
              

Provinciale Staten Noord-Holland  

 

Motie Inventariseren quick wins walstroom zeehavens 

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 28 juni 2021, 

Constaterende dat: 

 De provincie Noord-Holland helpt de zeehavens van het Noordzeekanaalgebied en Den 

Helder te verduurzamen door 4,2 miljoen euro subsidie beschikbaar te stellen; 

 Het geld onder andere bedoeld is voor projecten die de uitstoot van fijnstof, CO2 en stikstof 

verminderen door walstroomaansluitingen te realiseren; 

Overwegende dat: 

 Schepen die aan de wal liggen met draaiende motoren c.q. generatoren veel overlast en 

uitstoot veroorzaken; 

 De beschikbaar gestelde subsidie een uitstekend begin is, maar nog onvoldoende om de 

luchtkwaliteit in de zeehavens substantieel te verbeteren; 

Verzoekt GS: 

1. te rapporteren welke projecten met betrekking tot het aanleggen van walstroom voor de 

beroepsvaart / zeevaart inmiddels richting uitvoering gaan; 

2. te inventariseren welke kansrijke projecten er nog meer zijn; 

3. deze inventarisatie te voorzien van een prijskaartje en deze ter besluitvorming voor te leggen 

aan PS; 

en gaan over tot de orde van de dag.  

 

Michel Klein 

ChristenUnie   

 

Toelichting 

Afgemeerde schepen hebben voor het in bedrijf houden van de diverse installaties en het huisvesten 

van de bemanning stroom nodig. Veel schepen liggen dan ook afgemeerd met draaiende motoren. 

Niet zelden zie je allerlei dikke en soms gekleurde rook uit schoorstenen van deze schepen komen en 

dat is allemaal vervuiling in een gebied waarin de luchtkwaliteit al te wensen overlaat.  

Walstroomvoorziening in combinatie met het verplicht stopzetten van de motoren kan hierin een 

positieve bijdrage leveren. Echter, walstroom aanleggen is kostbaar en zeker voor de grote schepen 

is een simpel verlengsnoertje onvoldoende. Een generiek besluit om in alle zeehavens 

walstroomaansluitingen te maken en het gebruik hiervan te verplichten is dan voor nu ook nog een 

brug te ver. Er is al wel voldoende ervaring met het aanwijzen waar deze verplichting geldt. Onder 

meer geldt in Rotterdam al sinds 2010 een dergelijke verplichting. 

Ook in Noord-Holland zijn er al dergelijke voorzieningen gerealiseerd. Amsterdam heeft in totaal 66 

walstroomkasten: 55 kasten voor de binnenvaart en 16 kasten voor de cruisevaart1. Ook is er in 2020 

4,2 miljoen euro beschikbaar gesteld om samen met ondernemers deze innovatie vorm te geven. Dat 



is een goed begin, maar er zijn in de zeehavens wellicht nog een aantal quick wins te behalen. Deze 

inventariseren en voorleggen aan PS kan een goede positieve bijdrage leveren aan de gebieden in 

onze provincie waar de luchtkwaliteit het meest onder druk staat.  

1. https://www.sweco.nl/actueel/verhalen/slim-bedacht-schepen-aan-de-stekker/   

https://www.sweco.nl/actueel/verhalen/slim-bedacht-schepen-aan-de-stekker/

