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Aanleiding 

Na het tweeminutendebat Maritiem in september jl. heeft de Kamer door het 
aannemen van motie Stoffer/De Groot1 verzocht om nog in 2022 geïnformeerd te 
worden over de voortgang rond de vlootvernieuwing van de Rijksrederij. Met deze 

brief kunt u hier invulling aan geven. Tijdens de begrotingsbehandeling van 1 
december jl. heeft dhr. Stoffer gevraagd om deze brief uiterlijk woensdag 7 
december te ontvangen, dus nog voor het CD Maritiem een dag later. U heeft 

geantwoord dat u uw best hiervoor zal doen.  

Geadviseerd besluit 

- Instemmen met het verzenden van bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer, 

uiterlijk woensdag 7 december.   

 

Kernpunten 

- In juni jl. heeft u de Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken 

rond de vlootvernieuwing van de Rijksrederij. In de brief stond dat de 

financiële dekking voor deze vlootvernieuwing nog niet rond is (noch bij IenW 

noch bij de andere opdrachtgevers van de Rijksrederij).  

- Richting Kamer heeft u tijdens het tweeminutendebat in september 

aangegeven dit jaar nog geen duidelijkheid te hebben over de 

beschikbaarheid van budgetten voor de vlootvernieuwing.  

- De Kamer heeft september jl. gevraagd om nog in 2022 geïnformeerd te 

worden over een aantal aspecten met betrekking tot de vlootvernieuwing 

(verduurzaming, betrokkenheid maritieme sector, doorkijk volgende fase 

vlootvernieuwing). Bijgevoegde Kamerbrief bevat een toelichting op deze 

punten.  

- Specifiek vroeg de Kamer naar een plan van aanpak voor de uitvoering van 

deel 1 van de vlootvernieuwing. In de Kamerbrief wordt toegelicht dat er nog 

geen dergelijk PvA is, omdat eerst de huidige fase moet worden afgerond 

waarin toegewerkt wordt naar een voorkeursalternatief op basis van 

verschillende oplossingsscenario’s.  

- In de eerste helft van volgend jaar wordt de uitwerking van de 

oplossingsscenario’s afgerond, waarbij ook aandacht zal zijn voor 

keuzemogelijkheden rond verduurzaming en de wijze van financiering van de 

vlootvernieuwing. Vervolgens wordt in afstemming enerzijds intern IenW 

 
1 Kamerstukken, 31 409, nr. 363, 6 september 2022, motie Stoffer en De Groot 
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(Eigenaar, Beleid, RWS) en anderzijds tussen de Rijksrederij en haar 

opdrachtgevers toegewerkt naar een voorkeursvariant, waarover u nog een 

beslisnota zult ontvangen. De uitkomsten van de besluitvorming worden 

vervolgens meegenomen in het reguliere begrotingsproces (OB25).   

- Op 30 november jl. is door de Rijksrederij met haar opdrachtgevers het 

proces tot aan besluitvorming over de uitvoering van vernieuwingsprojecten 

gesproken. Hierbij is afgesproken om toe te werken naar besluitvorming per 

tranche van projecten, dus niet over alles ineens. Deze aanpak is in lijn met 

hetgeen intern IenW is besproken en deze aanpak is ook vermeld in de 

Kamerbrief.  

  

 

Deze nota heeft medeparaaf van DGLM, FEZ en DEA. 

 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing    

 

Bijlagen 

 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief stand van zaken 

vlootvernieuwing Rijksrederij 

Met deze brief wordt de Kamer 

over de voortgang van de 

vlootvernieuwing Rijksrederij 

geïnformeerd.  

 


