AANBEVELINGEN

De Onderzoeksraad doet de volgende aanbevelingen, waarbij getracht is zo dicht
mogelijk aan te sluiten bij al lopende ontwikkelingen in de desbetreffende sectoren.
Nautisch beheer op vaarwegen en vervoer van gevaarlijke stoffen via de binnenvaart
Aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
1. Creëer voor Rijkswaterstaat als vaarwegbeheerder de wettelijke bevoegdheid en een
daarop gebaseerd helder afwegingskader om bij extreme weersomstandigheden,
het scheepvaartverkeer plaatselijk, geheel of gedeeltelijk, stil te leggen.
2. Betrek de casus Grave bij het onderzoek1 naar de taakbelasting van bemanningsleden
in de binnenvaart, dat in EU-verband plaatsvindt. Bewerkstellig dat in dit onderzoek
wordt betrokken dat het langdurig navigeren in omstandigheden van mist of slecht
zicht de taakuitoefening van de roerganger nadelig kan beïnvloeden en welke
gevolgen dit dient te hebben voor:
• de huidige arbeids- en rusttijden van bemanningsleden in de binnenvaart;
• de eisen die gesteld worden aan andere bemanningsleden dan de schipper voor
de besturing van het schip.
3. Neem het initiatief om bindende afspraken te maken met de binnenvaart- en
chemiesector over:
a. de omstandigheden waaronder wel of niet wordt doorgevaren met gevaarlijke
stoffen op de binnenwateren en over contact met de verlader in geval van
incidenten of andere bijzondere omstandigheden;
b. het uitrusten van schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren over de binnenwateren
met een registratiesysteem dat handelingen en gesprekken in het stuurhuis
vastlegt (Voyage Data Recorder).
Preventie, crisisbeheersing en hulpverlening
Aan de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord, Gelderland-Zuid en Limburg-Noord
4. Zorg voor een coördinerende veiligheidsregio, die de voorbereiding en coördinatie
van de incidentbestrijding in het samenhangend risico watersysteem2 Noord-Brabant
/Limburg op zich neemt. Maak en beoefen regelmatig een gezamenlijk
Incidentbestrijdingsplan, afgestemd met relevante “droge” en “natte”
veiligheidspartners, waaronder Rijkswaterstaat.
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Towards A Sustainable Crewing System (TASCS)
Zie Handboek incidentbestrijding op het water, p. 112
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Aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
5. Maak voor bruggen, sluizen en stuwen een analyse van het aanvaarrisico, inclusief
een expliciete en integrale afweging tussen beschikbare maatregelen om de kans op
aanvaringen te beperken. Betrek hierbij niet alleen het bestaande kader aanvaarrisico
maar ook de mogelijke gevolgen van een aanvaring voor de scheepvaart en de
omgeving.
6. Vervang zo spoedig mogelijk het verouderde Informatie- en Volgsysteem voor de
Scheepvaart (IVS90) door het verbeterde volgsysteem IVS Next, en koppel hier een
alerteringsfunctie aan voor het direct alarmeren bij incidenten met schepen met
gevaarlijke stoffen.
7. Verbeter de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat voor de bestrijding van
vaarwegincidenten door verankering van alarmering van de betrokken veiligheidsregio
en door betere borging van specialistische kennis binnen de crisisorganisatie. Draag,
in overeenstemming met het Veiligheidsberaad, zorg voor de landelijke harmonisatie
van vaarwegincidentscenario’s (VIS)3.
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Naar het voorbeeld van de landelijk geharmoniseerde treinincident scenario’s van ProRail.
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