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Vragen van het lid Van der Plas (BBB) aan de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat over het laten ontsnappen van giftige stoffen in de Nederlandse 
binnenvaart: (ingezonden 27 januari 2023). 

Vraag 1
Bent u bekend met de inhoud van het NRC-artikel «Binnenvaartschippers 
laten dagelijks giftige dampen ontsnappen. «Als je weigert, verscheuren 
opdrachtgevers het contract»»?1 

Vraag 2
Waarom is het zo lastig om in Nederland een verbod in te stellen op het laten 
ontsnappen van giftige dampen terwijl de Belgen en Duitsers wel zon 
verbod hebben? 

Vraag 3
Is er binnen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend hoe groot en hoe schadelijk de 
impact is van de ongeveer 15 binnenvaartschepen die dagelijks hun leidingen 
openen, op zowel de binnenvaartschippers als de omwonenden van 
waterwegen met veel binnenvaart? 

Vraag 4
Bent u in gesprek met de opdrachtgevers die van hun schippers vragen de 
gassen te laten ontsnappen, hoe verlopen deze gesprekken, en wordt de 
angst van schippers voor gevolgen bij het weigeren van het laten ontsnappen 
van giftige gassen meegenomen in deze gesprekken? 

Vraag 5
Lopen er onderzoeken en/of projecten in Nederland waardoor er op korte 
termijn meer ontgassingsinstallaties in Nederland kunnen komen en hoe dit 
goedkoper kan? 

1 NRC, 22 januari 2023, https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/22/hoofdpijn-duizeligheid-en-
tranende-ogen-dankzij-de-giftige-dampen-van-het-binnenvaartschip-a4154840
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Vraag 6
Indien dit niet het geval is, wat doet u verder om oliebedrijven op hun 
verantwoordelijkheid aan te spreken en te sommeren om de volksgezondheid 
niet in gevaar te brengen? 

Vraag 7
Hoe verloopt de samenwerking tussen de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT), Rijkswaterstaat en de omgevingsdiensten op dit gebied en 
hoe kan het bevorderd worden? 

Vraag 8
Sluit u zich aan bij de redenen die zijn voorgangers hebben gegeven waarom 
een landelijk verbod niet zou kunnen, zoals de Rijnvaartakte uit 1868? 

Vraag 9
Wat vindt u van de uitspraken die in het verleden door oud-staatssecretaris 
Mansveld (PvdA) zijn gedaan over dreigende faillissementen onder reders 
met een verbod op het laten ontsnappen van giftige gassen? En wat vindt u 
van de uitspraken van oud-minister Van Nieuwenhuizen over dat een verbod 
technisch onmogelijk is? 

Vraag 10
U heeft vorig jaar aangegeven geen afvaltoerisme te willen creëren in 
Duitsland omdat dit niet netjes zou zijn naar onze oosterburen, echter hoe 
zwaarwegend is de volksgezondheid in eigen land en de gezondheid van 
binnenvaartschippers in Nederland in de bredere en internationale discussie 
over het laten ontsnappen van giftige gassen? 

Vraag 11
Wordt er gewerkt aan een nationaal en/of internationaal verbod en wanneer 
kan de Kamer hier op zijn vroegst over geïnformeerd worden?
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