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Schriftelijke beantwoording tweede termijn Commissie 
Debat Maritiem 8 december 

 

 
 
Inleiding 
Op 8 december jl. was het Commissie Debat Maritiem. Door de verlate start van 
het debat is met de Kamer afgesproken om de vragen in de tweede termijn 
schriftelijk te beantwoorden.  
 
Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd kennis te nemen van de antwoorden en deze brief te 
ondertekenen en zo snel mogelijk aan de Kamer aan te bieden. 
 
Toelichting 
In uw brief geeft u antwoorden op vragen over de volgende onderwerpen: 
 
Koerhuis (VVD) 

 Certificering springmeesters 
 Sar Helikopters 
 Investeringen in Zeehavens (Groningen) 
 Deelneming van de overheid in de Energiehaven. 

 
Stoffer (SGP) 

 Planning Vlootvervanging  
 
Kröger (Groen Links) 

 Varend ontgassen (Voor het twee minuten debat sturen wij een 
Kamerbrief hierover naar de Tweede Kamer). 

 Scrubbers 
 
Kröger (Groen Links en van Raan (PvdD) 

 Co2 plafond en reductie scheepvaart om doelstellingen Co2 te behalen 
 
Van de Plas (BBB) 

 Aanbestedingsregels en inkoop schepen 
 
De Groot (D66) 

 IMO van meerdere snelheden voor duurzaamheid 
 Rechtszaak doorvaart bij windparken 

 
 

Akkoord met verzending. Antwoord op 
vraag van Van de Plas nog even 
bespreken in staf voorafgaand aan het 
Twee minuten debat
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Toezeggingen CD Maritiem 8 december:  
 De afloopvoorzieningen voor ligplaatsen worden meegenomen in de 

brief die de minister aan de Kamer zal sturen conform eerdere 
toezeggingen tijdens de begrotingshandeling. Maart 2023, heb ik daar 
bij staan. Dat is een toezegging aan het lid Stoffer. 

 De minister geeft voor het tweeminutendebat een schriftelijke reactie 
op de rechterlijke uitspraak inzake het provinciaal ontgassingsverbod. 
Dat is een toezegging aan het lid Kröger. 

 De Kamer wordt voor het volgende commissiedebat door de minister 
geïnformeerd over de uitkomsten van zijn gesprek met collega's in 
Duitsland over de aanpak van de voorwasprocedure in het kader van 
zeezwaaien. Dat is een toezegging aan het lid Van Raan. 

 De Kamer wordt door de minister samen met de minister van EZK 
geïnformeerd over de aanbestedingsprocedure bij de duurzame 
aanleg van wind op zee en exploitatie. Dat is een toezegging aan het 
lid De Groot. 

 De minister zal de Kamer informeren zodra het onderzoek naar het 
ongeval met de watertaxi en de veerboot bij Terschelling is afgerond. 
Dat is een toezegging aan het lid De Groot. 

 


