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Geachte voorzitter,
Op 14 mei 2020 vindt het Schriftelijk Overleg Maritiem/Binnenvaart plaats.
Vooruitlopend hierop wil ik u graag informeren over de stand van zaken van nog
openstaande moties en toezeggingen en een aantal relevante dossiers met
betrekking tot maritieme zaken en binnenvaart.
(…)
Aanvullende maritieme zaken
Voortgang Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
Sinds de ondertekening van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens op
11 juni 2019 zijn door de overheid en de sector verschillende acties in gang gezet.
Hierbij wil ik uw Kamer graag informeren over de voortgang van de belangrijkste
acties inclusief de maatregelen voor het verminderen van stikstofemissie. Het
onderzoek naar een Europees verduurzamingsfonds voor de binnenvaart is in volle
gang en zal waarschijnlijk na de zomer worden afgerond. Daarnaast wordt
gewerkt aan de totstandkoming van een labelsysteem waarmee de milieuprestatie
van een schip kan worden geduid. Dit labelsysteem kan gebruikt worden als basis
voor bijvoorbeeld subsidieregelingen in het kader van de Green Deal of het
eerdergenoemde Europese fonds, andere (lokale) voordelen aan schepen, het
sluiten van vervoersovereenkomsten en financiering door financieringsinstellingen.
Het streven is om nog dit jaar te komen tot een wettelijke basis voor het
labelsysteem.
Ook wordt er op dit moment gewerkt aan de afschaffing van de energiebelasting
op walstroom en aan de invulling van twee subsidies die beide naar verwachting in
het najaar van 2020 worden opengesteld. Het gaat daarbij in de eerste plaats om
een subsidie om de vraag naar schone motoren te stimuleren en in de tweede
plaats om een subsidie om verschillende verduurzamingstechnieken in de
maritieme sector te valideren. Daarnaast komen er, met mijn steun, interessante
projecten van de grond, zoals een “pay per use” systeem voor batterijcontainers
in de binnenvaart.
Ook is afgesproken om uit te zoeken hoe de maritieme sector in de Renewable
Energy Directive II opgenomen kan worden. Tot slot is afgesproken dat mijn
ministerie zich samen met de sector inzet voor de invoering van een mondiale fuel
levy (mondiale brandstofheffing om CO2-uitstoot tegen te gaan) voor de zeevaart
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DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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