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17320 Regelen ter voorkoming van verontreiniging door 
schepen (Wet voorkoming verontreiniging door scheper) 

* Het vorige stuk is verschenen NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 
onder nr. 192 van zitting 1982-1983 Ontvangen 31 oktober 1983 

In antwoord op de vraag van de commissie naar de huidige stand van 
zaken met betrekking tot de havenontvangst- en verwerkingsinstallaties, 
deel ik u mede dat voor wat betreft de o//eontvangstinstallaties, benodigd 
in verband met het in werking treden van de eerste bijlage van het Marpol 
Verdrag, er geen ernstige tekortkomingen zullen zijn. Deze olieontvangstin-
stallaties zullen overigens voor een belangrijk deel dezelfde zijn als die, 
waarin reeds op grond van de huidige Wet olieverontreiniging zeewater 
(Stb. 1958, 344) door daartoe aangewezen havenbeheerders moet worden 
voorzien. 

In nader overleg met de betrokken havenbeheerders zal thans worden 
nagegaan op welke wijze gewaarborgd kan worden dat volledige tenuit-
voerlegging van de op de havenbeheerders gelegde verplichtingen 
plaatsvindt. Hiermee wordt tevens beoogd zeker te stellen dat ook mogelijk 
toekomstige toename in het aanbod van oliehoudende afvalstoffen van 
schepen op adequate wijze in ontvangst kan worden genomen. 

Met betrekking tot de specifieke problematiek in het Rijnmondgebied is 
de stand van zaken als volgt. Door het Rijk, de lagere overheden en het 
bedrijfsleven wordt intensief overleg gevoerd om te komen tot een integrale 
oplossing voor de z.g. waterige afvalproblematiek in het betreffende 
gebied. Als 1ste element van deze integrale oplossing is als gevolg van het 
recentelijk wegvallen van scheepsschoonmaakfaciliteiten in de Rotterdamse 
havens tussen het Rijk en de gemeente Rotterdam overeenstemming 
bereikt over een interimoplossing ter zake van de opzet van een ander 
schoonmaakbedrijf voor schepen. Over dit bedrijf wordt thans door een 
ingenieursbureau een feasibilitystudie verricht waarvan de resultaten in de 
loop van oktober beschikbaar zullen komen. Op basis hiervan kan met de 
ontwerpfase worden begonnen. Mede afhankelijk van het verloop van de 
vergunningprocedure kan naar verwacht begin 1984 met de bouw worden 
begonnen zodat het bedrijf in de loop van 1984 volledig zal opereren. 

Tegelijkertijd zal in de komende periode overleg worden gevoerd tussen 
het havenbedrijf van de gemeente Rotterdam en het betrokken bedrijfsleven 
over de realisatie van een gemeenschappelijke afvalwaterzuiveringsbedrijf 
als 2de element van de integrale oplossing. 

Over de resultaten van dit overleg valt nog niets te melden. Gezien de 
samenhang tussen de 2 genoemde elementen zijn de bedrijven waarmee 
overleg wordt gevoerd over de gemeenschappelijke waterzuivering mede 
betrokken bij de eerder genoemde ontwikkelingen met betrekking tot het 
schoonmaakbedrijf. 

De minister van Verkeer en Waterstaat, 
N. Smit-Kroes 
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