetse: ik gooi mijn
aardappelschilletjes nog van boord, terwijl al die andere dat gewoon niet
doen, dus die gooien het allemaal in de vuilniszak. De meeste mensen
zitten er nog strikter in dan ik.”
(Kapitein motortankschip)

Imago en Schoon milieu
De voornaamste redenen om netjes om te gaan met afval zijn het behoud van het imago van
de binnenvaart en de wens voor schone waterwegen. Vanuit de interviews is niet direct
duidelijk waarom dit imago zo belangrijk is. Maar wat wel naar voren kwam in de interviews
en ook benoemd werd in de expertinterviews is dat de beroepsvaart zichzelf als de meest
duurzame modaliteit van transport beschouwd. Directe vervuiling van de afvalstromen zou
afbreuk doen aan het duurzame beeld.

“En je gooit de naam van het bedrijf een beetje te grabbel als je
regelmatig betrapt wordt op overtredingen”
(Kapitein motortankschip)

“Er is niet echt controle op maar we varen zelf door het water dus als je
dat verontreinigt door je eigen rotzooi… Maar het is wel ons imago en ons
imago is wel heel waardevol voor ons.”
(Koppel drogeladingschip)
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Ontevreden
Ondanks het geluid dat de houding van de binnenscheepvaart over het algemeen positief
bijdraagt wordt er genoemd dat er een deel hier minder secuur mee omgaat. Een van de
meeste genoemde redenen is dat er toch veel onvrede is over het systeem. Elke schipper
heeft zijn specifieke punten van frustratie maar het algemene beeld is dat de schipper niet
tevreden is over het huidige systeem en dat het in de loop van de jaren alleen maar moeilijker
gemaakt is.

“Als jij natuurlijk vier keer geprobeerd hebt een vuilnisbak open te doen.
Op een gegeven moment heb je zoiets van: ‘Sterf met je zooitje, ik gooi
het wel even ergens anders weg.’”
(Kapitein motortankschip)

“Het is niet toereikend, absoluut niet. En omdat het niet toereikend en er
steeds meer verdwijnt en de regels steeds strenger worden. Krijg je
natuurlijk wel een situatie waar mensen kiezen voor we weg van de minste
weerstand”
(Kapitein motortankschip)

3.7.

Interviewdata gekoppeld aan het IBM.

Zoals genoemd in de methode kan het IBM (zie bijlage 1) gebruikt worden om gedrag te
bestuderen. De vier pijlers zullen een voor een doorgenomen worden en aan de hand van de
interviewdata wordt geanalyseerd op welke van deze vier het beste ingezet kan worden om
het gedrag te beïnvloeden.

Ervaringsgerichte houding.
Definitie: Ervaart de schipper negatieve of positieve gevoelens op het moment van vervuilen?
Deze pijler is vanuit de interviewdata moeilijk te beantwoorden. De opgestelde interviewlijst
bleek niet toereikend genoeg in de interviews om bij elke respondent dit onderwerp uitgebreid
te behandelen. Een enkele keer is er direct ingegaan op het gevoel wat iemand heeft op het
moment dat hij/zij zou vervuilen. Onder andere hierdoor is de inschatting dat hier niet de
grote problemen liggen.

25

“Dat je het licht uit moet doen als je jezelf in de spiegel aankijkt.”
(Koppel drogeladingschip, Op de vraag of wat de consequenties zijn als je
vervuiling veroorzaakt.)

Gedragsovertuigingen
Definitie: Heeft de schipper het gevoel dat vervuilen ook echt resulteert in meer afval in de
vaargeul/ het onthouden van vervuiling resulteert in minder afval?
In de interviewdata komt vaak naar voren dat een van de voornaamste redenen om niet te
vervuilen is dat het afval dan ronddrijft in de vaarwegen. Hieruit kan geconcludeerd worden
dat de schipper het gevoel heeft dat vervuiling ook echt bijdraagt aan een verslechterde staat
van het milieu en dat beleid op gedragsovertuigingen geen prioriteit heeft.

“Vooral omdat je natuurlijk altijd op de wateren zit, vinden wij het ook
mooi als je in het water kijkt hoe helder en hoe schoon het is.”
(Kapitein motortankschip)

Waargenomen normen
Definitie: Wat is in de ogen van de schipper de algemene norm in de binnenvaart, wel of niet
vervuilen?
Over het algemeen heeft men het gevoel dat de norm in de binnenvaart heerst dat er netjes
met het afval omgegaan wordt. Vaak wordt benoemd dat er altijd een klein groepje een meer
nonchalante houding heeft maar dat dit meer uitzondering dan regel is. Dit gevoel is nog
sterker t.o.v. de opvarende op hun eigen schepen Hier wordt eigenlijk benoemd dat er nooit
wangedrag plaatsvindt, m.u.v. sigaretten, en als dit al plaats vindt dat hier sociale controle op
is.

“De meeste mensen zitten er nog strikter in dan ik. Ik denk nou gft afval
nou...Ik durf er m’n handen voor in het vuur te steken maar die
bemanning bij mij aan boord doet dat niet, die gooit alles in de vuilniszak.”
(Kapitein motortankschip)

“Nou ik denk dat de scheepvaart best iedereen best iedereen wel met
milieu en iedereen ook wel zijn spullen goed wil afdragen en op wil
ruimen.”
(Kapitein motortankschip)
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Individuele controle en zelfeffectiviteit
Definitie: Heeft de schipper de kennis om goed met zijn afval om te gaan en zijn de
voorzieningen toereikend (en in welke mate) om goed met het afval om te gaan?
Dit is waar de grootste problemen aan het licht komen. Ten eerste is het bij een deel van de
schippers niet bekend wat de wet- en regelgeving is en wat precies wel en niet mag. Verder
ziet men de grootste problemen rondom de capaciteit van de containers. Zo wordt er op
regelmatige basis genoemd dat er te weinig containers zijn om afval af te geven en dat afval
hier niet scheiden afgegeven kan worden. Verder komt het regelmatig voor dat de
prullenbakken vol zitten of dat niet bekend is of voor het gebruik van bepaalde containers een
abonnement nodig is. Daarbij worden ook de bilgeboten4 benoemd als probleem dit wordt ver
toegelicht in het volgende hoofdstuk ‘Problemen rondom chemisch en oliehoudend afval.

“En het allerergste we hebben wel een keer afval mee naar huis genomen.
Als we heel veel hadden en we konden het nergens kwijt.”
(Partner kapitein kraanschip)

“Dat soort dingen en voor de rest eigenlijk weinig plekken waar je het
kwijt kan ja in de havens maar dan moet je geluk hebben. De ene haven
heeft het wel de andere niet.”
(Kapitein drogeladingschip)

“Meer inzamelstations en flexibele tijden. Dat zou dat zou echt een
fantastisch iets zijn.”
(Kapitein motortankschip)

4

Bilgeboot is een vaartuig dat slop en afgewerkte olie van beroepsvaartuigen ophaalt.
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3.8.

Problemen rondom chemisch en oliehoudend afval

De focus van het onderzoek is het huishoudelijke afval omdat hier het plastic afval
voornamelijk in te vinden is. Maar tijdens de interviews kwam ook naar voren dat er ook
problemen plaatsvinden rondom chemisch, oliehoudend en klein gevaarlijk afval. Omdat dit
niet direct relevant is voor ons onderzoek maar ook niet los gezien kan worden van de totale
afvalproblematiek worden hier de belangrijkste punten kort genoemd.
Zoals al genoemd in de vorige paragrafen, blijkt het systeem met de bilgeboten voor vele niet
toereikend te zijn. Een afspraak maken is moeilijk en de tijden waarop ze beschikbaar zijn niet
voldoende.
Verder is in de ogen van de schippers de gasolieprijs van € 8,50, voorheen € 7,50, te hoog en
heerst het gevoel dat de SAB hier veel geld mee verdiend wat niet terugvloeit naar de
binnenvaart. Vooral omdat het SAB, naar zeggen van de schippers, de olie weer kan verkopen
om opnieuw verwerkt te laten worden. Dit negatieve beeld van de SAB kan als onterecht
beschouwd worden omdat niet de SAB maar de zes lidstaten verantwoordelijk zijn voor het
vaststellen van de hoogte van de gasolieprijs. Ook verdient de SAB geen geld aan hieraan
geen geld.
Ook wordt een enkele keer benoemd dat er plekken zijn waar het niet afgegeven kan worden
waarbij Rotterdam een keer specifiek benoemd wordt.

“En voor chemisch afval heb je dan een Bilgebootje bijvoorbeeld bij de
Volkeraksluis. Maar die moet je dan bestellen en die doet ook alleen maar
overdag.”
(Kapitein motortankschip)

“Dat is gewoon een gigantische melkkoe worden, waar enorm veel geld in
verdwijnt. We betalen 8,5 euro om onze olie af te geven, maar de olie dan
die we afgeven, die wordt weer verkocht, die wordt verhandeld. (...). Dus
ze rekenen alleen de kosten, maar laten dan ook de opbrengsten
terugkomen bij sector.”
(Kapitein drogeladingschip)
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4. Conclusie
Vanuit dit onderzoek kan voorzichtig worden gesteld dat de binnenvaart geen grote bron van
plasticvervuiling in de Rijn vormt en dat toekomstige beleid om plastic in de rivieren te
verminderen mogelijk meer impact heeft als het zich richt op andere riviergebruikers. De
respondenten gaven aan dat er een cultuur heerst waarbij er verantwoordelijk wordt
omgegaan met huisvuil. Desalniettemin is er incidenteel wel sprake van bedoeld of onbedoeld
verlies van huisvuil en plastic. Hierbij vormt GFT afval een grote uitzondering, omdat dit als
niet schadelijk wordt beschouwd. In tegenstelling tot de riviercruisesector, hoeven
binnenvaartschepen geen afvalwater af te geven. Het is echter aannemelijk dat er niet veel
plastic op deze wijze in het water terechtkomt, omdat leidingen makkelijk verstopt raken en
schippers dit willen vermijden. Wat wel een mogelijke bron van plasticvervuiling kan zijn, zijn
bijplaatsingen van vuilniszakken aan de wal.
Uit de interviewdata, gelinkt aan het Intergrative Behavioral Model, blijkt dat de uitdaging
voor afvalafgifte de toegankelijkheid van de huidige afval infrastructuur voor binnenvaart in
Nederland is en dat deze pijler het focuspunt zou moeten zijn van toekomstig beleid. Veel
schippers geven aan de kosten van het SAB-abonnement te hoog te vinden en ze vinden deze
niet opwegen tegen de eventuele baten. Schippers die wel een abonnement hebben beklagen
zich over het feit dat de containers zeer regelmatig vol zijn, wat tot frustratie (en
bijplaatsingen) kan leiden. Tevens zijn er veel inleverplekken en scheidingscontainers
verdwenen in de afgelopen jaren, waardoor schippers aangeven dat ze moeite kunnen hebben
met het inleveren en scheiden van hun afval, hoewel ze daar wel toe bereid zijn. Tot slot werd
er meerdere malen benadrukt door respondenten dat de communicatie en
informatievoorziening van de SAB te wensen over laat en dat zij zich niet gehoord voelen.
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5. Advies
6. In de volgende paragrafen lichten wij ons advies toe aan Rijkswaterstaat. Dit is opgesplitst
in een korte termijnvisie en een lange termijnvisie:

5.1 Korte termijn
Op de korte termijn kan er vanuit RWS, samen met de relevante stakeholders en de SAB
geïnventariseerd worden waar mogelijk extra inleverpunten gerealiseerd kunnen worden en
waar extra containers kunnen worden geplaatst om afval gescheiden in te leveren. Hierop
aansluitend kan er een kostenraming worden opgesteld waarbij ook gekeken wordt of de
afvalbakken vaker geleegd kunnen worden en of de openingstijden van andere afvaldiensten
zoals bilgeboten verruimd kunnen worden. Ook kan een informatiecampagne opgezet worden
in samenwerking met SAB om schippers op de bestaande voorzieningen te wijzen. Er is immers
uit de interviews naar voren gekomen dat een significant deel van de respondenten niet op
de hoogte was van alle regelgeving en voorzieningen. Tot slot is het belangrijk dat nagegaan
wordt of en hoe de schippers meer mogen participeren. Zoals omschreven in Röckmann et al.
(2015) kan dit leiden tot, onder andere, meer vertrouwen, minder conflicten en betere
naleving van de regels.

5.2 Lange termijn
Op de lange termijn kan er naar verschillende zaken worden gekeken. Ten eerste kan er
onderzoek uitgevoerd worden naar hoe de toegankelijkheid van het abonnement vergroot kan
worden door bijvoorbeeld de kosten te verlagen. Hierdoor is het mogelijk dat meer schippers
ervoor kiezen een abonnement af te sluiten. Ook kunnen de inzichten uit de pilot over
bijplaatsingen in IJzendoorn (Novi Mores, 2021) verder worden toegepast op andere
inleverpunten om bijplaatsingen tegen te gaan. Anderzijds is het van groot belang dat dit
onderwerp niet van de agenda verdwijnt, maar dat er regelmatig klantgericht onderzoek wordt
gedaan naar de afval infrastructuur in de binnenvaart. Hierbij is een goede samenwerking met
de sector essentieel. Eventueel kan er ook gekeken worden om inleverpunten voor afvalwater
te realiseren. Belangrijk is wel dat dit op een manier ingevoerd wordt waarbij de infrastructuur
toereikend is en dat het geen hinder oplevert voor de schippers en met de kanttekening dat
dit met het oog op plastic weinig prioriteit heeft.
Tot slot is het ons advies om vanuit Rijkswaterstaat samen met het relevante stakeholders,
zoals bijvoorbeeld het CDNI en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, een project te starten
om de afvalinfrastructuur gelijk te trekken in alle landen van het vaargebied. Hierbij kan
bijvoorbeeld gekeken worden of de kosten voor het abonnement verwerkt kunnen worden op
een andere manier waarbij ze ook goedkoper worden. Dit omdat de schippers ervaren dat het
financieringssysteem van alle verschillende afvalstromen onnodig complex is.
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6 Discussie
6.1 Overwegingen
Door middel van coderen is het mogelijk om kwalitatieve data te kwantificeren maar bij een
semigestructureerd interview waarbij de vragen dus bij elk interview afwijken, al helemaal
met twee interviewers, blijft het moeilijk omdat de focus van de twee interviewers verschilde.
Voor betere resultaten had er meer tijd geïnvesteerd kunnen worden in het gelijktrekken van
de interviewstijl.
Verder werd er bij alle onderwerpen die aangekaart werden problemen ondervonden en
werden er weinig problemen hier buiten genoemd. Het kan zijn dat de vragenlijst uitputtend
was en dat alle problemen aan het licht kwamen of dat de vragen schippers stuurde naar
bepaalde problemen, waar vervolgens veel over uitgeweid is.

6.2 Representatie
Op verschillende vlakken kan gekeken worden of onze respondenten een representatief beeld
geven van de binnenvaart. Twee voor de hand liggende manieren op type beroepsvaart te
onderscheiden zijn 1. het type schip en 2. particulier of bedrijfsmatig.
Voor het type schip geven onze respondenten een representatief beeld. Motorvrachtschepen
en motortankschepen vormen respectievelijk 44% en 35% van de totale binnenvaart passages
in Lobith in 2019. In onze studie hebben we van deze type schip respectievelijk 6 (37,5%) en
5 (31,3%) respondenten. Verder hebben wij 4 duwboten en 1 overige schip geïnterviewd.
Duwboten varen na motortankschepen en vrachtschepen in de grootste hoeveelheden op de
Nederlandse rivieren. Als we onze respondenten vergelijken met het beeld van de Nederlandse
binnenvaart komt de in grote lijnen overeen. Voor een kwalitatief onderzoek als deze hebben
de belangrijkste groepen genoeg representatie gehad. Daarbij zijn de problemen voor
infrastructuur vergelijkbaar voor de meeste type schepen.
Wat betreft de representatie van de particuliere schippers ten opzichte van de bedrijfsmatige
schippers hebben wij respectievelijk 9 en 7 respondenten. De verhouding voor de Nederlandse
vloot is zover wij weten niet bekend maar aangezien beide categorieën een ruim aantal
respondenten hebben verwachten we dat ze goed genoeg vertegenwoordigd zijn. Een
kanttekening hierbij is dat alle duwboten die geïnterviewd zijn allemaal bedrijfsmatig voeren.
Een ander punt qua representatie is dat door onze manier van benaderen het kan zijn dat
vooral schippers die zich actief met het onderwerp bezighouden of die problemen ondervinden
omtrent het onderwerp eerder geneigd kunnen zijn om met dit onderzoek mee te werken.
Hierdoor kan het zijn dat punten die zijn benoemd niet representatief zijn t.o.v. van de reële
situatie. Dit is echter moeilijk te beoordelen en neemt niet weg dat de benoemde problemen
serieus genomen moeten worden.
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Verdere aandachtspunten zijn:
1. Veel van de respondenten zijn kapiteins. Het is wellicht het geval dat deze een ander
beeld hebben op het probleem dan andere opvarende zoals bijvoorbeeld matrozen.
2. Een belangenvereniging en enkele bedrijven zijn verantwoordelijk voor het aanleveren
van een groot deel van de correspondenten.
3. Alle respondenten hebben een Nederlands nationaliteit. Het is mogelijk dat schippers
uit andere landen anders tegen het probleem aan kijken. Een belangrijk punt is dat de
50% van de Europese vloot bestaat uit Nederlandse schepen.

6.3 Vervolgonderzoek
Het is moeilijk in te schatten vanuit de interviews in welke mate de beroepsvaart bijdraagt
aan plastic in de vaargeul. Het zou goed zijn om in toekomstige onderzoeken dit te
kwantificeren. Verder is het van belang om in kaart te brengen welke stakeholders nodig zijn
om het systeem internationaal gelijk te trekken en te onderzoeken op welke manier dit proces
het beste kan verlopen. Eventueel kunnen hier naar de conclusie van het onderzoek van Klink
(2021) ook de verbeterpunten voor de pleziervaart in mee genomen worden.
Verder dient dit onderzoek gezien te worden als een verkennend onderzoek en dienen de
adviezen onderzocht te worden op de beste manier van implementatie.
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BIJLAGEN
Bijlage 1 - Integrative Behavior model
An Extension on the Theory of Reasoned Action and the Theory of Planned Behavior
Theorie is gebaseerd op Amalathans et al. (z.d.)
De Theorie van Beredeneerde Actie (Theory of Reasoned Action, TRA) samen met de Theorie
van Gepland gedrag (Theory of Planned Behaviour, TPB) en de vier additionele toevoegingen,
kennis en vaardigheden, zichtbaarheid van het gedrag, omgevingsbeperkingen en gewoonte
vormen samen het model van geïntegreerd gedrag (Integrative Behaviour Model, IBM) (figuur
1). Dit model kan gebruikt worden om de motivatie en intentie voor het doen en laten van
een bepaald gedrag te onderzoeken. Door eerst in kaart te brengen wat de motivaties van
een bepaalde doelgroep zijn, kan er gekeken worden op welke manier dit gedrag veranderd
kan worden.
Aangezien deze theorie gebruikt gaat worden in onze interviews zullen alle stappen hoe het
model is opgebouwd een voor een uitlegt worden. Het model is eerst ontstaan als de TRA,
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vervolgens is deze uitgebreid tot TPB en als laatste zijn de aspecten, kennis, zichtbaarheid
van gedrag, milieubeperkingen en gewoontes toegevoegd om zo het IBM te vormen.

Figuur 1. Het model van geïntegreerd gedrag. Hierin worden de theorie van beredeneerde
actie (groen), samen met de theorie van gepland gedrag (Roze) gecombineerd met 4
omgevingsfactoren (paars) tot het model van geïntegreerd gedrag waarmee wel of niet
vertonen van gewenst gedrag geanalyseerd worden. (gebaseerd op, Amalathans et al., z.d.)

Theorie van Beredeneerde Actie (TRA)
De TRA is ontwikkeld aan het eind 1960 door Martin Fishbein en Icek Azjen en richt zich op
de intentie van een persoon om een bepaald gedrag te vertonen. Hiermee kan de
waarschijnlijk van het vertonen van het gedrag beschreven worden, ongeacht of de persoon
het gedrag wel of niet vertoond. Deze intentie bestaan volgens het model uit 2 factoren. De
houding ten opzichte van het uit te voeren gedrag en de subjectieve norm van de persoon.
Buiten de intentie zijn er ook nog externe factoren die van invloed zijn op het gedrag.
Demografische variabelen, houding ten opzichte van het doel, persoonlijke eigenschappen en
overige individuele verschilvariabelen (Fishbein, 1992).
De Subjectieve norm bestaat uit twee factoren. De eerste is de normatieve overtuiging. Dit is
de verwachting van een individu van de houding van personen en/of groepen in de omgeving
ten opzichte van het te vertonen gedrag. De tweede factor is de motivatie om te voldoen aan
deze verwachtingen.

Theorie van Gepland Gedrag (TPB)
De TPB bouwt verder op de TRA en voegt hier een derde factor aan toe die de intentie
beïnvloed. De waargenomen gedragscontrole. Door dit toe te voegen kan de TPB onderzoeken
hoe men zich gedraagt met de kennis dat gedrag niet volledig vrijwillig gebeurt. Het vrijwillige
gedeelte van gedrag kan het beste omschreven worden als het cognitieve proces van een
individu dat beslist over en zich inzet voor een bepaalde handelwijze. Ook wel wilskracht
genoemd (Glanz et al, 2002).
De theorie combineert de factoren, waargenomen kracht om te beslissen en de controle
overtuigingen, die samen de zogenoemde waargenomen gedragscontrole vormen. De
waargenomen gedragscontrole kan omschreven worden als de mogelijkheid van een individu
om een bepaald gedrag te vertonen. Deze controle om een bepaald gedrag te vertonen
ontwikkelt zich vaak in de loop van de tijd door ervaringen met de situatie waarin het gedrag
wel/niet vertoond wordt en vormen hiermee ook toekomstige situaties.
De eerste factor, waargenomen kracht om te beslissen wordt ook wel zelfeffectiviteit genoemd
en is de mogelijkheid van een individu om toekomstige intenties te bepalen aan de hand van
interne en externe controle op het te vertonen gedrag.
Om zelfeffectiviteit of waargenomen gedragscontrole te ontwikkelen zal de individu een
antecedent geloof verkregen over factoren die het gedrag faciliteren of belemmeren. Zodra
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dit bekend is kan mijn onderzoeken want de mentale en fysieke mogelijkheid en het level van
controle zijn over het gedrag. Dit wordt ook wel controle overtuiging genoemd.

Het integratief gedragsmodel (IBM)
IBM is een combinatie van TPB en TRA die samen de intentie tot een bepaald gedrag vertonen
samen met 4 andere factoren die naast de intentie het gedrag beïnvloeden. Deze vier factoren
zijn (1) Kennis en vaardigheden om een gedrag te vertonen, (2) zichtbaarheid van het gedrag,
(3) omgevingsbeperkingen en (4) gewoonte (Glanz, 2008).
Om het gedrag te bestuderen volgens de theorieën in het IBM kunnen interviews gebruikt
worden. Hierbij is het belangrijk dat de volgende 4 punten aan bod komen in de interviews.

1.

Ervaringsgerichte houding.

Definitie: De positieve of negatieve gevoelens van individuen als het gaat om het uitvoeren
van gedrag.
In onze studie: Heeft de schipper een positief of negatief gevoel tijdens het vervuilen al dan
niet vervuilen.

2.

Gedragsovertuigingen

Definitie: De positieve of negatieve ten opzichte van de uitkomst als het gaat om het uitvoeren
van het gedrag.
In onze studie: Heeft de schipper het gevoel dat het wel al dan niet netjes omgaan met zijn
afval verschil maakt qua de hoeveelheid plastic (afval) in het water.

3.

Waargenomen normen

Definitie: Vraagt individuen naar mensen of groepen die zij associëren dat gedrag of die zich
verzetten tegen het bestudeerde gedrag.
In onze studie: Het gevoel dat schipper heeft dat collega’s bij hem/haar aan boord en in de
binnenvaart in het algemeen het normaal vinden om wel al dan niet te vervuilen.

4.

Individuele controle en zelfeffectiviteit

Definitie: De capaciteiten en/of barrières die het gedrag gemakkelijker of moeilijker
uitvoerbaar maken.
In onze studie: Heeft de schipper de kennis om goed met zijn afval om te gaan en zijn de
voorzieningen toereikend (en in welke mate) om goed met het afval om te gaan.

35

Bijlage 2 - Interviewlijst
Vraag over consent: mogen wij dit interview opnemen?
Inleidende vragen
1. Kunt u wat meer vertellen over uzelf en uw werk aan boord?
2. Wat voor een soort schip heeft u?
a. Wat voor lading heeft u?
b. Wat is de samenstelling van de opvarenden?
3. Hoe ziet uw gemiddelde werkweek eruit? Waar vaart u heen? Op welke rivieren vaart
u het vaakst.
4. Overnacht u in havens, of vaart u vaker door?
Kennis wet- en regelgeving
5. Welke regels zijn van toepassing voor binnenvaartschepen op het gebied van afval?
6. Wat voor veranderingen hebben er plaatsgenomen op dit vlak in de afgelopen jaren?
7. Wat vindt u van de informatievoorziening omtrent regelgeving/ kunt u makkelijk
vinden wat de regels zijn?
8. Zijn er specifieke regels over plastic?
a. Door wie worden deze regels opgelegd?
9. Wie houdt hier toezicht op?
10. Wat zijn de consequenties als deze regels niet worden nageleefd?
11. Waar kunt u terecht met vragen over afvalinzameling en wet- en regelgeving?
Plastic in de praktijk
12. Wat voor soort afval is er op een binnenvaartschip?
13. Hoe gaat u om met afval op uw schip?
a. Heeft u een abonnement? Welk abonnement heeft u?
b. Hebben alle opvarenden dezelfde houding t.o.v. het omgaan met afval?
14. Hoe werken de toiletten op uw schip?
a. Wat gebeurt er met het afvalwater afkomstig uit de toiletten?
15. Wordt er wel eens wat geloosd (vb.: gft-afval, schoonmaakmiddelen)
16. Waar kunt u uw afval inleveren? Hoe gaat dat in z’n werking? Verschilt dit per
gebied/ rivier?
a. Heeft u gevoel dat manier van omgang met afval bijdraagt aan een schoon
milieu?
17. Vallen er wel eens dingen in het water? Hoe gebeurt dat?
a. Ziet u dit wel eens bij anderen?
b. Hoeveel stukjes?
18. Hoe ervaart u de infrastructuur rondom afvalverzameling?
a. Is het toereikend en verschilt dit per gebied/ rivier?
b. Is de prijs eerlijk?
c. Wat zijn verbeterpunten?
Heeft u nog vragen voor ons?
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Bijlage 3 - Woordelijke transcriberen
Woordelijk transcriberen is een methode wordt alles opgeschreven wat er gezegd wordt maar
aarzelingen, stopwoordjes, stotteren en dergelijke worden genegeerd. Dit heeft als voordeel
dat het transcriberen minder tijd in beslag neemt, dat de leesbaar van de transcripten beter
leesbaar zijn en daarmee ook makkelijker te analyseren. Een eventueel nadeel is het dat de
informatie over de manier van iets zeggen verloren kan gaan.
De reden dat voor deze methode is gekozen is door de geringe tijd die beschikbaar was voor
de analyse en dat het nadeel van de verloren informatie over de manier van zeggen
gecompenseerd wordt door de woordkeuze van de correspondenten. Hieruit is de intentie en
lading vaak goed te interpreteren.
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Bijlage 4 - Relevante beleidsdocumenten en regelgeving.
(Gedeeltelijk vertaald vanuit Klink, 2021.)

Europees level
Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) (2000/60/EG) is in het jaar 2000 aangenomen
(Europese Commissie, 2000). Het doel van de KRW is om inclusieve waterbescherming te
implementeren in de Europese rivierdistricten, kustwateren en het grondwater, wat ook
betekent dat deze waterlichamen een “goede chemische toestand” en een “goede ecologische
toestand” bereiken (Europese Commissie, 2000). Daarom stimuleert deze richtlijn de
vermindering van vervuilende stoffen in het watermilieu. Een eerste lijst van prioritaire stoffen
is opgenomen in bijlage X van de KRW. Deze lijst is twee keer gewijzigd, in 2008 (Richtlijn
2008/105/EG) en in 2013 (Richtlijn 2013/39/EU), wat uiteindelijk resulteerde in een overzicht
van 45 prioritaire stoffen, waarvan er 6 zijn geëtiketteerd als prioritaire 'gevaarlijke stoffen'
(Europese Commissie, 2000). Gevaarlijke stoffen worden gedefinieerd als "stoffen of groepen
stoffen die giftig, persistent en vatbaar voor bioaccumulatie zijn, en andere stoffen of groepen
stoffen die aanleiding geven tot een gelijkwaardig niveau van zorg." (Artikel 2, overweging
29, KRW). Op deze lijst met stoffen komt plastic, in al zijn vormen, niet voor. Dit betekent dat
vanuit het KRW geen extra aandacht en zorg voor plastic vereist is.
Vijf jaar na de vaststelling van de KRW moesten de lidstaten deze richtlijn in nationaal recht
omzetten. Deze richtlijn verplicht elke lidstaat om elke zes jaar een beheerplan voor het
stroomgebied op te stellen (Europese Commissie, 2000).

Kaderrichtlijn Mariene Strategie
In 2008 werd de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (Richtlijn 2008/56/EG) aangenomen binnen
het 6e Milieuactieprogramma (MAP) van de Europese Gemeenschap (2002-2012). Het
belangrijkste doel van deze richtlijn is om het mariene milieu in Europa op een adequate
manier te beschermen (Europese Commissie, 2008). Een onderdeel hiervan is een kader voor
EU-lidstaten die ervoor moet zorgen dat vóór 2021 een “goede milieutoestand in het mariene
milieu” werd bereikt (Europese Commissie, 2008). In lijn hiermee moest elk Europese lidstaat
een nationale Mariene Strategie opstellen (Europese Commissie, 2008). Bovendien moest elk
lidstaat tegen 2014 monitoring programma's ontwikkelen die helpen om duidelijke
doelstellingen vast te stellen. De KRM is het belangrijkste Europese wetgevingsinstrument dat
verband houdt met de bescherming van de biodiversiteit van het mariene milieu. Behoud van
biodiversiteit is van fundamenteel belang voor het verkrijgen van een goede milieutoestand
(Europese Commissie, 2008). Het implementatieproces van deze richtlijn werd gekenmerkt
als een geleidelijk proces (Europese Commissie, 2008).
In 2020 heeft de Europese Commissie een rapport uitgebracht over de implementatie van de
KRM (Europese Commissie, 2020). De Commissie benadrukte dat dit kader weliswaar een van
de meest uitgebreide en ambitieuze op wereldschaal is, maar dat het moet worden versterkt
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om complexe problemen zoals plasticvervuiling het hoofd te bieden. De Europese Commissie
stelt dat aan de ene kant de chemische regelgeving in de Europese Unie heeft geleid tot de
uitputting van sommige chemicaliën die aanwezig zijn in het mariene milieu, terwijl aan de
andere kant (chemische) plastic deeltjes zich hebben opgehoopt in een verscheidenheid aan
zeedieren (Europese Commissie, 2008).

Kaderrichtlijn Water
Bij het inzoomen op de implementatie van de Kaderrichtlijn Water in Nederland is het van
belang om rekening te houden met het decentrale karakter (bottom-up benadering) van het
Nederlandse waterbeheer (van Eerd et al., 2019). Rijkswaterstaat (de uitvoeringsorganisatie
van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en de 21 waterschappen stellen
doelstellingen op en verkennen trajecten die nodig zijn voor de uitvoering van het KRW,
waarbij de eindverantwoordelijkheid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ligt
(van Eerd et al., 2019). In de lijst met prioritaire stoffen komt plastic in al zijn vormen niet
voor, waardoor het moeilijker wordt hier beleid op in te zetten. Wat hierbij een rol zou kunnen
spelen is de “voorzichtig ambitieuze” benadering van de Nederlandse implementatie van de
KRW (van Eerd et al., 2019). Factoren die van invloed zijn op dit perspectief zijn onder andere
de kenniskloof over het gedrag van watersystemen, beperkte financiële middelen, hoge
uitgaven voor implementatie, de afhankelijke relatie tussen instanties die verantwoordelijk zijn
voor implementatie (van Eerd et al., 2019). De KRW stelde de lidstaten in staat het tijdsbestek
voor het bereiken van de doelstellingen te verlengen (KRW, 2000/60/EG). In het geval van
Nederland is de peildatum verplaatst van 2015 (aangegeven in de Europese KRW) naar 2027
(Helpdesk Water, z.d.).

Stroomgebiedbeheerplan Rijn 2016-2021 & 2022-2027
Het Stroomgebiedbeheerplan, dat voortvloeit uit de KRW, is een actieplan dat in lijn staat met
de Nederlandse integrale visie op het waterbeleid. De maatregelen die nodig zijn voor het
behalen van de doelstellingen komen aan bod, waarbij zowel de chemische componenten als
de ecologische componenten centraal staan (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2015).
De richtlijn prioritaire stoffen (Richtlijn 2013/39/EU) helpt bij het bepalen van de chemische
toestand van het water (Europese Unie, 2013). Binnen het stroomgebiedbeheerplan worden
verschillende kennislacunes geïdentificeerd (hoofdstuk 4.5). Zo komen de problematiek van
(plastic) zwerfvuil en microplastics aan bod (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2015). Er
is veel vraag naar kennis over bronnen van (plastic) zwerfvuil en over de effecten van plastic
op de natuur. Zo ontbreken gegevens over de aanwezigheid van microplastic in waterlichamen
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2015).
In het SGBP 2022-2027 (in concept beschikbaar) is een meting (paragraaf 5.4.5) over
zwerfafval en (micro)plastics opgenomen, waarin een kanttekening wordt gemaakt bij de KRW
(Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2021):
“KRW heeft als algemeen doel het bereiken van een goede chemische en
ecologische toestand, maar gaat bij de vereisten voor monitoring en beoordeling
niet op zwerfvuil en (micro) plastics.” (paragraaf 5.4.5)
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Bovendien wordt in het ontwerp van het stroomgebiedbeheerplan (Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, 2021) ingegaan op het potentieel van de Europese Kaderrichtlijn
Mariene Strategie (KRM) (2008/56/EG) voor het omgaan met plasticvervuiling:
“De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie biedt aanknopingspunten voor de
aanpak van de problematiek, omdat hierin de lidstaten worden verplicht
maatregelen op te stellen die bijdrage aan een goede milieustand in marine
wateren.” (Sectie 5.4.5)
Naast de KRM, de circulaire economie, worden ook de Single-Use Plastics Directive (SUP)
(2019/904/EU) beschouwd als haalbare aanknopingspunten voor de aanpak van plastic
zwerfvuil (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2021). Deze aanwijzingen worden in
meer detail besproken in de volgende sectie.

Internationaal niveau
Programma ‘Rijn 2020’ & ‘Rijn 2040’
De eisen van de KRW worden behandeld in het programma van de Internationale Commissie
voor de Bescherming van de Rijn (ICBR) ‘Rijn 2020’ (Internationale Commissie voor de
Bescherming van de Rijn, 2001). Dit programma is in 2001 goedgekeurd en richt zich op de
duurzame ontwikkeling van de Rijn. In lijn met de KRW bevordert ‘Rijn 2020’ het bereiken van
een “goede chemische en ecologische toestand” met betrekking tot het stroomgebied van de
Rijn (Internationale Commissie voor de Bescherming van de Rijn, z.d.). Dit programma geeft
het stokje door aan het recent gestarte, vooruitstrevendere programma ‘Rijn 2040’
(Internationale Commissie voor de Bescherming van de Rijn, 2020).
'Rijn 2040' richt zich ook op duurzame ontwikkeling, maar wat anders is dan 'Rijn 2020', is
dat dit uitgebreide programma bijdraagt aan de uitvoering van de Sustainable Development
Goals (SDG's) van de Verenigde Naties van de VN 2030 Agenda (International Commission for
the Protection of de Rijn, 2020). SDG 6, “Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer
van water en sanitatie”, is gekoppeld aan de waterkwaliteit en sluit aan bij de ambities van
de ICBR, die centraal staat in het programma ‘Rijn 2040’ (Internationale Commissie voor de
Bescherming van de Rijn, 2020).
Waterkwaliteit, hoog- en laagwater en ecologie vormen de basis van het programma ‘Rijn
2040’. Per aandachtsgebied zijn verschillende doelen ontwikkeld. Zo richt doel 6 van het Rijn
2040 Programma zich op het verminderen van de (plastic) afvalstroom in het aquatisch milieu
(Internationale Commissie voor de Bescherming van de Rijn, 2020). Om dit doel te bereiken
zijn verschillende maatregelen getroffen, zoals het creëren van bewustzijn door een
afvalinzamelingscampagne, het verzamelen van gegevens over afvalbeheer en het verbeteren
van het afvalbeheer om de instroom van plastic bij de bron te verminderen (Internationale
Commissie voor de Bescherming van de Rijn, 2020).
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Regels voor afvalverwerking op binnenvaartschepen

Europees level
Richtlijn SUP (Single Use Plastics)
De implementatie van de KRM heeft een impuls gegeven aan de totstandkoming van de
richtlijn inzake van SUPs (Richtlijn 2019/904/EU), die in 2019 van kracht werd (Europese Unie,
2019). Europese regels op dit gebied zijn gericht op het verminderen van het effect van plastic
voorwerpen op de gezondheid van mensen en op het (mariene) milieu. Om beter inzicht te
krijgen in plasticvervuiling, zijn de 10 meest voorkomende plastic items (op stranden)
gecategoriseerd. Deze richtlijn legt beperkingen op aan het op de markt brengen van bepaalde
Single Use Plastic producten, zoals wattenstaafjes, borden, bestek en rietjes (artikel 5). Een
andere doelstelling is het stimuleren van de overgang naar een meer circulaire economie door
te kiezen voor alternatieve materialen (Europese Unie, 2019). De Richtlijn Single Use Plastics
is daarmee verbonden met het Actieplan Circulaire Economie (vastgesteld in 2015) en is
onderdeel van de Plasticstrategie (vastgesteld in 2018). De kerndoelen van laatstgenoemde
Strategie zijn het terugdringen van plastic afval, het bevorderen van duurzame productie en
consumptie van plastics en het herzien van plastic recyclingprocessen. Deze strategie richt
zich ook op het verbeteren van gescheiden afvalinzameling van plastics (Europese Commissie,
2018).

Nationaal niveau
Wet waterbeheer
In 2009 is in Nederland de Waterwet van kracht gegaan, ter vervanging van 8 bestaande
wetten op het gebied van waterbeheer waarvan de Wet verontreiniging oppervlaktewater en
de Wet verontreiniging van de zee het vermelden waard zijn. In deze Waterstaatwet speelt
de KRW een centrale rol. De Waterstaatswet richt zich op integraal beheer van waterlichamen
en heeft als doel actoren als gemeenten, provincies en waterschappen in staat te stellen
waterverontreiniging, wateroverlast en waterschaarste tegen te gaan. Wat betreft
waterverontreiniging bepaalt de WMA dat het lozen van stoffen in het oppervlaktewater is
verboden, tenzij er een vergunning wordt verleend (artikel 6.2).

Scheepsafvalstoffenverdrag
De Nederlandse instelling 'Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart' (SAB) is
opgericht in 1933 en is verantwoordelijk voor een aantal uitvoeringstaken van het
Scheepsafvalstoffenverdrag in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(Rijkswaterstaat, z.d.; SAB, z.d.). De taak van SAB is het ontwikkelen en verzorgen van een
netwerk van afvalontvangstvoorzieningen voor afval afkomstig van schepen langs de
Nederlandse vaarwegen (SAB, z.d. - a). Sinds 2013 kunnen reders bij SAB een abonnement
afsluiten voor de verwijdering van huishoudelijk afval (categorie c) langs de Nederlandse
rijksvaarwegen (Rijkswaterstaat, z.d.; SAB, z.d.- b).
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Internationaal niveau
CDNI
In 1996 werd in Straatsburg het "Verdrag inzake de inzameling, afgifte en inname van afval
in de Rijn en binnenvaart (CDNI) ondertekend (CDNI, z.d.). Na ratificaties trad het verdrag 13
jaar later in 2009 in werking. Zwitserland, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, België en
Duitsland zijn verdragsluitende staten van het CDNI. In elk van deze verdragsluitende staten
werd het verdrag vertaald in nationale wetten (CDNI, z.d.). Het CDNI streeft naar “een steeds
milieuvriendelijkere binnenvaartsector” (CDNI, z.d.). Het CDNI heeft afval als volgt ingedeeld:
olieachtig en vettig afval (categorie a), lading gerelateerd afval (categorie b) en overig afval
(categorie c) (CDNI, z.d.). Huishoudelijk afval en afvalwater van passagiersschepen vallen
onder categorie c (Rijkswaterstaat, z.d.). RWS is verantwoordelijk voor de uitvoering van
categorie A, B en C van het CDNI (Persoonlijke communicatie met Adviseur RWS Verkeer en
Waterstaat, 9 juni 2021).
In artikel 77 van het CDNI wordt benadrukt dat het lozen van afvalwater in rivieren is
toegestaan vanaf schepen met een capaciteit van minder dan 50 passagiers.
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Bijlage 5 – Codeerboom
Hoofdcategorie Subcategorie 1ste
level
Kenmerken Boottype
Binnenvaartschip

Personeel
Vaste Routes
Continu vaart
Functie

Wel/niet
bedrijfsmatig

2de level
Kraanschip
Motortankschip
Duwboot
Vrachtschip
Tanker
2
3 of 4
7
Ja
Nee
Ja
Nee
Kapitein
Machinist
Veiligheidsmanager
Binnenvaartondernemer
Partner van de kapitein
Particulier
Bedrijfsmatig
Geld

Punten van Obstakels
ontevredenheid
Verbeterpunten

Onmacht
Afvalscheiding
Service
Inlevertijden
Infrastructuur
Prijs
Misbruik
Internationale verschillen
Vereenvoudigen

Problemen
Stakeholders SAB
BLN Schuttevaer
Rijkswaterstaat
Scheepsvaartkrant
Financieel Geldboetes
Abonnementen
Te hoge prijs
Kennis/regelgeving Regelgeving
Informatievoorziening
Kennis
Communicatie
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Geografische plaatsen Nederland

Rotterdam
Volkraksluizen

Duitsland
België
Frankrijk
Internationale
verschillen
Inleverpunten afval Inlevertijden
Bilge/afvalboten
Haven
Sluizen
Afval depots
Laad-losplaats
Toezicht
Ligplaatsen
Houdingen Houding

Intentie
Vertrouwen
Bereidheid
Draagvlak
Begrip
Imago
Sociale factoren Sociale controle
Hiërarchie
Afval Type afval

Vervuiling
Infrastructuur
Geen noodzaak
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Antwerpen

Milieubewust
Slecht
Vroeger
GFT-afval
Ontevreden
Abonnement
Niet klagen
Goed
Slecht

Huishoudelijke afval
Plastic afval
Olie/Chemische afval
Afvalwater
GFT-afval
Overige afval
Onbedoelde verliezen
Misbruik voorzieningen
Afvalscheiding
Bunkerstations
Containers vol
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