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Beantwoording Kamervragen ‘20 euro subsidie per 
container die van weg naar water gaat’ 

 

Aanleiding 
Op 20 december jl. stelde het lid Alkaya (SP) Kamervragen naar aanleiding van 
het bericht ‘20 euro subsidie per container die van weg naar water gaat’ uit de 
Binnenvaartkrant. Met de bijgaande brief geeft u antwoord op deze vragen.  

Geadviseerd besluit  
Ik adviseer u om de bijgaande brief aan de Tweede Kamer te ondertekenen en 
uiterlijk 16 januari 2023 te verzenden.  

Kernpunten 
De vragen hebben in hoofdzaak betrekking op de positie van kleine schepen en 
het vigerende modal shift beleid. Voor de kleine schepen verwijst u naar het 
lopende onderzoek genoemd in uw recente brief aan de Kamer over de toekomst 
van de binnenvaart. Waar nodig geeft u een nadere toelichting op het doel en de 
scope van het onderzoek. Op uitkomsten kunt u niet vooruitlopen. U informeert 
de Kamer in het voorjaar van 2023 over de resultaten. Over de modal shift geeft 
u – onder verwijzing naar de eveneens recente brief over de modal shift aanpak - 
aan dat het verplaatsen van goederenvervoer van de weg naar spoor en water 
wordt gestimuleerd. Een uitbreiding van de subsidieregeling modal shift, voor het 
verduurzamen van de kleine binnenvaartvloot en het verhelpen van knelpunten 
op het vaarwegennet, wijst u af met een verwijzing naar de aard van de regeling 
en een verwijzing naar andere specifieke regelingen.  

Krachtenveld 
De vragen van de heer Alkaya sluiten aan bij de zorgen van de ASV over de 
afname van het aantal kleine schepen. Over de (economische) effecten daarvan 
vindt thans uitgebreid extern onderzoek plaats. Relevante sectorpartijen, 
waaronder de ASV, zijn actief betrokken bij het onderzoek en leveren een 
constructieve inbreng.  
 
Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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1. Kamerbrief beantwoording 
vragen lid Alkaya 

In deze brief worden de 
Kamervragen van het lid Alkaya 
(SP) beantwoord.  

 


