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Onderwerp 
 Amendement van de raadsleden Evans-Knaup (Red Amsterdam) Van Lammeren (Partij 
voor de Dieren) inzake Vaststellen van een verordening tot wijziging van de 
Subsidieverordening ter stimulering van de schone rondvaart 

Aan de gemeenteraad 
 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
Gehoord de discussie over Subsidieverordening ter stimulering van de schone rondvaart; 
 
Constaterende dat 

• De Europese Commissie de CCR: Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft 
opgedragen de CCR-norm niet verder te onwikkelen. 

• Er dus geen CCR-3 gepland is. 
• De binnenvaart in dit verband deel uit maakt van de “mobiele werktuigen” (EU-

richtlijn) en de ontwikkeling daarvan volgt. 
 

Overwegende dat 
• Het werkgebied van de rondvaart zich grotendeels bevindt binnen de milieuzone 

waar voor vrachtverkeer de EUROIV en binnenkort de EUROV en later EUROVI 
norm geldt. 

• De Fase III-B en later Fase IV norm (Standards for Nonroad Engines) hiermee 
overeenkomt. 

 
Besluit: 
Daar waar gesproken wordt over de CCR3-norm dit te vervangen door de Fase III-B norm. 
 Aan artikel 1 wordt tussen de onderdelen k. ‘middelgrote onderneming’ en l. 
‘rondvaartboot’ het volgende onderdeel toegevoegd: ‘oplaadpunt: een voorziening die 
hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het opladen van een elektrische motor van een 
rondvaartboot;’.  

Te vervangen door: 
Aan artikel 1 Begripsbepalingen. Wordt tussen de onderdelen k. ‘middelgrote 
onderneming’ en l. ‘rondvaartboot’ het volgende onderdeel toegevoegd: 
‘oplaadpunt: een walstroomvoorziening die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het 
opladen van een elektrische motor van een rondvaartboot. Deze voorziening wordt 
gevoed door het vaste stroomnet. 

Artikel 1 e. Fase III-B norm; norm conform EU richtlijnen. 
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In artikel 3, tweede lid, onderdeel a, wordt ’31 december 2012’ vervangen door ‘1 maart 
2014’.  

Deze wijziging uit de voordracht niet over te nemen. 

Aan artikel 3, tweede lid, toe te voegen; c. FaseIV-norm of een gelijkwaardig 
alternatief. 

Aan artikel 3 wordt een lid 4 toegevoegd luidende:  
4. Het College verstaat onder een gelijkwaardig alternatief voor een motor die 
voldoet aan de FaseIV-norm, zoals in lid 2 onder c, van dit artikel, in ieder geval een 
motor met een uitstoot van maximaal NOx 0,4 µg/kWh en PM 0,025 µg/kWh of een 
volledig elektrische primaire aandrijving. 
 

Artikel 4  

lid 2. De motor waar de subsidie betrekking op heeft, wordt als hoofdmotor gebruikt 
voor het aandrijven van de rondvaartboot. De motor wordt niet voor andere 
doeleinden gebruikt.  
Lid 5 Indien het vaartuig wordt voorzien van hulpmotoren en/of stroomaggregaten 
dienen deze ook te voldoen aan de fase III-B norm.  

Lid 6 Indien er sprake is van een elektrische motor: een motor bedoeld voor het 
aandrijven van de rondvaartboot die volledig elektrisch voor de gebruikelijke 
bedrijfsvoering gebruikt kan worden; mogen hulpmotoren en/of stroomaggregaten 
niet volcontinue in gebruik zijn (slechts ter ondersteuning) en ook niet de taak van 
de hoofdmotor kunnen overnemen. 

Artikel 8, derde lid komt te luiden: 
De subsidie bedraagt voor elke aangeschafte of aangepaste motor en voor elke 
rondvaartboot maximaal: 
a. € 10.000 voor het voorzien van een roetfilter en een naverbrander op een motor 
die voldoet aan de CCR2-norm waarvan de motor uiterlijk 31 juli 2011 is aangepast; 
b. € 18.000 voor een motor die voldoet aan de FaseIIIB-norm of een gelijkwaardig 
alternatief waarvan de motor uiterlijk 1 maart 2012 is vervangen; 
c. € 6.000 voor het voorzien van een roetfilter en een naverbrander op een motor die 
voldoet aan de CCR2-norm waarvan de motor uiterlijk 31 december 2011 is 
aangepast; 
e. € 2.000 voor het voorzien van een roetfilter en een naverbrander op een motor die 
voldoet aan de CCR2-norm waarvan de motor uiterlijk 31 december 2012 is 
aangepast; 
f. € 15.000 voor een motor die voldoet aan de FaseIIIB-norm of een gelijkwaardig 
alternatief waarvan de motor uiterlijk 1 maart 2013 is vervangen; 
g. € 12.000 voor een motor die voldoet aan de FaseIIIB-norm of een gelijkwaardig 
alternatief waarvan de motor uiterlijk 1 maart 2014 is vervangen; 
h. € 9.000 voor een motor die voldoet aan de FaseIIIB-norm of een gelijkwaardig 
alternatief waarvan de motor uiterlijk 31 december 2014 is vervangen; 
i. € 15.000 voor een motor die voldoet aan de FaseIV-norm of een gelijkwaardig 
alternatief waarvan de motor uiterlijk 31 december 2014 is vervangen. 
 

De leden van de gemeenteraad, 
 
R. Evans-Knaup 
J. van Lammeren 


